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 Chamada SNCT-2017 de Diamantina Nº 02/2017 – Seleção de 
monitores 
 

A Comissão Organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2017 
de Diamantina (SNTC-20017) torna público que estão abertas inscrições para o 
processo de seleção de monitores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

Para 2017 o tema escolhido foi: “A matemática está em tudo”. O evento 
acontecerá entre os dias 23 e 29 de outubro em âmbito nacional. O tema está alinhado 
com importantes eventos que acontecerão no Brasil,  em 2017 será a Olimpíada 
Internacional da Matemática e, em 2018 será o Congresso Internacional de 
Matemáticos. 

O conhecimento da matemática é aplicado em várias atividades do dia-a-dia 
como: 

 calendários 
 compreensão de distâncias / tempos / medidas 
 desenvolvimento de tecnologias na área da saúde, engenharias, indústria, 

agricultura 
 estatística 
 economia doméstica 
 engenharia e arquitetura 
 astronomia 
 música, pinturas, arte, entre tantos outros. 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia-2017 de Diamantina tem por objetivo 
promover o contato de pessoas da região de Diamantina (crianças, jovens e adultos) 
com o conhecimento científico a fim de despertar e/ou ampliar o interesse pela ciência, 
tecnologia e inovação e mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno 
de temas e atividades de Ciência e Tecnologia. 

 
I - DAS ATRIBUIÇÕES  
Art. 1º - A atribuição da equipe de monitores da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia-2017 de Diamantina é auxiliar a Comissão Organizadora do evento, para sua 
efetiva realização. 
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 II - DAS ATIVIDADES  
Art. 2º - A equipe de monitores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia-2017 
auxiliará a Comissão Organizadora nas seguintes atividades: 
a) divulgação do evento  
b) conjunto de atividades relativas à realização do evento no período de sua 

ocorrência, o qual será realizado entre os dias 23 e 29 de outubro de 2017. 
 III - DAS INSCRIÇÕES  
Art. 3º - A inscrição para o processo de seleção de monitores é gratuita e a participação 
destes no evento será voluntária. 
Art. 4º - Poderá inscrever-se para o processo de seleção, o acadêmico:  
a) regularmente matriculado nos cursos da UFVJM, IFNMG e UAITEC.  
b) que dispuser de horários compatíveis para a realização de atividades previstas nesta 
Chamada. 
 Art. 5º - As inscrições deverão ser realizadas conforme disposto a seguir:  
a)  período:  15  a  22 de setembro 
b) a inscrição será feita através  do formulário eletrônico abaixo:                                    
https://goo.gl/forms/dvU4Vr1eT7y98xqP2 
IV - DA SELEÇÃO  
Art. 6º - A seleção dos monitores objeto deste Edital ocorrerá mediante a ordem de 
inscrição.  
V - DO RESULTADO  
Art. 7º - Os monitores selecionados receberão e-mail convocando para reunião. 
 VI - DA CERTIFICAÇÃO 
 Art. 8º - A presente atividade de monitoria será certificada com carga horária 
correspondente à frequência do(a) monitor(a) nas atividades respectivas.  
a) A certificação será fornecida ao(à) monitor(a) que cumprir no mínimo 75% da carga 

horária total das atividades de monitoria, conforme cômputo da Comissão. A carga 
horária será computada individualmente, por monitor(a), de acordo com sua 
participação nas atividades.  

Art. 9º - Os certificados serão disponibilizados no site do evento. 
 VII - TERMO DE COMPROMISSO  
Art. 10º - Os acadêmicos aprovados no processo de seleção deverão preencher e 
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assinar o Termo de Compromisso do Monitor da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia-2017 (ANEXO I) 
a) O Termo de Compromisso do Monitor, devidamente preenchido e assinado, deverá 

ser entregue na primeira reunião da equipe de Monitores, convocada pela 
coordenação da Comissão Organizadora do evento. 

VIII - DOS CASOS OMISSOS  
Art. 11º- A Comissão Organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia-
2017 reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 
na presente Chamada. 
 

Diamantina, 05 de setembro de 2017. 
 

 
 
 
 

 
 

ANEXO I– TERMO DE COMPROMISSO DE MONITOR 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE MONITOR DA SEMANA NACIONAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 2017 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 Eu, ________________________________________________________, 
mediante aprovação em processo de seleção de monitores para o evento 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2017, assumo o compromisso 
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de atuar nas atividades discriminadas no respectivo Edital, atribuídas à equipe 
de monitores do evento. 

 
 _______________, ____ de _____________de ________.  

 
 

_____________________________________________  
ASSINATURA DO MONITOR 

 
 

 


