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CHAMADA PÚBLICA PARA MEDIADORES DO XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 

 
A Pró-reitora de Pesquisa da UFRN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
seleção de alunos para atuarem na função de mediadores das Sessões de 
Apresentações Orais do XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN 
- eCICT 2019, a realizar-se entre os dias 21 e 25 de outubro de 2019. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de 
Comunicação Social ou Jornalismo para atuarem na função de mediadores das 
Sessões de Apresentações Orais do eCICT 2019 

1.2. Serão realizadas nove sessões de apresentações orais durante o eCICT 2019, três 
por grande área do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e 
Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Cada mediador atuará em 
três sessões de apresentações orais nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2019, nos 
Auditórios D, E e F da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT), entre as 8h e 12h. 

1.3. Serão selecionados 04 alunos dentre aqueles que atendam aos critérios de 
elegibilidade previstos no item 3 do edital. 

1.4. Os mediadores farão jus a certificado de participação na atividade de mediação; kit 
do congresso com bolsa e camiseta e auxílio financeiro. 

2. DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

2.1. O mediador terá um auxílio financeiro no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por dia 
de atuação nas Sessões de Apresentações Orais do eCICT 2019, totalizando R$ 120,00 
(cento e vinte reais). 

2.2. O auxílio financeiro a que fará jus o(a) aluno(a) selecionado(a), será creditado em 
conta bancária indicada para o pagamento. 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1. Para ser selecionado, o candidato deve, obrigatoriamente, atender aos seguintes 
critérios: 

a. Ser discente regularmente matriculado nos cursos de Comunicação Social ou 
Jornalismo da UFRN; 

b. Assinar um termo de disponibilidade para participar das sessões de 
apresentações orais nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2019, das 7h30 às 
12h30; 

c. Demonstrar postura profissional e desenvoltura perante o público. 

4. DOS DEVERES 

4.1. Inscrever-se na presente chamada em tempo hábil e informar todos os dados 
necessários à participação na seleção. 

4.2. Participar de reunião de preparação em dia e horário a serem estabelecidos e 
devidamente comunicados. 
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4.2.1. Os mediadores selecionados que não comparecerem à reunião perderão o direito 
de participar do evento. 

4.2.2. Havendo necessidade de preenchimento de vagas remanescentes, a convocação 
será realizada ao final da reunião. 

4.3. Chegar ao local de realização do evento com pelo menos 30min (trinta minutos) de 
antecedência do início da Sessão de Apresentações Orais. 

4.4. Cumprir com todas as orientações disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 

4.5. Atuar com pontualidade, assiduidade, organização, seriedade e responsabilidade. 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 Para participar do edital, o candidato deve preencher o formulário de inscrição 
disponível no link https://forms.gle/rxgT1iaCrKMfoaWM7 e encaminhar os documentos 
listados abaixo (arquivos em pdf) exclusivamente pelo endereço eletrônico 
cic@propesq.ufrn.br, no prazo estabelecido no cronograma do item 8: 

a. Comprovante de matrícula no curso de Comunicação Social ou Jornalismo da 
UFRN; 

b. Termo de disponibilidade assinado (segue modelo anexo). 

6. DA SELEÇÃO 

As inscrições serão analisadas pela Comissão de seleção da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e os pré-selecionados serão convocados para entrevista presencial a ser realizada no 
dia 18 de outubro de 2019 em horário a ser agendado. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Não caberá recurso das decisões tomadas pela Comissão de seleção. 

7.2 O não cumprimento de qualquer norma deste Edital implicará na desclassificação 
do candidato selecionado; 

7.3 Os casos omissos neste edital, bem como interpretados de modo discrepante 
quanto à sua aplicação, serão analisados pelas pró-reitoras de pesquisa da UFRN. 

8. DATAS IMPORTANTES 

Evento Data 

Lançamento da Chamada 14/10/2019 

Inscrição dos candidatos 14/10/2019 a 16/10/2019 

Julgamento da Comissão de Seleção 17/10/2019 

Entrevista com os pré-selecionados 18/10/2019 

Divulgação dos selecionados 18/10/2019 

 
Natal,14 de outubro de 2019. 

 

Prof.ª Sibele Berenice Castellã Pergher 
Pró-Reitora de Pesquisa da UFRN 

Prof.ª Elaine Cristina Gavioli 
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa da UFRN 

https://forms.gle/rxgT1iaCrKMfoaWM7
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ANEXO I 

 
 
 

TERMO DE DISPONIBILIDADE 
 

 
 
 
 
Eu, ________________________________________________________________, 

RG.:________________, discente do Curso de _________________________, declaro 

para os devidos fins que tenho disponibilidade para participar das Sessões de 

Apresentações Orais do XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN 

- eCICT 2019, a realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2019, das 7h30 às 12h30. 

 
Natal-RN, _____ de outubro de 2019.  

 
 
 
 

__________________________________________ 
Discente 

 
 
 
 


