
EDITAL DE MONITORIA DO VI FÓRUM PERMANENTE DE MUSEUS UNIVERSITÁRIOS

A Comissão Organizadora do VI Fórum Permanente de Museus Universitários divulga

a abertura de inscrições para a seleção de cinco monitores(as), que atuarão conforme as

disposições contidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 O VI Fórum Permanente de Museus Universitários tem o objetivo de reunir

profissionais, professores, pesquisadores e estudantes para promover um amplo

debate sobre o papel das Universidades e de seus Museus na contemporaneidade,

tendo como tema central do encontro o Patrimônio Museológico universitário:

experiências e olhares diversos. Este edital tem como finalidade selecionar

estudantes de graduação interessados em atuar como monitores(as) durante o mês

de outubro de 2021, quando será realizado o VI Fórum Permanente de Museus

Universitários, totalmente de maneira remota.

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Estar regularmente matriculado(a) como aluno(a) de curso de graduação na

Universidade Federal do Paraná (UFPR), dentro das áreas de Ciências Humanas,

Sociais Aplicadas, Artes, Comunicação e Design.

2.2 Uma vez selecionado(a), ter disponibilidade para atuar durante o mês de outubro

de 2021, com início no dia 04 e término no dia 29, totalizando 50 horas.

2.3 Ter acesso estável à internet e computador.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) MONITORES(AS)

3.1 Participar de reuniões preparatórias ao Fórum, anteriores à semana do evento.

3.2 Colaborar com os testes e ajustes para a transmissão do evento por meio de

plataformas on-line.

3.3 Acompanhar as reuniões temáticas, comunicações, conferências de abertura e

encerramento, mesas-redonda e plenária do evento entre os dias 18 e 22 de outubro

de 2021.



3.4 Elaborar relatório das atividades que acompanhou durante o evento.

4. DO VALOR DA BOLSA

4.1 Os(as) monitores(as) selecionados(as) receberão o valor de R$400,00

(quatrocentos reais), pagos em uma parcela ao término do trabalho.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições deverão ser feitas por meio do formulário disponível neste link:

https://bit.ly/3nOd91B entre os dias 20 e 23 de setembro de 2021.

6. DA SELEÇÃO

6.1 A seleção acontecerá por meio da análise de currículo resumido (conforme

pontuação indicada no anexo I deste edital) e de carta de intenção (conforme anexo

II deste edital), com pontuação máxima de 10 pontos para cada.

6.2 A pontuação obtida no currículo, conforme critérios contidos no anexo I deste

edital, será somada à pontuação obtida na carta de intenção e dividida por dois,

sendo a pontuação máxima de 10 pontos.

6.3 Serão convocados os primeiros candidatos com a maior pontuação, de acordo

com o número máximo de vagas.

6.4 Em caso de desistências ou de desclassificação de monitores(as) que não

cumpram as atividades, serão chamados outros candidatos classificados.

6.5 Como critérios de desempate serão considerados, nessa ordem: candidato(a) que

esteja cursando o maior período do curso de graduação; candidato com maior idade.

7. DO RESULTADO FINAL

7.1 O resultado final será anunciado no dia 28 de setembro de 2021 no website do VI

Fórum Permanente de Museus Universitários: www.vifmu.ufpr.br

8. DO CERTIFICADO

8.1 Serão fornecidos aos monitores selecionados certificado de participação de 50

horas de atividades desenvolvidas antes e durante o evento.

9. DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade Data(s)

https://bit.ly/3nOd91B
http://www.vifmu.ufpr.br


Inscrições 20 a 23 de setembro de 2021

Divulgação do resultado
final

28 de setembro de 2021

Início das atividades 04 de outubro de 2021

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Em nenhuma hipótese serão recebidas inscrições e documentação fora dos

prazos estabelecidos neste edital.

10.2 O valor referente à bolsa será pago por meio de transferência bancária, sendo

imprescindível que o(a) candidato(a) selecionado(a) possua conta bancária para

recebimento do valor.

10.3 A certificação dos(as) monitores(as) selecionados(as) será feita pela Comissão

do VI Fórum Permanente de Museus Universitários, assinado por sua presidenta.

10.4 O(a) estudante selecionado(a) que esteja inscrito(a) no VI Fórum Permanente de

Museus Universitários como apresentador de trabalho terá um turno livre para que

possa apresentar o trabalho submetido.

10.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 20 de setembro de 2021.

Ana Luisa de Mello Nascimento

Presidenta do VI Fórum Permanente de Museus Universitários



ANEXO I

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO - CURRÍCULO RESUMIDO

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Projetos de extensão 0,3 por cada período de 6 meses (máximo
1,8)

Bolsista de Iniciação Científica 0,3 por cada período de 6 meses (máximo
1,8)

Monitoria de eventos científicos 0,5 por cada certificado (máximo de 2,0)

Monitoria de disciplinas 0,3 por cada período de 6 meses (máximo
de 1,8)

Apresentação de trabalhos científicos 0,3 por trabalho apresentado (máximo de
1,8)

Participação em eventos científicos 0,2 por evento (máximo 0,8)

* Anexar comprovantes seguindo a ordem dos critérios deste anexo. Criar um único arquivo

em formato PDF com o currículo, seguido dos comprovantes.



ANEXO II

INSTRUÇÕES PARA A CARTA DE INTENÇÃO

1. A Carta de Intenção deve ter no máximo duas laudas, em formato PDF.

2. Deve conter nome, curso e período da graduação.

3. Indicar os motivos que o interessaram a concorrer a uma bolsa de monitoria durante

o VI Fórum Permanente de Museus Universitários.

4. Indicar, se houver, experiências anteriores em organização e monitoria em eventos.

5. Indicar, se houver, qual sua a proximidade com o tema do evento, qual seja, as

coleções e museus universitários.


