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EDITAL Nº 01/2018 – DCCSST 

SELEÇÃO DE MONITORES PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO XXX SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – SEMIC 2018, NO CÂMPUS DA UFMA DE IMPERATRIZ. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA, por meio da Diretoria do Centro de 

Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia - CCSST, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública, para conhecimento dos interessados, a abertura do Processo Seletivo de 

Monitores para apoiar as atividades do XXX Seminário de Iniciação Científica – SEMIC 

2018, no Câmpus da UFMA de Imperatriz, conforme se segue. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Diretoria do Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia – CCSST em parceria com a 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PPPGI, realizará a trigésima edição 

do Seminário de Iniciação Científica - SEMIC, no período de 04 e 05 de dezembro de 2018, 

na Unidade Bom Jesus do CCSST, com a finalidade de divulgar as pesquisas em andamento 

e possibilitar a troca de experiências entre pesquisadores (docentes e discentes) das 

diversas áreas de conhecimento da Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 

O SEMIC constitui-se de um momento de interação entre discentes e docentes da UFMA e 

de outras instituições do estado, por meio de apresentações de trabalhos, minicursos e 

palestras, de forma a contribuir para a formação dos jovens pesquisadores e de recursos 

humanos qualificados, estimulando o desenvolvimento da pesquisa e iniciação científica 

no Maranhão. 

Nesta edição, será a primeira vez que o SEMIC será realizado em diversos campi e, durante 

o evento em Imperatriz, contaremos com a participação dos pesquisadores do Câmpus de 

Grajaú. 

 

2. DA FINALIDADE 

 

A atividade de monitoria desenvolvida no SEMIC 2018 destina-se, exclusivamente,aos 

alunos regularmente matriculados na UFMA, em cursos de graduação do Câmpus de 

Imperatriz, e tem por finalidade apoiar a realização das atividades nas diversas áreas 

solicitadas pelo evento, visando também complementar a formação acadêmica do 

estudante de graduação. 
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3. DAS VAGAS 

 

É destinado um número de 9 (nove) vagas para monitores. A distribuição dar-se-á conforme 

quadro abaixo: 

CCSST 

Curso 
Quantidade de 

monitoria 

Ciências Contábeis 1 

Ciências Humanas – Sociologia 1 

Ciências Naturais – Biologia  1 

Comunicação Social – Jornalismo 1 

Direito 1 

Enfermagem 1 

Engenharia de Alimentos  1 

Medicina 1 

Pedagogia 1 

 

Serão selecionados, de acordo com a listagem de excedentes, 9 (nove) estudantes para 

compor o quadro de reservas, sendo um de cada curso. Esses estudantes deverão participar de 

treinamento e serão convocados para a monitoria quando houver a necessidade de 

substituição de monitor. 

As vagas não preenchidas por determinado curso serão completadas por outro curso conforme 

critério estabelecido no item 6. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS DO MONITOR  

 

É exigido do monitor: 

a. Ser acadêmico regularmente matriculado em curso de graduação da UFMA, no 

Câmpus de Imperatriz, a partir do 3º período; 

b. Ser ágil e ter disposição para o trabalho em equipe; 

c. Ser cordial com os colegas e com os participantes do Evento; 

d. Saber lidar com o público em geral; 

e. Conhecer bem as instalações da UFMA; 

f. Ter disponibilidade de horário nos dias do treinamento e do evento; 

g. Chegar aos locais de suas atribuições com antecedência mínima de 15 

minutos; 

h. Participar do treinamento para suas funções. 
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5. DAS INSCRIÇÕES 

 

O período para inscrições é de 05 a 09 de novembro de 2018 e será realizado através do 

preenchimento do formulário disponível no ANEXO ÚNICO deste edital, que deverá ser 

enviado para o e-mail semic2018.monitoria@gmail.com, até às 23:59h do último dia de 

inscrição, anexando cópias dos seguintes documentos: RG, histórico escolar atualizado e 

Currículo Lattes. 

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail semic2018.monitoria@gmail.com 

ou pelos telefones (99) 3259-6055 (Recepção da Unidade Bom Jesus) e (99) 3259-6001 

(Recepção da Unidade Centro). 

 

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

A seleção e classificação dos candidatos dar-se-á da seguinte forma: 

1ª Etapa – Análise dos documentos apresentados no ato da inscrição, tendo como critério 

principal de avaliação o Coeficiente de Rendimento. 

Em caso de Coeficientes de Rendimento iguais, o critério de desempate será a participação a 

quantidade de monitoria em outros eventos. Persistindo o empate, será observado a maior 

quantidade de períodos cursados. Por fim, permanecendo o empate será analisado o Currículo 

Lattes, onde será observado se o discente realizou atividades de pesquisa e a quantidade de 

publicações. 

2ª Etapa – Participação assídua e pontual no treinamento. 

A listagem e a convocação dos candidatos selecionados na 1ª Etapa para participar do 

treinamento serão publicadas no período de 12 a 16 de novembro de 2018, através da página 

da UFMA de Imperatriz (www.imperatriz.ufma.br). 

Os candidatos que não aparecerem em primeiro lugar na lista de seus respectivos 

cursosestarão compondo uma lista única para preenchimentodas vagas dos cursos que não 

tiveram discentes inscritos. Essa lista obedecerá a ordem de classificação. 

 

7. DO TREINAMENTO 

 

O treinamento realizar-se-á no dia 21 de novembro de 2018, no auditório da Unidade Bom 

Jesus, com carga horária de 4h (incluída na carga horária do certificado do evento), no turno 

matutino, de 8h às 12h. 

O treinamento tratará dos seguintes pontos: 

mailto:semic2018.monitoria@gmail.com
http://www.imperatriz.ufma.br/
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 Explanação sobre o SEMIC; 

 Noções de Relacionamento Social e Profissional, Hospitalidade, Qualidade no 

Atendimento, Apresentação Pessoal dentre outros; 

 Informática: Manuseio e instalação de equipamentos de multimídias; 

 Tour Explicativo pelos espaços do SEMIC 2018. 

A participação do monitor no treinamento tem CARÁTER OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO, 

ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE A SUA NÃO PARTICIPAÇÃO IMPLICARÁ EM SUA 

ELIMINAÇÃO DO PROCESSO E SUBSTITUIÇÃO. 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

 

O estudante monitor receberá um certificado de 20h de participação na atividade de monitoria 

no SEMIC 2018. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Somente concorrerão os alunos que se inscreverem dentro do prazo. 

É vedada a participação de alunos de outras Instituições. 

O monitor que faltar às atividades de monitoria durante a realização do SEMIC será substituído 

e não terá direito ao recebimento do certificado. Caso o candidato não apresente justificativa 

para ausência, também nãopoderá participar da monitoria do SEMIC 2019. 

Os casos omissos neste Edital serão julgados pela Comissão de Coordenação da Monitoria. 

 

Imperatriz, 01 de novembro de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Duarte Costa 

Diretor do CCSST/UFMA 
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 01/2018 – DCCSST 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA - SEMIC 2018 

 

Nome do Candidato: 

 

Código: 

 

Curso:  

RG: CPF:  

Tel: Cel: 

E-mail: 

Participou de Monitoria Antes? Se sim qual? 

 

 

Motivos que o fizeram optar pela monitoria neste evento: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Declaro que os dados acima fornecidos são verdadeiros. 

 

Imperatriz, MA ______/______/__________ 

 

Assinatura do aluno: 

______________________________________________________ 

 


