UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
V CONGRESSO ACADÊMICO
VI COLÓQUIO DE HUMANIDADES
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APOIO DISCENTE

A Direção Acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) torna público o presente Edital de
Chamamento visando à atuação na Comissão de Apoio no V Congresso Acadêmico e VI
Colóquio de Humanidades, auxiliando nas mais diversas atividades que acontecerão,
concomitantemente, nos dias 03 a 06 de junho de 2019.

Da inscrição
Prazo: 22/04/2019 a 07/05/2019
Como se inscrever: pelo email comissao.apoio.unifesp@gmail.com
No email devem constar:





Nome completo
Matrícula
Termo
Disponibilidade de horário

Do número de horas
As atividades ocorrerão em 3 turnos, das 9h às 22h, divididos da seguinte maneira:
04 de junho
 primeiro período: das 9h às 14h
 segundo período: das 13h30 às 18h30
 terceiro período: das 18h às 22h
05 de junho
 primeiro período: das 9h às 14h
 segundo período: das 13h30 às 18h30
 terceiro período: das 18h às 22h

06 de junho
 primeiro período: das 9h às 14h
 segundo período: das 13h30 às 18h30
 terceiro período: das 18h às 22h

Da validação das horas
As horas de trabalho voluntário realizadas no auxílio das atividades serão validadas
pelos respectivos Departamentos Acadêmicos como horas de atividades
complementares.
A emissão de certificado de horas de trabalho voluntário realizadas na atividade fica
condicionada ao cumprimento das horas dispostas neste edital, o que não
necessariamente corresponderá ao total de horas validadas pelos respectivos
Departamentos Acadêmicos.

Da descrição das atividades
Compete aos candidatos:
 cuidar da lista de presença dos eventos;
 apoiar na consolidação das presenças;
 apoiar no credenciamento das inscrições;
 orientar participantes e conferencistas na circulação pelo campus;
 auxiliar com os equipamentos necessários para as apresentações;
 cuidar da emissão dos certificados;
 outras atividades a serem indicadas.
Serão feitas duas reuniões para treinamento do apoio discente:
 21/05, às 17h30 (local a definir);
 03/06, das 16h às 18h e das 18h às 20h (local a definir).

Disposições Gerais
Os casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão de Organização do
Congresso Acadêmico e do Colóquio de Humanidades. Compete a esta Comissão
analisar e dirimir quaisquer dúvidas à interpretação deste edital, bem como suprir
lacunas que venham a surgir, expedindo os atos complementares que se fizerem
necessários.
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