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ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA DA SEMANA DE ACOLHIMENTO

UCSAL DESTINADA AOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO PERÍODO
LETIV0 2022.2

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL, no uso das suas
atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para Monitoria da Semana de
Acolhimento destinada aos estudantes de todos os cursos de Graduação da Universidade
Católica do Salvador, desde que atendam às exigências deste Edital.

l.DAMONITORIA

1.1. A Monitoria surge da importância de acolher, integrar e estimular ações de cidadania
e solidariedade entre os discentes, incentivando a cooperação mútua e fortalecendo
atitudes proativas de participação comunitária. É desenvolvida pela Pró-Reitoria de
Extensão e Ação Comunitária em parceria com as coordenações de curso.

1.2. São finalidades da Monitoria

a) Fomentar espaços de troca de experiências, solidariedade e reHexão entre os discentes

b) Promover a cultura do voluntariado entre os membros da comunidade universitária

1.3. A Monitoria tem como formato: acolhimento aos novos alunos da UCSal e o aluno

monitor apresentará a Universidade aos alunos dos cursos de graduação na Semana de
Acolhimento.

1.4. São normas referentes à Monitoria

1. Disponibilizar carga horária destinada à Monitoria

2. DAS INSCRIÇOES E VAGAS PARA MONITORES

2.1. As inscrições para monitoria serão realizadas através de formulário no Google Forms
no link: httDs: //fornos.gle/8enlaxb6KW6gtTFD7

2.2. Os formulários de inscrição deverão ser enviados até l0/08/2022

2.3. Serão ofertadas 10 vagas para monitor da manhã e 4 vagas para a noite
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2.4. Cada monitor acompanhará um grupo de alunos novos durante o dia ]-6/08,
apresentando o campus da UCSal.

3 oos KEQuisnos PARA MONnoR(A)

3.1. Poderão inscrever-se para monitorCa) os candidatos que atenderem aos seguintes
requisitos:

1. Ser aluno da graduação e estar regularmente matriculado na UCSAL;
11. Não ter sofrido qualquer sanção disciplinar acadêmica;
111. Ter disponibilidade de horário para participar da monitoria;

4. DA CARGA HORÁRIA PARA MONnoRES(AS)

4.1. Os estudantes participarão da Monitoria da Semana de Aco]himento no dia ].6/08,
nosseguintes horários:

a) manhã, das 7h às IOh

b) noite,das 18h30 às 19h30

4.2. Os monitores receberão em seus emails o certificado das horas da monitoria
realizada em até 7 dias após a Semana de Acolhimento. E este certificado também poderá
ser utilizado como horas complementares para seu curso.

5.DASATRIBUIÇÕESDO MONITOR(A)

5.1. O(A) aluno(a) monitor(a) terá como atribuições

a) Auxiliar os novos estudantes durante a Semana de Acolhimento, orientando e
conduzindo pelo campus Pituaçu.

b) Apresentar o campus, bem como as atividades realizadas nas dependências, de forma
cordiale proativa.

c) Cumprir as orientações que Ihe forem repassadas pelo CAEX e coordenação de curso

5.2. A atividade de monitor(a) da Universidade Católica do Salvador não será
remunerada, obedecendo, assim, às normas ora vigentes, que disciplinam as atividades
voluntárias.
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6. DO AFASTAMENTO DA MONITORIA

6.1. O afastamento poderá ocorrer em caso de conduta inapropriada não condizente com

o regimento interno da Instituição e não cumprimento da agenda proposta.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Dúvidas e casos omissos serão resolvidos no âmbito do CAEX e da Pró-Reitoria de

Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) em decisão colegiada.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador,04 de agosto de 2022
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