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Seleção Interna de Monitores para apoiar as atividades da 1ª Semana da Cultura e 65ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC.  
 
 1. INTRODUÇÃO  
 
A Universidade Federal do Vale do São Francisco - sediará a 1ª Semana da Cultura e a 
65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, que 
serão realizadas nas instalações do Campus de Juazeiro da UNIVASF, UPE - Petrolina e 
FACAPE, no período de 16 a 17 de julho e de 25 a 26 de julho de 2013 respectivamente, 
com o tema: “Ciência para o novo Brasil”.  
A SBPC é uma entidade civil sem fins lucrativos, voltada para a defesa do avanço 
científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde a 
sua fundação em 1948, a SBPC exerce um papel importante na expansão e no 
aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia, bem como na difusão e 
popularização da ciência.  
A Semana da Cultura na 65a Reunião Anual da SBPC ocorrerá no Estado de Pernambuco 
este ano, pela primeira vez no Brasil, e será destinada aos professores estaduais e do 
Município de Petrolina. Ela servirá para preparar os professores estaduais e/ou municipais 
para as novas tecnologias e avanços da Ciência no Brasil e no mundo. 
A Reunião Anual da SBPC reúne milhares de pessoas, entre cientistas, professores e 
estudantes de todos os níveis, profissionais liberais e demais interessados.  
A programação é formada por assembléias, conferências, encontros, mesas redondas, 
minicursos e sessões especiais, sessões de pôsteres, exposições e atividades de ciência, 
tecnologia e inovação, arte e cultura. 
 
 
2. DA FINALIDADE  
 
A atividade de Monitoria desenvolvida na 65ª Reunião Anual da SBPC destina-se 
exclusivamente aos alunos regularmente matriculados na UNIVASF e tem por finalidade 
apoiar a realização das atividades nas diversas áreas solicitadas pelo evento, visando 
também integrar e motivar a participação do aluno nas atividades relacionadas à ciência 
desenvolvida no país. 
 
3. DAS VAGAS  
 
É estimado um número de até 28 vagas para monitores. A distribuição dar-se-á baseada 
nos requisitos e aptidões dos alunos selecionados nas comissões descritas abaixo: 
 
 

Comissão Nº de Vagas  
Secretaria 02 
Pôsteres  
Programação Científica 20 
SBPC Jovem  
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SBPC Cultural  
Expo T&C  
Alojamentos  
Comissão Saúde  
Comissão Infraestrutura  
Comissão de Comunicação e Informação  
Comissão de Alimentação   
Comissão de Informática  06 

 
 
4 – DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 
4.1 Dos Requisitos: 

• Ser acadêmico regularmente matriculado na  UNIVASF; 
• Ter agilidade e disposição para o trabalho em equipe; 
• Ser cordial com os colegas e com os participantes do evento; 
• Saber lidar com o público em geral;  
• Conhecer bem as instalações do Campus da UNIVASF, FACAPE E UPE; 
• Ter disponibilidade de horário nas reuniões preparatórias, nas semanas anterior, 

durante e após do evento; 
• Chegar com antecedência mínima de 30 minutos aos locais onde foram 

designados pela sua comissão; 
• Participar do treinamento para as suas funções; 
• Apresentar iniciativa e disponibilidade para lidar com imprevistos. 

 
4.2 Das atribuições: 
 
Comissão Atribuições  

Secretaria 

• Recepção ao público que chega à secretaria de credenciamento; 
• Organização da fila no guichê de atendimento, recepção e 

orientação ao público da fila; 
• Digitação de nomes para credenciamento ou outras atividades no 

computador e entrega de material ao inscrito no credenciamento;  
• Prestar informações sobre inscrições, localização das atividades, 

entrega de material etc; 
• Preparação de material para ser entregue aos inscritos na Reunião: 

montagem de bolsas com a inclusão de folders e livro de 
programação, organização em depósito de materiais e distribuição 
dos guichês de atendimento. 

Pôsteres 

• Montagem da sessão de pôsteres com ajuste de cavaletes, colagem 
de etiquetas, colocação de cabos, cartazes e presilhas;  

• Recepção e orientação ao público na secretaria ou na sessão;  
• Ajudar, quando necessário, o autor a encontrar seu local e, 

eventualmente, a fixar o pôster;  
• Durante a Sessão de Pôsteres: registrar na ata da sessão os 

pôsteres apresentados, fazendo a identificação de pelo menos um 
dos autores presentes e com documento de identidade com foto; 

• Registrar na ata da SBPC os trabalhos ausentes e ocorrências;  
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• Revisar painéis dos pôsteres no início e final das sessões; 
• Preparação de material para ser entregue aos inscritos na Reunião: 

montagem de bolsas com a inclusão de folders e livro de 
programação, organização em depósito de materiais e distribuição 
dos guichês de atendimento. 

 

Programação 
Científica  

• Suporte ao palestrante; 
• Entrega de materiais diversos ao palestrante;  
• Assistência ao público participante;  
• Suporte aos minicursos (controle e devolução à comissão central de 

lista de frequência, atas etc.); 
• Conhecimento básico em informática (computadores, desktop e 

notebook, Word, Excel, PowerPoint e internet) e digitar com 
agilidade; 

• Saber manusear projetores de multimídia, aparelhos de DVD, CD 
players, como também fazer suas instalações;  

• Preparação de material para ser entregue aos inscritos na Reunião: 
montagem de bolsas com a inclusão de folders e livro de 
programação, organização em depósito de materiais e distribuição 
dos guichês de atendimento. 

