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1. INTRODUÇÃO: O Centro de Educação, da Universidade Federal de Alagoas, 

organizará a VII Semana Internacional de Pedagogia, com o Tema As lutas da 

Pedagogia em tempos de pandemia: ciência, educação e formação humana, 

no período de 29 de novembro a 05 de dezembro, nos turnos matutino, vespertino 

e noturno, e ocorrerá de forma não presencial (on-line). O evento contemplará a 

realização de palestras, mesas-redondas, minicursos e apresentação de trabalhos, 

envolvendo estudantes e professores de diversas instituições. 

 

2. DA FINALIDADE: Este Edital tem por finalidade selecionar MONITORES 

VOLUNTÁRIOS para darem suporte às atividades da “VII SEMANA 

INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA - 2020”, nos turnos matutino, vespertino 

e noturno. Os monitores terão a função de colaborar, junto à coordenação geral e 

às comissões responsáveis pela organização do evento, no desenvolvimento de 

atividades de: a) ORGANIZAÇÃO - organização da programação das 

atividades; organização das listas de participantes; de trabalhos a serem 

apresentados e das diversas atividades do evento, dentre outras; e b) 

REALIZAÇÃO DO EVENTO - abertura, suporte e acompanhamento das 

palestras, mesas-redondas, minicursos e apresentação de trabalhos, 

apresentações de trabalho em espaços não presenciais; suporte na verificação 

das listas de frequência, dentre outros.  

 

3. DAS VAGAS: As vagas de monitores previstas neste Edital são destinadas 

aos estudantes dos cursos de Licenciatura do Campus A. C. Simões da 



Universidade Federal de Alagoas (UFAL), preferencialmente para os 

estudantes do Curso de Pedagogia; aos estudantes do PPGE/UFAL e do 

PPGECIM II. O quantitativo de monitores selecionados e convocados para 

atuação na “VII SEMANA INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA - 2020” será 

de até 80 pessoas por turno, havendo a possibilidade de cada uma atuar em até 

dois turnos. 

 

4. DAS ATIVIDADES: Os MONITORES VOLUNTÁRIOS deverão participar de 

uma reunião virtual preparatória, a ser marcada e divulgada após o resultado da 

seleção, bem como da preparação e da realização do evento. 

 

5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: É exigido do candidato a MONITOR 

VOLUNTÁRIO: I – Estar regularmente matriculado nos Cursos de 

Pedagogia da UFAL, ou demais licenciaturas), ou no PPGE/UFAL, ou no 

PPGECIM  II. Ter disponibilidade de 20h semanais e disposição para 

colaborar com as atividades desenvolvidas na VII SEMANA INTERNACIONAL 

DE PEDAGOGIA 2020. III. Saber lidar com as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação. IV. Ter disponibilidade de computador com 

acesso à internet. Na classificação dos inscritos serão considerados os seguintes 

critérios: a) estudantes que apresentarem maior tempo disponível para realização 

das atividades e b) candidatos que tiverem conhecimentos dos recursos digitais 

necessários às atividades do evento.   

6. DAS INSCRIÇÕES: O período de inscrições será de 22 de outubro até 31 de 

outubro de 2020, a serem realizadas por meio do preenchimento do questionário 

disponibilizado pela Comissão Organizadora da SIP e envio de cópias digitais de 

documento oficial de identificação, CPF e comprovante de matrícula pelo 

formulário eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshWEa53VdaGKx0cjThL1pqm

WjEr61StDsfbl2cxBHj52tlA/viewform?usp=sf_link 

7. O resultado da seleção será divulgado na página do CEDU, acessada pelo link 

https://cedu.ufal.br/ até as 20h do dia 3 de novembro de 2020. 

 

8. DO TREINAMENTO: Os MONITORES VOLUNTÁRIOS selecionados serão 

convocados, via e-mail, para um treinamento preparatório para o evento, em dia, 

horário e plataforma virtual a serem oportunamente divulgados, após o processo 

https://cedu.ufal.br/


seletivo. As atividades dos monitores serão realizadas no período de 29 de 

novembro de 2020 a 05 de dezembro de 2020.   

 

9. Da CERTIFICAÇÃO: Os monitores farão jus a um certificado com a carga 

horária de 40 horas, para quem se disponibilizar durante 01 turno, e de 80 horas, 

para quem se disponibilizar durante 02 turnos. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS: Somente concorrerão às vagas para atuar como 

MONITOR VOLUNTÁRIO o estudante que se inscrever dentro do prazo 

estabelecido no item 6 e cumprir todos os requisitos postos no item 5. Os casos 

omissos neste Edital serão julgados pelo Centro de Educação, da Universidade 

Federal de Alagoas. 

 

Maceió, 20 de outubro de 2020 

 

Prof. Dr.  Jorge Eduardo de Oliveira 

Diretor do Centro de Educação - UFAL 


