
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 01/2021

A PRPI torna pública a seleção de estudantes interessados(as) em participar como monitores
voluntários(as) no II Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFCA (II
CONPESQ).

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal do Cariri -
UFCA, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as normas que orientam a seleção de
alunos voluntários para atuarem como monitores no evento II CONPESQ, que se realizará do
dia 12 a 16 de abril de 2021, em formato remoto.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O evento tem como finalidade viabilizar e incentivar a participação de estudantes de
graduação e pós-graduação, bolsistas ou voluntários do Programa Institucional de Iniciação
Científica e Tecnológica - PIICT, assim como estudantes de outras instituições de ensino, na
divulgação dos resultados de suas atividades de pesquisa.

2. DOS REQUISITOS DO(A) VOLUNTÁRIO(A)

2.1. Ser estudante devidamente matriculado(a) na UFCA;
2.2. Ter computador com acesso a internet;
2.3. Ter conhecimento do funcionamento de ferramentas de videochamadas como o google
meet;
2.4. Ter disponibilidade de, no mínimo, 04 (quatro) horas para colaborar com as atividades do
evento, no período matutino, vespertino e noturno, de forma remota;

3. DAS ATIVIDADES

3.1 Colaborar na divulgação do evento; recepcionar e orientar os palestrantes e participantes
nas salas virtuais; auxiliar no gerenciamento das salas virtuais; organizar frequências dos
participantes; dentre outras atribuições que a Comissão Organizadora julgar pertinentes.



3. DOS CERTIFICADOS

3.1. Os(as) voluntários(as) terão direito a um Certificado, expedido pela Comissão
Organizadora do II CONPESQ, no qual constarão as horas dedicadas para a realização do
evento.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições estarão abertas no período de 15 a 31 de março de 2021.
4.2 Para se inscrever é necessário preencher o formulário eletrônico, link
(https://forms.gle/qRynpktoy7nLKRcp9) disponível também na página do evento
(https://conpesq.ufca.edu.br/).

Juazeiro do Norte, 15 de março de 2021.
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