
 

II SEMANA INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO 

"Profissional do futuro: consciência e formação humana" 

 

EDITAL Nº 02/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019 

Seleção de estudantes para Monitoria 

 

1 CHAMADA 

 

A Comissão Organizadora da II SEMANA INTERDISCIPLINAR da Faculdade Evolução Alto 

Oeste Potiguar – FACEP, torna público a presente seleção e convida os estudantes 

interessados a participar nos termos aqui estabelecidos. 

 

1.1 Objetivo 

A presente chamada tem por objetivo selecionar estudantes da Faculdade Evolução 

Alto Oeste Potiguar – FACEP para exercer a função de monitoria na II SEMANA 

INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO, que se realizará nos dias 15, 16 e 17 

de maio de 2019 nos turnos vespertino e noturno. 

 

1.2 Disposições preliminares 

1.2.1 A seleção dos estudantes será realizada pela Coordenação de Monitorias da II 

SEMANA INTERDISCIPLNAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO sob a responsabilidade do 

Prof. Ms. Rafael Tavares Silveira Silva; 

1.2.2 A inclusão de estudantes na organização de eventos científicos faz parte da política 

institucional de pesquisa e extensão da FACEP que têm como objetivo estimular a 

participação em atividades científicas, despertando no discente o interesse pela construção 

e divulgação do conhecimento científico além de inseri-lo no processo interativo entre 

faculdade, comunidade acadêmica e sociedade. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

 

Os estudantes deverão observar as seguintes orientações para a realização das 

inscrições: 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas somente através do e-mail 

rtssrafa@yahoo.com.br, no período de 03 a 09 de maio de 2019; 

2.2 No “assunto” do e-mail para inscrição, o estudante deverá escrever “Seleção de 

Monitoria” e no corpo do e-mail, deve conter o nome completo e o curso; 

mailto:rtssrafa@yahoo.com.br


 

2.3 Documentação necessária dos estudantes que devem estar em anexo no e-mail de 

inscrição: 

a) currículo lattes com foto atual digitalizado; 

b) formulário de inscrição digitalizado (Anexo I); 

c) os documentos descritos de “a” e “b” deverão ser enviados como anexo 

unicamente para o e-mail de inscrição e obedecendo o período de inscrição 

descritos no subitem “2.1”; 

e) a ausência dos documentos descritos de “a” e “b” nos anexos do e-mail de 

inscrição eliminará automaticamente o estudante da seleção; 

f) os estudantes que são beneficiários ProUni ou FIES deverão anexar ao também 

e-mail, documento comprobatório do financiamento digitalizado para fazer uso, caso 

seja necessário, dos critérios de desempate que constam no item 3.3 desde edital; 

2.3 Qualquer estudante com o vínculo ativo com a FACEP poderá participar da seleção; 

2.4 Antes de efetuar a inscrição, o estudante deverá conhecer este edital e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos; 

2.5 Ao efetuar a inscrição, o estudante estará concordando com todas as exigências do 

presente edital. 

 

3 DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 A seleção dos estudantes será realizada através da verificação do Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA) e da Análise do Currículo Lattes (ACL) com a 

contabilização da pontuação de acordo com o descrito no Quadro de Pontuação do 

Currículo Lattes no Anexo II deste Edital; 

3.2 A contabilização da pontuação total será realizada através do cálculo: 

(IRA x 2) + (ACL x 3) 

5 

3.3 Será considerado como critério de desempate: 

a) ser bolsista PROUNI; 

b) permanecendo o empate, ser bolsista FIES total ou parcial; 

c) ainda permanecendo o empate, o maior IRA; 

3.4 A análise curricular será realizada pelo Prof. Ms. Rafael Tavares Silveira Silva entre os 

dias 10 e 12 de maio de 2019; 

 



 

4 DOS BENEFÍCIOS 

 

4.1 São destinadas 6 (seis) vagas para os estudantes dos cursos Administração, Direito, 

Enfermagem, Pedagogia e Psicologia, totalizando um total de 30 (trinta) vagas; 

4.2 O estudante selecionado será isento do pagamento da inscrição da II SEMANA 

INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO; 

4.3 O estudante que porventura já efetuou o pagamento da inscrição da II SEMANA 

INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO não será ressarcido do valor pago; 

4.4 O estudante selecionado que participar efetivamente das atividades de monitoria na II 

SEMANA INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO receberá certificado de 

organização de evento científico. 

 

5 DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

5.1 O estudante deverá disponibilizar uma carga horária de 8 (oito) horas em cada um dos 

dias 15, 16 e 17 de maio de 2019 para realização das atividades de monitoria na II SEMANA 

INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO; 

5.2 A função de cada monitor será determinada pela Coordenação de Monitorias da II 

SEMANA INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE EVOLUÇÃO em reunião no dia 14 de 

maio de 2019. 

 

6 DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

6.1 O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de maio de 2010 no mural das 

coordenações de curso da FACEP. 

 

           
 

 

Dr. Eriberto Vagner de Souza Freitas 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 

Faculdade Evolução 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo do estudante: 

Telefone (WhatsApp): 

E-mail: 

Curso: 

Período que está cursando: 

Programa de Financiamento Estudantil: 

(   ) Não 

(   ) Sim – (   ) ProUni (   ) FIES 

  



 

ANEXO II 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Artigo publicado em periódicos 10,0 pontos cada 

Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos 
(internacionais, nacionais, regionais ou locais) 

5,0 pontos cada 

Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos 
(internacionais, nacionais, regionais ou locais) 

4,0 pontos cada 

Resumo simples publicado em anais de eventos científicos 
(internacionais, nacionais, regionais ou locais) 

3,0 pontos cada 

Trabalho apresentado em evento científico (que não foram 
publicados em anais) 

2,0 pontos cada 

Participação como ouvinte de evento científico 0,1 pontos cada 

Curso realizado (mínimo de 8 horas) 2,0 pontos cada 

Minicurso realizado (mínimo de 1 h) 1,0 ponto cada 

Oficina realizada (mínimo de 1 h) 1,0 pontos cada 

Monitoria/Organização de evento científico 10,0 pontos cada 

Monitoria de disciplina 10,0 pontos cada 

Participação em projeto de pesquisa 10,0 pontos cada 

Participação em projeto de extensão 10,0 pontos cada 

Experiência com design gráfico (editor de vídeos) 10,0 pontos 

Experiência com cobertura de eventos 10,0 pontos 

 

 


