
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APOIO DISCENTE 

 

A Câmara de Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) torna público o presente Edital de Chamamento 
destinado a estudantes dos cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) para atuarem 
como monitores durante a 8ª Feira do Estudante de Guarulhos, nos dias 29, 30 e 31 de agosto 
de 2018.  

 

1. Do evento: 

A 8ª edição da Feira do Estudante de Guarulhos ocorrerá de 29 a 31 de agosto, das 8h00 às 
22h00, no Teatro Adamastor (Av. Monteiro Lobato, 734 - Centro de Guarulhos). O evento é 
promovido pela Secretaria da Juventude da Prefeitura de Guarulhos. 

Esse é um espaço importante para que a EFLCH e a Unifesp sejam apresentadas 
a estudantes de Ensino Médio das escolas públicas e privadas de Guarulhos. Ações como essa 
podem dar mais visibilidade à EFLCH e promover o interesse de estudantes da região por 
nossos cursos. Muitos alunos de Ensino Médio de Guarulhos não sabem que existe, nesta 
cidade, uma universidade pública, gratuita, federal e de qualidade na qual podem estudar, e 
desconhecem as formas de ingresso, os cursos oferecidos, as expectativas profissionais, entre 
outras informações relevantes. 

 

2. Das atividades de monitoria: 

Os estudantes de graduação da EFLCH inscritos como monitores deverão escolher no mínimo 
um turno de trabalho entre os elencados a seguir e permanecer no espaço destinado à EFLCH 
recepcionando alunos de Ensino Médio e relatando suas experiências na universidade pública, 
tirando dúvidas concernentes ao cotidiano discente, aos cursos que frequentam, à vida 
universitária, etc. Também poderão auxiliar os docentes que ministrarão palestras, rodas de 
conversas e atividades culturais durante o evento.  

Os turnos estão divididos conforme se segue: 

Das 8h00 às 11h30 

Das 11h30 às 15h00 

Das 15h00 às 18h30 

Das 18h30 às 22h00 

Em todos os turnos, os monitores estarão acompanhados de professores da Unifesp. 



Em data a ser marcada, após o encerramento das inscrições, no horário do entre-aulas, será 
marcada uma reunião para esclarecimento de dúvidas dos inscritos como monitores, bem 
como distribuição de crachás e outros procedimentos necessários à organização do evento. 

 

3. Da inscrição  

Prazo: 04/08/2018 a 14/08/2018   

Para se inscrever o estudante deve realizar os dois procedimentos descritos abaixo:  

a) Enviar um email para monitoria.feira.estudante.gru@gmail.com. No email devem constar:  

Nome completo do estudante   

Número de Matrícula   

Curso   

Termo   

Período   

Disponibilidade de horário e dias   

b) Preencher o quadro de turnos que se encontra no link abaixo com a preferência de dia e 
horário: 

https://docs.google.com/document/d/1byz5e3lJTy6FaEjqtdVU6YrDRNyiXENFb9e9TxNM0IE/
edit?usp=sharing 

 

4. Das horas para atividades complementares   

Os monitores receberão certificado para as seguintes horas de atividades complementares: 

- 6 horas por participação em cada turno; 

- 2 horas por participação na reunião preparatória (em data a ser agendada, no horário do 
entre-aulas). 

 

Disposições Gerais: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Graduação da EFLCH.  

As dúvidas podem ser dirigidas ao email monitoria.feira.estudante.gru@gmail.com. 


