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MONITORES 

 

Os monitores serão selecionados pela comissão organizadora e serão formados 

por quantitativo proporcional ao número de minicursos oferecidos por dia durante a 

EXPOFACOL 2019. 

O período de inscrição ocorrerá entre os dias 29 outubro e 01 novembro, 

através da entrega dos documentos comprobatórios descritos no item 3 deste 

edital, na secretaria das coordenações de cursos de Graduação, e a divulgação 

dos selecionados ocorrerá em 05/11/2019 através do site da UNIFACOL. 

Os alunos que serão monitores deverão atuar em todos os eventos da 

EXPOFACOL independente dos curso aos quais são discentes, devendo ficar à 

disposição da comissão organizadora nos horários de 18h às 22h, nos dias 19 

a 22 de novembro, durante as palestras e exposição de trabalhos acadêmicos e 

entre 13h às 17h, nos dias 20 e 22 de novembro durante os minicursos da 

EXPOFACOL, assim como, participarem das reuniões de capacitação para o 

evento. 

 Para seleção dos monitores os candidatos interessados deverão se inscrever 

na secretaria geral dos cursos de graduação da UNIFACOL portando documentos que 

comprovem a média global no curso, assim como, o quantitativo de carga horaria de 

atividades complementares até então realizadas (comprovante a ser solicitado para a 

secretaria geral da UNIFACOL).  

 Caso o candidato a monitor seja um dos autores de trabalho submetido a 

EXPOFACOL 2019 a apresentação do trabalho a comissão avaliadora deverá ser 

realizada por um dos outros autores.  

Caso o candidato a monitor seja autor único do trabalho, e o mesmo já 

tenha se inscrito normalmente no período informado como data limite de 

submissão, o mesmo não receberá a devolução valor da inscrição nem poderá 

realizar a transferência da inscrição para outra pessoa. 
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1 – NÚMERO DE MINICURSOS E VAGAS DE MONITORES 

 

Serão disponibilizadas um total de 20 vagas, sendo distribuídas pelos cursos 

em função do número de minicursos oferecidos. O dimensionamento do número de 

minicursos por curso foi calculado em função da média de inscritos por cursos nos 

últimos anos. Cursos que oferecem poucos inscritos e consequentemente, número 

reduzido de minicursos, terão concorrência de vaga para monitoria dividida com outros 

cursos, visando otimizar a atuação dos monitores durante o evento. 

 

CURSOS 20 21 22 

Administração e Logística 1 1 1 

Contábeis 1 1 1 

   1 

Turismo e Gastronomia * 1 1 

Engenharia Civil  * 1 1 

engenharia de produção 1 * 1 

Arquitetura * 1 1 

Sistema informação * 1 1 

Pedagogia  1 1 * 

Direito * 1 1 

  1 1 

Fisioterapia 1 1 1 

 1 1 1 

  1  

Nutrição 1   

Educação física 1 1 1 

 1   

Enfermagem 1 1 1 

 1 1 1 

  1 1 

Farmácia 1 1 1 

 1 1 1 

Odontologia 1 1 1 

 1 1  

teologia 1   

Total 16 20 19 

 

Desta forma o as seleções de vagas de monitoria obedecerá ao seguinte 

critério: 
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2 – VAGAS, CURSOS E CRITERIOS DE SELEÇÃO 

 

 

VAGAS CURSOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1 ARQUITETURA Maior nota de arquitetura 

1 CONTÁBEIS Maior nota de contábeis 

3 DIREITO Três Maiores notas de direito 

1 EDUCAÇÃO FÍSICA Maior nota de educação física 

2 ENFERMAGEM Duas maiores notas de enfermagem 

2 FARMÁCIA Duas maiores notas de farmácia 

2 FISIOTERAPIA Duas maiores notas de fisioterapia 

2 ODONTOLOGIA Duas maiores notas de odontologia 

1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO Maior nota de sistema de informação 

1 ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
Melhor nota entre os cursos de 

administração ou logística 

1 NUTRIÇÃO, TURISMO E GASTRONOMIA 
Melhor nota entre os cursos de 

nutrição, turismo ou gastronomia 

1 EDUCAÇÃO FÍSICA E ENFERMAGEM 

Segunda melhor nota entre os alunos 
do curso de educação física ou 

enfermagem 

1 TEOLOGIA, FISIOTERAPIA E CONTÁBEIS 

segunda melhor nota entre os alunos 
do curso de contábeis ou fisioterapia 

ou melhor nota de teologia 

1 PEDAGOGIA E ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Melhor nota entre os cursos de 
pedagogia ou engenharia de produção 
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TOTAL 20 VAGAS  

