
V Conferência & X Simpósio de Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

Interessados (as) por gentileza LER ATENTAMENTE O DOCUMENTO 

 
 Edital para Monitores 

 
A comissão da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia da UFRN convida a se 

inscreverem os alunos interessados em auxiliarem na realização do evento na condição de 
MONITORES (AS).  

O evento será realizado de 5 a 8 de novembro de 2018 nas dependências do Centro de 
Biociências e da Reitoria da UFRN, no município de Natal, RN.  

Este evento tem o objetivo de apresentar aos estudantes do ensino médio, graduação, 
pós-graduação e à comunidade a pesquisa científica realizada no Departamento de Fisiologia e 
Comportamento além de promover a ampla discussão sobre ciência e a sua importância. Assim sendo, 
contamos com a colaboração de todos os interessados com o intuito de construir uma ciência 
dialógica, acessível e profícua.  

 
  

Atenciosamente, 
  

Anna Carolina Nogueira Borzani 
Adrielly Marcela de Castro do Nascimento 

Comissão organizadora da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia 
  
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
  

1. Serão selecionados até 5 monitores; 
2. Para ser elegível é ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte; 
3. As inscrições ocorrerão até dia 19 de outubro de 2018; 
4. Os (as) monitores (as) serão selecionados (as) a partir da disponibilidade de horários e 

mediante a entrevista com membro da organização; 
5. As tarefas consistem nas seguintes: 

○ Auxiliar no credenciamento; 
○ Participar da organização do coffee break; 
○ Auxiliar na organização da logística do evento. 
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Para fins de conhecimento do trabalho faz-se necessário informar que: 
 

1. Toda a participação se dará em caráter VOLUNTÁRIO, onde o (a) participante, portanto, se 
propõe a colaborar de acordo com as solicitações da Organização; 

2. NÃO HAVERÁ NENHUM TIPO DE REMUNERAÇÃO MONETÁRIA, seja ela de 
qualquer valor; 

3. Todas as atividades devem ser seguidas de acordo com o que lhes foi orientado, tendo que ser 
informado aos organizadores imprevistos para que alguma decisão seja tomada; 

4. É esperado a proatividade de todas as pessoas envolvidas como monitores (as); 
5. Quaisquer questões não tocadas nessa convocação serão decididas pela Comissão 

Organizadora do evento; 
6. Caso seja requisitado aos monitores ajudarem antes do dia do evento a carga horária também 

será contada nos certificados; 
7. Será oferecido, ao final, um certificado de participação na função de MONITOR (A) a todos 

(as) os (as) colaboradores (as) dessa função, constando a carga-horária referente ao tempo em 
que esteve presente. 

 
Os interessados em participar devem enviar um e-mail para: simpsicobio@gmail.com, com o 
assunto: INSCRIÇÃO PARA MONITOR. No email deve constar a disponibilidade de horário e 
link para currículo lattes.  
 
Porém, vale salientar que: 
 

1. O (a) candidato (a) deve escolher os horários que preferir para monitorar, seja pela manhã ou 
todos os turnos da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia da UFRN; 

2. Serão feitas escalas de atividades e os monitores poderão assistir atividades em seu tempo 
livre; 

3. Não necessariamente se atuará em todos os horários selecionados na inscrição, essa 
disponibilidade servirá de base para a formação das equipes que irão atuar em cada horário. 

4. É necessário que a pessoa ao se candidatar mostre disponibilidade para atividades e 
necessidades do evento; 

5. Os MONITORES(a) não poderão apresentar trabalhos no X simpósio de Psicobiologia devido 
a logística necessária nesse momento do evento; 

6. Os horários de atividade serão informados previamente através de e-mails ou afixados em 
nossas redes sociais para todas as pessoas selecionadas; 

7. A carga-horária constante no certificado será de acordo com horário de atividade de cada 
monitor; 

8. Em caso de imprevistos acadêmicos (como provas ou trabalhos) por gentileza informar COM 
ANTECEDÊNCIA para que a equipe seja alterada. 
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