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1. INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal do Sul da Bahia sediará a I Semana de Biologia da 

Universidade Federal do Sul da Bahia- Sembio-UFSB que acontecerá de 25 a 28 de 

Setembro de 2019. O evento ocorrerá no campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro, BA. 

A Sembio-UFSB é promovida pelos estudantes do curso de Ciências Biológicas 

juntamente com a colaboração de professores. A semana tem como tema central 

“Dialogando saberes para tecer novas percepções na Biologia”. O evento objetiva 

dialogar os conhecimentos desta ciência com as grandes áreas de Ciências humanas, artes, 

saúde, exatas e também de outras Ciências naturais, bem como os saberes tradicionais e 

populares. Através desses encontros popularizar, divulgar e integrar, tecendo 

conhecimentos para novas percepções acerca da biologia. 

A programação é formada por palestras, minicursos, apresentações de trabalhos nas 

modalidades oral e pôster, rodas de conversa, exposições, atividades culturais, espaço de 

comercialização de economia solidaria e visitação guiada.  

 

 

2. DA FINALIDADE 

 

A monitoria desenvolvida na I Sembio-UFSB tem por finalidade apoiar a 

realização das atividades nas diversas áreas solicitadas pelo evento, visando também 

integrar e motivar a participação dos estudantes.  

 

 

3. DAS VAGAS 

O número de vagas para monitoria do evento será limitado a  20 e poderá ser 

ampliado, caso haja necessidade. A convocação respeitará a ordem de classificação. 

 

 



 
 

Respeitando a necessidade da Comissão Organizadora, a/o monitor poderá ser 

remanejado para desempenhar as atividades de outra Comissão. 

 

 

4 – DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS  

 

É exigido do monitor: 

 

a) Ser acadêmico regularmente matriculado na Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB), preferencialmente no Campus Sosígenes Costa; 

 

b) Ser ágil e ter disposição para o trabalho em equipe; 

 

c) Ser cordial com os colegas e com os participantes do Evento; 

 

d) Saber lidar com o público em geral; 

 

e) Conhecer bem as instalações do Campus Sosígenes Costa (UFSB); 

 

f) Ter disponibilidade de horário no período de 25 a 28 de Setembro de 2019 e/ou em 

momentos anteriores conforme a demanda das comissões para o qual o estudante foi 

selecionado; 

g) Chegar aos locais de suas atribuições com antecedência mínima de 30 minutos; 

 

h) Participar do treinamento para as suas funções. 

 

 

Terá prioridade: 

 

i) Ciências Biológicas; 

j) Bacharelado Interdisciplinar em Ciências; 

k) Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza; 

l) Demais cursos. 

 

PARA SER SELECIONADO O MONITOR DEVE TER DISPONIBILIDADE PARA 

TRABALHAR PELO MENOS DOIS DIAS DE EVENTO, SENDO PELO MENOS 4 

HORAS EM CADA UM DELES. 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

O período para inscrições é de 16 de Julho a 24 de Julho de 2019 e será realizado 

através de preenchimento eletrônico do formulário, disponível no seguinte link: 

https://forms.gle/cTgpwHx4gBgVSbtm6  

TOTAL 20 monitores* 

https://forms.gle/cTgpwHx4gBgVSbtm6


Além da inscrição, cada estudante deverá encaminhar comprovante de matrícula atual 

e histórico da UFSB para o email: secretaria.sembioufsb@gmail.com 

 

 

6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

A seleção dos candidatos a Monitoria da I Sembio- UFSB dar-se-á no período de 24 

a 30 de Julho de 2019, a partir da análise dos documentos enviados por e-mail e das 

informações apresentadas no formulário. O resultado será divulgado no site da SEMBIO 

(www.sembioufsb.com.br) e todas as redes sociais a partir do dia  01 de Agosto de 2019. 

 

 

7. DO TREINAMENTO: 

 

Quando necessário, as(os) monitoras(es) selecionadas(os) serão convocadas(os) para 

treinamentos específicos a critério da comissão. Os monitores serão convocados com uma 

antecedência mínima de 72 horas e o não comparecimento na atividade implicará em 

desligamento automático da monitoria do evento. 

A participação da(o) monitora(or) no treinamento tem caráter obrigatório e 

eliminatório, estando o mesmo, ciente de que a sua não participação implicará em 

substituição. 

 

 

8. DOS BENEFÍCIOS: 

 

As(os) monitoras(es) terão como benefício a certificação de monitoria com a carga 

horária das atividades desenvolvidas, além de isenção da inscrição no evento, podendo 

submeter trabalhos e participar das atividades nos horários em que não estiver escalado 

para monitoria. Não haverá auxílio financeiro. 



 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Somente concorrerão às vagas de monitoria os estudantes que se inscreverem dentro 

do prazo divulgado no item 5 do presente edital. É vedada a participação de estudantes de 

outras instituições que não estão citadas neste edital. 

A(o) monitora(or) que faltar às atividades de monitoria durante a realização do evento 

será substituído e terá todos os benefícios suspensos. 

Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: secretaria.sembioufsb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Porto Seguro, 16 de Julho de 2019. 

 

 

 

Comissão Organizadora da I Semana de Biologia da 

Universidade Federal do Sul da Bahia- Sembio-UFSB 


