
UNIVERSIDADE CEUMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO

COORDENAÇÃO DE DESIGN
COORDENAÇÃO DE JORNALISMO

COORDENAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

As  coordenações  de  Design,  Jornalismo  e  Publicidade  e  Propaganda  da  Universidade

Ceuma, por meio da Comissão Organizadora e Comissão de Monitoria da I Semana de

Comunicação e Design, tornam pública a chamada para monitoria do evento a ser realizado

de  21  a  25  de  maio,  na  Universidade  Ceuma,  campus  Renascença,  como  parte  da

programação do V Congresso de Ciências Sociais e Humanas, com carga horária de 20h.

DA PARTICIPAÇÃO

Podem  participar  alunos  regularmente  matriculados  em  qualquer  período  dos  cursos

Design, Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Ceuma. 

Os candidatos  devem ter  disponibilidade  para  participar  das  atividades  da SECOD nos

horários estabelecidos pela Comissão de Monitoria.

DAS VAGAS

Serão disponibilizadas 30 vagas para a comissão discente atuar nos três turnos durante a

programação da Semana de Comunicação e Design. 

DA INSCRIÇÃO

O candidato deve preencher ficha de inscrição (anexo 1) e termo de compromisso (anexo 2)

e encaminhar para o email:  secodceuma@gmail.com no período de  23 a 30 de abril de

2018.

DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DISCENTE

● Acompanhar e auxiliar a execução da I Semana de Comunicação e Design;

● Auxiliar  palestrantes,  oficineiros  e  ministrantes  dando  suporte  operacional  à

execução de suas atividades específicas;

● Auxiliar a Comissão Científica na exposição de pôster;

● Auxiliar os alunos inscritos e selecionados na exposição de pôster;

● Auxiliar os alunos inscritos e selecionados na exposição fotográfica;

● Realizar controle de registro de frequência dos participantes do evento;

mailto:secodceuma@gmail.com


DA SELEÇÃO

A  seleção  dos  candidatos  inscritos  para  a  monitoria  voluntária  da  I  Semana  de

Comunicação e Design será feita a partir da disponibilidade de horários do estudante e da

demanda da Comissão Organizadora. 

Após  o  processo  seletivo,  os  candidatos  devem participar  de  reunião  informativa  a  ser

conduzida pela Comissão de Monitoria do evento. 

Qualquer falta não justificada nas reuniões de planejamento, bem como nas atividades da

Semana acarretará na eliminação da vaga. 

DO RESULTADO

O resultado  do  seletivo  de  monitores  voluntários  para  a  I  Semana de  Comunicação  e

Design será divulgado no site do Ceuma, dia 03 de maio de 2018.

Ao final do evento, os monitores voluntários receberão certificado de participação com carga

horária de 20 horas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Qualquer caso não listado nesta chamada será analisado pela Comissão Organizadora e

Comissão de Monitoria.

A  participação  como monitor  voluntário  não  acarreta  na  inscrição  do  aluno  no  evento,

devendo o mesmo realizar sua inscrição para participar da programação nos horários livres

de suas tarefas como monitor.

São Luís, 16 de abril de 2018

Comissão Organizadora da I Semana de Comunicação e Design 

Universidade Ceuma


