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Chamada pública para seleção de monitores voluntários para 

atuação na Semana Universitária - edição 2019, na Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília. 

 

A Coordenação de Extensão da Faculdade de Educação torna pública a seleção de 

alunos(as) interessados(as) em participar como monitores voluntários do Programa 

Especial Semana Universitária da Faculdade de Educação - Edição 2019. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

 

A Semana Universitária da Faculdade de Educação integra a proposta do Decanato 

de Extensão e é realizada em parceria com os Decanatos de Ensino de Graduação, 

de Pesquisa e Inovação, de Pós-Graduação, de Assuntos Comunitários; os campi 

Darcy Ribeiro, UnB Ceilândia, UnB Gama e UnB Planaltina; as Unidades 

Acadêmicas; os Centros da UnB e os Pólos de Extensão. O evento acontece em 

setembro entre os dias 23/09 a 27/09. 

  

2. DOS REQUISITOS DO(A) MONITOR 

 

2.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso de graduação, 

preferencialmente de Pedagogia, na Universidade de Brasília; 

2.2 Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas; 

2.3 Ter disponibilidade para realizar as atividades de extensão necessárias à 

execução do Programa Especial Semana Universitária da FE, de forma presencial 

em um turno específico (matutino, vespertino, noturno), bem como encontros 

prévios de orientação. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

3.1 As inscrições serão online, via email, durante o período de 29 de agosto a 08 de 

setembro de 2019. 

3.2 No corpo do email deverá conter: 

 3.2.1 Nome completo; 

 3.2.2 Curso e unidade; 

 3.2.3 CPF; 

 3.2.4 Turno que deseja atuar; 
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 3.2.5 Telefone; 

 3.2.6 Breve apresentação sobre trajetória acadêmica; 

 

3.3 O/A estudante deve enviar seus dados para a seleção ao email: 

semanauniversitariafe@gmail.com, com o assunto MONITORIA SEMUNI 2019; 

3.4 Serão selecionados 6 monitores, 2 para cada turno; 

3.5 O/A estudante selecionado/a auxiliará na organização juntamente com 

Comissão Organizadora e as Bolsistas da Semana Universitária da Faculdade de 

Educação; 

3.6 O/A monitor/a da Semana Universitária da Faculdade de Educação, receberá 

um certificado de 40 horas, sendo cumpridas 5 horas diárias durante os dias do 

evento e 15 horas de preparação prévia. 
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