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A Comissão Organizadora da Semana Acadêmica de História vem por meio deste edital
declarar abertas as inscrições para o processo seletivo de Monitoria Voluntária para as
atividades na Semana Acadêmica do Curso de História – UEMG 2019, com a
temática A Universidade e o Saber Histórico: desafios e possibilidades, que
ocorrerão entre os dias 23 de setembro e 04 de outubro, na Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG), na Unidade de Divinópolis.

I – O EVENTO

Art. 1º - A Semana Acadêmica de História de 2019 será um evento realizado pela
coordenação do curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG), Unidade Divinópolis, em conjunto com os alunos do curso e com o
apoio do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho (CEMUD). Seu objetivo
é propiciar o diálogo da produção acadêmica pelos estudantes e professores da Unidade,
bem como de outras instituições de ensino superior. A temática do evento será A
Universidade e o Saber Histórico: desafios e possibilidades.
Art. 2º - As atividades do evento, de acordo com o art. 2º do Edital Nº 01 – Retificado,
serão desenvolvidas entre os dias 23 de setembro e 04 de outubro de 2019.
II – PRÉ-REQUISITOS

Art. 3º - Para participar das atividades da Semana Acadêmica de História 2019 como
monitor voluntário, o candidato deverá:
§1º - Estar matriculado em algum curso de Graduação da Universidade do
Estado de Minas Gerais – Unidade de Divinópolis;
§2º - Disponibilidade para realizar o treinamento prévio e organização do
cronograma no dia 19 de setembro, às 18h, como consta o art. 10º deste edital.
§3º - Disponibilidade para participar das atividades da Semana Acadêmica entre
os dias 23 de setembro e 04 de outubro, no período da tarde e da noite.
II – DA MONITORIA E DA INSCRIÇÃO

Art. 4º - A monitoria ocorrerá nos diversos eventos realizados pela SAH 2019, como
palestras, comunicação oral, apresentação de pôsteres, minicursos, entre outras
atividades que possam constar na programação do evento até o fim de sua realização.
Art. 5º - As inscrições para a monitoria voluntária serão realizadas no período entre os
dias 03/09/2019 a 17/09/2019, preenchendo, obrigatoriamente, o Nome, Email, Curso e

deve-se selecionar a disponibilidade de horários, fazendo a inscrição exclusivamente
através do endereço eletrônico: https://form.jotformz.com/92454414084658.
§2º - Caso as caixas de seleção de disponibilidade sejam insuficientes para
abranger seus horários, utilize a caixa “Detalhar Disponibilidade” no formulário,
para explicar melhor seus possíveis horários.
§3º - O número de Whtasapp fornecido no formulário será utilizado para
adicionar o inscrito em um grupo, no qual maiores informações serão oferecidas
sobre o evento e para melhor comunicação durante sua realização.
§4º - É importante fornecer informações corretas no formulário, pois esses dados
serão utilizados para a confecção dos certificados referentes às atividades de
monitoria.
Art. 6º - Em conjunto com os inscritos no momento do treinamento (conf. art. 10º deste
edital), a Comissão Organizadora irá montar um cronograma constando as atividades
que cada um participará.
§1º - Os horários de monitoria serão combinados com os inscritos de acordo com
as necessidades de cada atividade e a disponibilidade do voluntário.
Art. 7º - As horas complementares presentes nos certificados de monitoria estão sujeitas
à quantidade de horas de participação de cada um dos monitores no evento.
Art. 8º - A Semana Acadêmica de História 2019 ocorrerá simultaneamente com a 13ª
Primavera de Museus, evento que será realizado pelo Centro de Memória Profa
Batistina Corgozinho (CEMUD), e conta com a participação de vários integrantes da
Comissão Organizadora da SAH 2019.
§1º - Tendo em vista a simultaneidade dos eventos e a proximidade entre as
equipes organizadoras, a Comissão da Semana Acadêmica de História poderá, se
necessário, disponibilizar monitores para a 13ª Primavera de Museus realizada
pelo CEMUD;
§2º - A participação de monitores da SAH na 13ª Primavera de Museus poderá
ser feita de acordo com a necessidade dos eventos, organização do cronograma e
interesse de participação dos monitores voluntários;

§3º - A monitoria na 13ª Primavera de Museus poderá necessitar de voluntários
no período matutino;
§4º - A emissão de certificados de monitoria para quem participou como monitor
em alguma das atividades da 13ª Primavera de Museus se difere da emissão dos
certificados da Semana Acadêmica de História 2019. Desta forma, a emissão de
certificados referentes às atividades da 13ª Primavera de Museus será feita,
exclusivamente, pelo CEMUD.
É imprescindível que os monitores tenham pontualidade e comprometimento para
o bom andamento das atividades
III – DO TREINAMENTO
Art. 9º - A seleção consistirá das etapas de inscrição, análise de pré-requisitos,
participação no treinamento.
Art. 10º - O treinamento será realizado por membros da Comissão Organizadora da
Semana Acadêmica de História 2019 no dia 19 de setembro, às 18:00h no CEMUD,
localizado no Bloco 04, sala 405.
§1º - Essas informações podem sofrer alterações, sendo compromisso da
Comissão Organizadora notificar os inscritos através do e-mail fornecido no ato
da inscrição.
§2º - Se não for possível ao candidato estar presente neste dia e horário, ele
deverá notificar a Comissão Organizadora com até 3 dias de antecedência para
que seja analisado se será possível ou não uma reposição.
Art. 11 – A realização das atividades como monitor estará condicionada à participação
no treinamento.
IV – CALENDÁRIO E PROGRAMAÇÃO
Evento
Inscrição

Data
03/09/2019 a 17/09/2019

Treinamento

19/09/2019 (Quinta-feira)

Atividades

23/09 a 04/10/2019