 

 

 

 

3 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Serão pré-selecionados na fase inicial do processo, o dobro do número de vagas por 

curso de acordo com o seguinte critério de seleção, ficando os demais candidatos em 

cadastro reserva que poderá ser acionado a qualquer momento. Os alunos que 

tiverem: 

 

A – MAIOR MÉDIA GLOBAL DO ALUNO ATÉ O SEMESTRE DE 2019.2 

 

B – MAIOR QUANTITATIVO DE HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR POR 

CURSO DE GRADUAÇÃO. (Apenas em caso de empate é que será utilizado um 

segundo critério); 

 

4 – REUNIÃO COM OS PRÉ-SELECIONADOS 

 

No dia 07/11, SERÁ REALIZADA AS 19:30, NO PATIO DA IGREJA DA 

UNIFACOL, REUNIÃO APENAS COM OS ALUNOS QUE TERÃO OS NOMES 

DIVULGADOS NO SITE DA UNIFACOL EM 05/11/2019 COMO SELECIONADOS.   

A reunião terá o objetivo de comprovar a habilidade, disponibilidade e o 

comprometimento do aluno em relação às atividades de monitoria durante o evento.  

Como também, serão informados detalhes sobre a atuação e os critérios para 

recebimento de certificado como monitor. 

A ausência na reunião do dia 07/11 provocará exclusão do aluno classificado e 

após isso será acionado o próximo da lista que comprovadamente obedeça aos 

critérios acima descritos.  

 

5 – ROTINA DOS MONITORES DURANTE A XIX EXPOFACOL 

 

1 - Durante os minicursos os monitores terão as seguintes tarefas: 
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 Assinar a ata no momento da chegada do monitor; 

 Identificar o local da sala de aula onde ocorrerá o minicurso; 

 Realizar teste de luz e ventilação/refrigeração da sala; 

 Acompanhar os instrutores até as salas onde ocorrerão os minicursos; 

 Apoiar os instrutores na instalação dos recursos multimídia; 

 Informar a comissão organizadora quando houver intercorrências durante os 

minicursos; 

 Realizar a identificação dos participantes dos minicursos, ao conferir a 

identificação e recebimento da ata com assinatura dos inscritos; 

 Apoiar os instrutores quanto à solicitação de materiais durante os minicursos; 

 Acompanhar os instrutores até o local de credenciamento, auxiliando na 

devolução dos equipamentos de multimídia e na entrega das atas; 

 Assinar a ata no momento do término das atividades do monitor. 

 

2 - Durante a apresentação de trabalhos científicos os monitores terão as seguintes 

tarefas: 

 

 Assinar a ata no momento da chegada;  

 Conferir se o banner ou apresentação oral dos autores se encontram na lista 

dos trabalhos aprovados; 

 Indicar os locais de fixação dos trabalhos aprovados aos alunos, como também, 

a comissão de avaliação de trabalhos de cada curso; 

 Indicar o local de entrega (sala da comissão organizadora) das fichas de 

avaliação aos avaliadores de trabalhos (banner ou oral); 

 Informar aos autores que os certificados serão disponíveis digitalmente, após 

a comprovação da presença e à análise da lista de avaliações dos trabalhos, 

que ocorrerá no máximo em 30 dias, após o evento; 

 Informar aos expositores de pôsteres o momento que será autorizada a retirada 

dos mesmos, sem deixar nenhum material no local da apresentação; 

 Assinar a ata no momento do término das suas atividades.  

 

Será conferida aos monitores selecionados para atuar na EXPOFACOL 2019 a 

isenção de 100% do valor da inscrição e eles receberão carga horária proporcional à 
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60h/a, caso participem de todos os eventos. Esta participação será contabilizada ao 

término do evento, através da avaliação das assinaturas nas atas. Os monitores que 

não participarem de todos os eventos, por motivos não justificados e comprovados, 

não receberão os certificados. Cabe salientar que os monitores não estão inscritos 

como congressistas na EXPOFACOL, assim não receberão certificados do evento, 

apenas da atuação na monitoria e de trabalhos acadêmicos caso apresentem. 

 

 


