
 
 

CHAMADA PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE MONITORES - 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO VIII CIICS 

 
Prezados estudantes 

 

CONSIDERANDO a realização da monitoria como uma oportunidade dos estudantes 
da graduação e da Pós-Graduação vivenciar a dinâmica de um evento científico na 
área da saúde, a Comissão Organizadora do VIII Congresso IBEROAMERICANO DE 
PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE convida os estudantes para atuarem como 
monitores do evento. 
 
Para ser monitor, o interessado deverá: 
 
DAS CONDIÇÕES 
 
● ser discente (mestrado ou doutorado) dos Programas de Pós-graduação de 
Enfermagem, de Odontologia ou de Saúde Pública da UFSC, incluindo os Mestrados 
Profissionais; 
 
● ser graduando dos Cursos de Enfermagem, de Odontologia ou de Saúde Pública da 
UFSC. 
 
 
DA DISPONIBILIDADE 

 

● ter disponibilidade de tempo para participar das atividades de treinamento e 
organização: 4h semanais de junho até setembro/2018 em datas agendadas pela 
comissão de logística; 
 
● ter disponibilidade de tempo parcial (manhã ou tarde), de pelo menos 15 horas, no 
período de realização do evento de 04 a 07 de setembro/2018, de acordo com a 
escala estabelecida pelo Comitê de Logística. 
 
DAS VAGAS 
 
Serão disponibilizadas inicialmente 50 vagas. 
 
 
DAS INSCRIÇÕES  
 
 
● Os interessados deverão preencher e enviar a ficha de inscrição (veja abaixo) e o 
atestado de matrícula, para o e-mail do Coordenador do Comitê de Logística e 



Monitoria do VIII CIICS, Profª Dra. Eliane. R. P. do Nascimento 
(eliane.nascimento@ufsc.br), de 16/05 até 22/05. 
 
DA SELEÇÃO 
 
● A seleção será realizada pelos membros do Comitê de Logística e Monitoria, 
mediante o atendimento das condições e disponibilidades acima descritas bem como 
o envio da ficha de inscrição e atestado de matrícula. Caso ultrapasse o número de 
vagas disponíveis, haverá sorteio entre os inscritos. 
 
 
AO MONITOR SERÁ CONCEDIDO: 
 

 Inscrição gratuita do evento; 
 

 Certificados de monitoria. A obtenção do certificado está condicionada à 
assiduidade, pontualidade e a responsabilidade no cumprimento das atividades 
previstas pelo Comitê de Logística; 

 

 Atividade de cunho voluntário sem remuneração. 
 

  
RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
● O resultado será divulgado no dia 24/05 pelo site e mural dos Departamentos e 
Cursos de Enfermagem, Odontologia e Saúde Pública, dos Programas de Pós 
graduação em Enfermagem, Saúde Pública e Odontologia e dos Mestrados 
Profissionais. 
● Os estudantes serão informados por e-mail quando ocorrerão as reuniões 
preliminares para o VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde. 
 

 
                               

   Florianópolis, 16 de maio de 2018. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Profª Dra. Eliane R. P. do Nascimento 
Coordenadora do Comitê de Logística e Monitoria do VIII CIICS 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

SELEÇÃO DE MONITORES PARA O VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE 

PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE 

 
 

Nome completo: 

Curso: Número de Matrícula: 

Telefones:  E-mail: 

Disponibilidade de Períodos 

durante o evento: 

(   )  4 de setembro – matutino 

(   )  4 de setembro – vespertino 

(   )  4 de setembro – noturno 

(   )  5 de setembro – matutino  

(   )  5 de setembro – vespertino 

(   )  5 de setembro – noturno 

 

(   ) 6 de setembro - matutino 

(   ) 6 de setembro – vespertino 

(   ) 6 de setembro – noturno 

(   ) 7 de setembro – matutino 

 

 

 
 
2. DOCUMENTOS ENTREGUES: 

 

a) Ficha de inscrição preenchida (   ) 
 

b) Comprovante de matricula  (   )  

 
 

Florianópolis,  ______ de ______________ de 2018. 

 

 

 

 
 
 

 


