
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE MONITORES PARA A ETAPA BH DO 
20º SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA UEMG / 2018 

 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (PROEX / UEMG) torna público o presente Edital 
para seleção de 20 estudantes da UEMG que atuarão como monitores na etapa BH do 20º SEMINÁRIO DE PESQUISA 
E EXTENSÃO DA UEMG a realizar-se nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2018. 
 
 
1. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
O candidato deverá ser estudante de graduação do Campus Belo Horizonte da UEMG e estar devidamente 
matriculado. 
 
2. DA CARGA HORÁRIA  
A carga horária diária de atuação no Seminário será de 05 horas para cada monitor, a saber: 
DIA 07/11 –  Grupo A: 16:00h às 21:00h 
DIA 08/11 –  Grupo B: 07:30h às 12:30h; Grupo C: 12:30h às 17:30h 
DIA 09/11 –  Grupo D: 8:30h às 13:30h 
 
Um mesmo estudante poderá atuar em mais de um grupo. Para tanto, deverá indicar, no formulário de inscrição, em 
quantos grupos deseja participar. 
O horário de participação dos estudantes será definido pela Equipe Técnica de Organização do Seminário – ETOS. 
 
 
3. DAS ATIVIDADES DO ESTUDANTE  
Os monitores selecionados participarão de todas as atividades inerentes à realização do Seminário, de acordo com 
orientação e solicitação direta da ETOS, comprometendo-se a zelar pela boa execução das tarefas que lhe forem 
demandadas, bem como primar pela pontualidade, sob pena de substituição. 
 
4. DA CERTIFICAÇÃO E DA GRATIFICAÇÃO 

Este ano não será possível realizar o pagamento de monitor. No entanto, as horas de monitoria poderão ser 
convertidas em Atividades Complementares (AACC), com comprovação de até 15 horas. 
 
5. DA LOCALIZAÇÃO 
 A etapa BH do 20º Seminário P&E acontecerá na Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais – FADECIT, localizado à Rua das Tangerinas, 933 - Vila Clóris, BH/MG. 
 
 
6. DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser feita no período de 16 a 24 de outubro de 2018, através do 

link:   https://goo.gl/forms/DKwNuD1mrgFCebvZ2 .  

Para ter acesso ao formulário de inscrição é necessário ter uma conta do Google. Caso não possua, é possível criá-la 

seguindo as orientações da página de login. 

https://goo.gl/forms/DKwNuD1mrgFCebvZ2


  

A única comprovação documental exigida é o arquivo digitalizado do comprovante de matrícula, que deverá ser 

anexado ao formulário de inscrição, disponibilizado no link acima.  

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO  E PARTICIPAÇÃO 
A classificação será feita por ordem de inscrição, desde que a documentação e o formulário estejam completos. 
Não serão aceitas inscrições por quaisquer outros meios que não o preenchimento online do formulário de inscrição. 
Este está disponibilizado no link citado no item 6 acima.  
 

 
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
A relação dos estudantes selecionados será divulgada no dia 26/10/2018 no site da UEMG. 
 
 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2018. 
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