Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns
3 a 5 de julho de 2019, Brasília - DF, Brasil

6a CIRCULAR | MONITORIA
1. O EVENTO
O Terceiro Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL) 3o CIPIAL - será realizado nos dias 3 a 5 de julho de 2019, no campus Darcy Ribeiro da
Universidade de Brasília (UnB), em Brasília - DF, Brasil, com o tema central “Trajetórias,
narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns”.
A presente circular visa apresentar as condições de participação e os critérios de
seleção de monitores no 3o CIPIAL.
2. A MONITORIA
As vagas para monitores do 3o CIPIAL são destinadas a estudantes (de graduação
e pós-graduação) e a recém-formados interessados em adquirir experiência e colaborar
com a organização de um evento acadêmico internacional, interdisciplinar e
intercultural, com foco sobre a temática indígena.
Serão destinadas 120 (cento e vinte) vagas para monitores e constituído um
cadastro reserva, a ser acionado, caso haja alguma de desistência após a seleção.
2.1 Das condições da monitoria
Os monitores selecionados deverão realizar treinamento prévio, na semana
anterior ao evento.
Aos monitores do 3o CIPIAL serão concedidos:
a) Isenção do pagamento da taxa de inscrição no congresso (independente da
categoria de inscrição);

b) Créditos de extensão – válidos para apenas monitores que sejam estudantes
de graduação da Universidade de Brasília;
c) Certificado de participação.
Os créditos de extensão serão concedidos mediante a contagem de horas
dedicadas ao congresso, sendo concedidos, no mínimo, 2 (dois) créditos aos monitores
que cumpram 30 (trinta) horas em atividades antes, durante e/ou após o evento e, no
máximo, 4 (quatro) créditos aos monitores que cumpram 60 (sessenta) horas.
Estudantes

de

graduação

da

UnB,

que

desejarem

obter

créditos

correspondentes a 60 horas (4 créditos), deverão cursar integralmente, além do
treinamento para monitores, oficinas de formação sobre povos indígenas no Brasil e na
América Latina oferecidas por membros da Comissão Organizadora Local (COL) do 3o
CIPIAL. As oficinas ocorrerão aos sábados, em dois fins de semana, nos dias 8 e 15 de
junho de 2019, de 9h às 17h.
Para obtenção do certificado, é necessário que o monitor assine lista de presença
e cumpra os horários previamente acordados. O certificado de participação e a
atribuição de créditos serão concedidos após o término do congresso.
Não será oferecida remuneração ou ajuda de custo aos monitores do 3o CIPIAL.
2.2 Atribuições dos monitores
Os monitores serão organizados em equipes de trabalho para cumprir as
seguintes funções durante o 3o CIPIAL:
a) Recepcionar e auxiliar no credenciamento de participantes;
b) Oferecer informações gerais aos participantes (sobre locais e horários das
atividades do congresso, serviços disponíveis no campus, eventuais
mudanças na programação etc.);
c) Acompanhar e apoiar na realização das atividades para as quais tenham sido
designados (conferências, simpósios ou atividades integradoras);
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d) Abrir e trancar as salas utilizadas nessas atividades;
e) Prestar apoio a coordenadores de simpósios temáticos, de atividades
integradoras ou outras, na instalação de equipamentos e/ou outras
providências de ambientação, quando for o caso;
f) Lembrar coordenadores, quando necessário, do horário de término de cada
atividade;
g) Gerir a lista de presença de simpósios e atividades integradoras;
h) Zelar pelos equipamentos de projeção e som, mobiliário e outros recursos
utilizados durante simpósios e atividades integradoras;
i) Verificar se há pertences esquecidos pelos participantes nas salas e/ou
outras dependências utilizadas para realização de atividades do congresso;
j) Manter a coordenação do congresso informada sobre eventuais imprevistos
e/ou emergências.
3. A SELEÇÃO
3.1 Pré-requisitos
Podem se candidatar às vagas de monitoria:
a) Estudante regularmente matriculado em curso de graduação ou pósgraduação da UnB ou em outra instituição de ensino superior pública ou
privada do Distrito Federal;
ou
b) Egresso de curso de graduação ou pós-graduação de área afim à temática do
congresso.
Para concorrer à vaga, o candidato deve:
a) Preencher

o

formulário

de

inscrição

disponível

em

<https://forms.gle/V1uPd1wDhRuSzGBb9> até o dia 14 de maio de 2019;
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b) Participar, obrigatoriamente, da oficina de formação de monitores do 3o
CIPIAL, que ocorrerá na semana anterior ao evento, entre os dias 24 e 28 de
junho de 2019, em horários a serem definidos após a seleção.
3.2 Critérios de classificação
Para a seleção dos monitores do 3o CIPIAL serão adotados os seguintes critérios
de classificação:
a) Disponibilidade para participação nos três dias do evento;
b) Experiência prévia com a monitoria de eventos;
c) Origem comunitária (indígena, quilombola, outros povos ou comunidades
tradicionais);
d) Conhecimento de língua(s) indígena(s) brasileira(s);
e) Conhecimento de língua(s) estrangeira(s) (Espanhol, Inglês, Francês);
f) Conhecimento e domínio no uso de equipamentos e softwares de projeção
visual ou audiovisual.
4. CRONOGRAMA
As inscrições para Monitoria estarão abertas até 14 de maio de 2019. A
divulgação do resultado da seleção será divulgada no dia 27 de maio de 2019. Qualquer
alteração

neste

cronograma

será

divulgada

no

site

do

congresso

(www.congressopovosindigenas.net).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O não comparecimento de candidato(s) selecionado(s) ao treinamento de monitores
ensejará o cancelamento de sua(s) classificação(ões) e a segunda chamada de
candidato(s) que conste(m) no cadastro de reserva. A segunda chamada, como a
primeira, obedecerá à ordem de classificação.
Ao se inscrever no processo seletivo de monitores, o candidato atesta conhecer e
aceitar as condições estabelecidas nesta circular.
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6. CONTATOS
E-mail: monitores3cipial@gmail.com
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL)
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