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CHAMADA PÚBLICA 01/2019 
 

A PRPI torna pública a seleção de estudantes interessados(as) em participar como monitores 
voluntários(as) no I Congresso de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - CPPGI 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal do Cariri -             
UFCA, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as normas que orientam a seleção de                
alunos voluntários para atuarem como monitores no evento CPPGI, que se realizará nos dias              
22, 23 e 24 de outubro de 2019 no Campus de Juazeiro do Norte. 
 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
O evento tem como finalidade viabilizar e incentivar a participação de estudantes de             
graduação e pós-graduação, bolsistas ou voluntários do Programa Institucional de Iniciação           
Científica e Tecnológica - PIICT, assim como estudantes de outras instituições de ensino, na              
divulgação dos resultados de suas atividades de pesquisa. 
 
2. DOS REQUISITOS DO(A) VOLUNTÁRIO(A) 
 
2.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) na UFCA. 
  
2.2 Ter disponibilidade de, no mínimo, 04 (quatro) horas para colaborar com as atividades do               
evento, no período matutino, vespertino e noturno, de forma presencial. 
 
2.3 Ter disponibilidade para participar de um treinamento que deverá ser ministrado uma             
semana antes do evento. 
 
3. DAS ATIVIDADES 
 
3.1 Colaborar na divulgação do evento; organizar material; recepcionar e orientar os            
palestrantes e participantes; esclarecer dúvidas; dentre outras atribuições a critério da           
Comissão Organizadora. 
 
 
3. DOS CERTIFICADOS 
 
3.2. Os(as) voluntários (as) terão direito ao recebimento de um Certificado, expedido pelo             
CPPGI, no qual constarão as horas dedicadas para a realização do evento.  



 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 As inscrições estarão abertas no período de 02 a 13 de outubro até às 23h59.  
4.2 Para se inscrever é necessário preencher o formulário FORMs, link           
(https://forms.gle/qRynpktoy7nLKRcp9) disponível também na página do evento       
http://cppgi.ufca.edu.br/. 
 
 
 

Juazeiro do Norte, 02 de outubro de 2019. 
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