
 

CHAMADA SIMPLIFICADA PARA INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES CANDIDATOS A 

ATUAR COMO MONITOR(A) VOLUNTÁRIO(A) NO XIV ENEX E NORMAS PARA 

PARTICIPAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OUVINTES. 

Inscrição de Monitores 

A inscrição de monitores(as) voluntários(as) para auxiliar nas atividades de organização 

e durante a realização do evento será realizada no período de 17 a 28 de fevereiro de 

2023, exclusivamente através do preenchimento do formulário indicado abaixo. Os 

monitores serão selecionados conforme os seguintes critérios e condições: 

Critérios 

1. Prioritariamente matriculados em curso de graduação, pós-graduação ou da 

ETSC da UFCG - Campus Cajazeiras (CFP); 

2. Indicar a disponibilidade de horários durante o evento; 

3. Estudantes que irão apresentar trabalho no evento poderão se inscrever para 

atuar como monitores; 

Obrigações 

4. Os monitores inscritos deverão participar da Reunião Virtual que será realizada 

no dia 01/03/2023, para definição dos horários e locais de atuação, bem como 

recepção das instruções preliminares sobre sua atividade no evento; 

5. Cumprir a carga horária e as atividades estabelecidas; 

Direitos 

6. Os monitores que irão auxiliar no evento terão sua alimentação garantida no 

período de trabalho; 

7. Os monitores farão jus a um certificado de participação com carga horária que 

poderá ser utilizada para fins acadêmicos e/ou créditos complementares. 

Exclusão 

8. O estudante que não estiver presente na reunião será considerado desistente. 

9. O estudante que não cumprir a carga horária estabelecida não será certificado. 

Formulário de Inscrição para Monitores: https://propex.ufcg.edu.br/encontro-de-

extensao/inscricao-monitores.html 

https://propex.ufcg.edu.br/encontro-de-extensao/inscricao-monitores.html
https://propex.ufcg.edu.br/encontro-de-extensao/inscricao-monitores.html


Inscrição de Ouvintes 

As inscrições para ouvintes serão realizadas durante o evento. Para inscrição o Ouvinte 

deverá acessar o QR Code único disponibilizado na respectiva sala da sessão técnica de 

apresentação de trabalhos ou no auditório da palestra, e realizar o preenchimento do 

formulário eletrônico de presença. 

1. O acesso ao QR Code ficará disponível durante toda a sessão e serão 

desativados 1h após o término da sessão; 

2. Será fornecido um QR Code único para cada sessão (sala/auditório), desta forma 

o participante deverá realizar um novo preenchimento de formulário para cada 

sala/palestra que estiver presente; 

3. A entrada e saída da sala deverá ocorrer antes do início de cada sessão e 

durante os intervalos. 

4. Será emitido certificado somente para os ouvintes inscritos através do QR Code 

afixado nas entradas das salas/auditórios ou disponibilizado pelos Monitores das 

respectivas sessões. 

Confira o horário das sessões na Programação Geral. 

 

 

Comissão de Organização 
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