Expo T&C • Atendimento ao público em geral; 
•  Suporte à coordenação da exposição. 

SBPC Jovem 

• Preferencialmente, ser aluno da área das exatas; 
• Acompanhamento das atividades do Circo da Ciência e demais 

exposições;  
• Apoio nas atividades da programação;  
• Operar equipamentos audiovisuais e computadores;  
• Suporte à coordenação da atividade; 
• Preparação de material para ser entregue aos inscritos na Reunião: 

montagem de bolsas com a inclusão de folders e livro de 
programação, organização em depósito de materiais e distribuição 
dos guichês de atendimento. 

Comissão de 
Alimentação 

• Dar suporte aos responsáveis pela Comissão de Alimentação. 

Comissão de 
Saúde 

• Assistência aos atendentes de saúde; 
• Preferencialmente, ser aluno da área da saúde. 

Comissão 
Infraestrutura 

• Dar suporte aos responsáveis pela Comissão de Infraestrutura. 

Comissão de 
Comunicação 
e informação 

• Auxiliar aos participantes do evento a se orientarem no Campus 
(locais de atividades) e na cidade (principais pontos turísticos e 
orientações quanto aos transportes coletivos). 

Comissão de 
Informática 

• Auxiliar na logística de distribuição e manutenção dos equipamentos 
da UFPE.  
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5. PERÍODO DE CADASTRAMENTO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 
 
O cadastramento para a seleção de monitoria ocorrerá de 04 de junho a 11 de Junho de 
2013 e será realizado através de encaminhamento de correio eletrônico para o endereço 
prppg@univasf.edu.br com os seguintes dados: Nome do candidato, curso, comissão 
escolhida para atuação além de arquivo com o comprovante de matrícula do candidato. 
As comissões escolhidas pelos candidatos, na ficha de inscrição, podem ser alteradas 
pela Comissão Executiva Local, de acordo com as necessidades do evento e as aptidões 
dos candidatos.  
 
 
6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
A seleção dos candidatos à Monitoria da SBPC dar-se-á em função da ordem de 
inscrição.  
O resultado será divulgado no site da UNIVASF a partir do dia 08 de junho de 2013.  
 
7. DOS TREINAMENTOS 
 
A primeira reunião geral acontecerá, em local a ser definido na data da divulgação dos 
resultados (10 de junho), de acordo com uma das opções abaixo: 

a) 12 de junho, das 12h 30min às 14h; 
b) 13 de junho, das 18h às 19h 30min. 

 
Nessa oportunidade, será anunciado o cronograma de treinamento de cada uma das 
comissões.  
No dia 19 de julho, às 14h, em local a ser definido, haverá uma reunião com os monitores 
das comissões: Secretaria, Pôsteres e Programação Cientifica. 
 
A participação do Monitor nas reuniões tem CARÁTER OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO, 
ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE A SUA NÃO PARTICIPAÇÃO IMPLICARÁ EM 
SUBSTITUIÇÃO.  
 
8. DOS BENEFÍCIOS 
 
Os Monitores terão os seguintes benefícios:  
 

• Inscrição na 65ª Reunião Anual da SBPC;  
• Material da inscrição (livro de programação, folders);  
• E - Atestado de participação geral na Reunião (sem carga horária);  
• E - Atestado de frequência em Minicurso (com a carga horária que frequentar) 
• E-Atestado de monitoria (com a carga horária do trabalho);  
• Obs.: Os atestados da SBPC são eletrônicos (E-Atestado), disponíveis a partir de 

agosto, no site da SBPC http://sbpcnet.org.br/site/documentos/ 
• Caso o monitor tenha interesse em ser sócio(a) filiado(a) à SBPC, ganhará a 

primeira anuidade (2013) gratuita. Mais informações serão divulgadas ao término 
do trabalho da monitoria. 

• Caso se filie à SBPC, o monitor receberá por um ano, inteiramente grátis, uma 
assinatura da revista Ciência & Cultura. 
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

• Somente concorrerão os alunos que se inscreverem dentro do prazo. É vetada a 
participação de alunos de outras Instituições; 

• O Monitor que faltar às atividades de monitoria durante qualquer treinamento, 
reunião ou durante a realização da 65ª Reunião Anual da SBPC será substituído e 
terá todos os benefícios suspensos;  

• No dia 19 de julho de 2013, a Coordenação Geral da 65ª Reunião Anual da SBPC 
fará uma Reunião e posterior Treinamento com os Monitores selecionados para o 
trabalho na Secretaria, Pôsteres e Programação Científica. Esta Reunião também 
tem caráter obrigatório e eliminatório;  

• Os casos omissos neste Edital serão julgados pela Comissão Organizadora.  
 
 
 
 
 
 

Petrolina, 04 de Junho de 2013.  
 
 
 

Prof. Dr. Helinando Pequeno de Oliveira 
Coordenador Local da SBPC 


