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Edital de seleção da Monitoria do 
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Estão abertas, a partir do dia 12 de março de 2018, as inscrições para a Monitoria 

do 18º Congresso Mundial da IUAES “Mundos (de) Encontros: passado, presente e 

futuro do conhecimento antropológico”, a se realizar de 16 a 20 de julho de 2018, 

em Florianópolis – SC, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Trata-se do maior e mais 

antigo congresso de profissionais da Antropologia, cuja primeira edição aconteceu 

em 1934, em Londres. Os congressos da IUAES são realizados a cada 5 anos e o 

último foi sediado em Manchester (Inglaterra). A edição de 2018 será a primeira 

sediada em um país da América do Sul. 

 

I. Modalidades de inscrições na Monitoria do 18º Congresso Mundial 

da IUAES 

 

Convidamos estudantes de graduação e pós-graduação em Antropologia e áreas 

afins para participarem como monitoras e monitores no 18º Congresso Mundial da 

IUAES.  

 

Modalidade 1 (Estudantes da Grande Florianópolis) – Estudantes da graduação e 

pós-graduação regularmente matriculados/as no semestre 2018.1 na UFSC, UDESC, 

IFSC e outras Instituições de Ensino Superior sediadas na grande Florianópolis.  

 

Modalidade 2 (Estudantes de outras partes Brasil, América Latina e outros 

países do mundo) – Estudantes de cursos de graduação e pós-graduação em 

Antropologia, Arqueologia, Ciências Sociais, Museologia  e áreas afins de Instituições 

de Ensino Superior sediadas no Brasil, América Latina e outros países do mundo. 



 

 

II. Pré-requisitos para inscrição na Monitoria do 18º Congresso Mundial 

da IUAES 

 

● Modalidade 1  

 

1. Preferencialmente, ter conhecimento de uma língua estrangeira do congresso 

(inglês, francês ou espanhol).  

2. Preferencialmente, conhecer a estrutura das universidades que sediarão o 

evento (UFSC e UDESC). 

3. Preferencialmente, ter tido experiência em organização de eventos; e/ou como 

bolsista de iniciação científica/extensão/aperfeiçoamento; e/ou atuação em 

movimentos sociais; e/ou ter realizado intercâmbio no Brasil ou no exterior. 

4. Monitores/as da UDESC-Florianópolis: ter disponibilidade de trabalhar no dia 

18 de julho de 2018, no campus UDESC-Itacorubi. 

5. Terão preferência na seleção estudantes que tenham trabalho acadêmico 

aceito no congresso. 

 

 

● Modalidade 2  

 

1. Ter trabalho acadêmico aceito no congresso. 

2. Ter conhecimento de espanhol ou português (para estrangeiros), 

preferencialmente ser fluente em inglês e/ou francês e/ou outras línguas. 

 

● Habilidades para as modalidades 1 e 2  

1. Experiência na área audiovisual para apoio às atividades específicas de 

Antropologia Visual do congresso. 

2. Experiência com crianças, jovens e Educação para atuar nas atividades da 

IUAES das crianças. 

3. Ter conhecimentos antropológicos dos grupos que serão visitados nas 

atividades de Experiências Antropológicas. 

 

III. Das responsabilidades gerais da monitoria 

 

1. Responsabilizar-se por seu próprio meio de locomoção até Florianópolis e ao 

local do evento e por sua hospedagem durante o evento. 

2. Ter disponibilidade de atuar como monitor/a, por 20 horas, entre os dias 15 e 

21 de julho de 2018. 

3. Ter, preferencialmente, disponibilidade de atuar no turno da manhã (7h30 às 

12h30). 

4. Comparecer às atividades de formação e à reunião de orientação geral a ser 

realizada no dia 15 de julho de 2018 à tarde.  



 

5. Comparecer aos locais designados para o trabalho de monitoria, respeitando 

os horários estabelecidos. 

 

IV. Das responsabilidades gerais da monitoria nos dias do evento 

 

1. Auxiliar na atividade do credenciamento. 

2. Acompanhar convidados/as no translado entre aeroporto/hotel/evento. 

3. Acompanhar integralmente a atividade para a qual foi designado/a, ficando sob 

sua responsabilidade chegar ao local 30 minutos antes do horário previsto. 

4. Abrir as salas antes do início da sessão, bem como fechá-las após o término. 

5. Verificar se na sala não ficou nenhum objeto esquecido pelos participantes – 

caso sim, entregá-lo(s) à seção de achados e perdidos. 

6. Estar atento/a para orientar e auxiliar participantes no uso de equipamentos 

quando necessário. 

7.  Fazer a reposição de água e copos nos ambientes das diversas sessões. 

8.  Ser responsável pela lista de presença e por outros documentos.  

 

V. Das responsabilidades específicas da monitoria nos dias do evento 

1. Acompanhar as atividades de Antropologia Visual do Congresso. 

2. Atuar em atividades com jovens e crianças. 

3. Acompanhar atividades de visita à diferentes comunidades de Santa Catarina. 

 

VI. Contrapartidas do congresso à monitoria 

 

Participar na monitoria do evento garantirá: 

1. Isenção da taxa de inscrição para participação no evento;  

2. Certificação com a soma de horas das atividades como monitor/a e como 

participante ouvinte do evento (no caso de não estar apresentando trabalho); 

3. Acesso a equipamento de tradução simultânea para assistir às conferências 

em língua estrangeira e plenárias; 

4. Horários flexíveis para poder participar das atividades em que se inscreveu; 

5. Camiseta e material do congresso; 

6. Alimentação: coffee break do evento (às 10h e às 15h) e almoço; 

7. possibilidade de atuar em painel e outras atividades em tema próximo às suas 

áreas de interesse e pesquisa; 

8. Acesso à festa e outras atividades culturais do congresso; 

9. Contatos internacionais com estudantes e pesquisadores/as de mais de 80 

países do mundo que participarão do congresso. 

 

VII. Prazos de inscrição 

1. Para quem irá apresentar trabalho no congresso, a inscrição na monitoria 

deve ser realizada até 25 de março de 2018, data limite para submissão dos 

trabalhos. 



 

2. Para quem não irá apresentar trabalho no congresso, o prazo de inscrição é 

15 de abril de 2018. 

 

VIII. Como fazer a inscrição 

 

Há dois caminhos para a realização da inscrição como monitor/a: 

 

 Para as pessoas que já estão inscritas no congresso e com 

apresentação de trabalhos aceitas.  

 

1. Acessar novamente o site, entrando em sua área de inscrito/a com os dados 

de login e senha, enviados para o e-mail informado anteriormente. Clicar na 

opção "Preencher formulário para Monitoria" localizada no quadro azul da parte 

superior de sua área de inscrito/a. 

2. Estudantes brasileiros/as devem enviar atestado de matrícula 2018.1 em 

formato PDF (pré-requisito) e indicar nome e e-mail de um/a professor/a como 

referência para o contato com o/a monitor/a. Para pós-graduandos/as, 

preferencialmente o nome e e-mail do/a orientador/a. 

 

 Para pessoas que ainda não estão inscritas no congresso e não irão 

enviar propostas de trabalhos. 

 

1. Fazer a inscrição individual no site do congresso, escolhendo a categoria 

“Monitoria" (apenas para quem não se inscreveu para apresentar trabalho).  

2. Preencher o registro geral do site e salvar. Conferir o login e senha enviados 

para o e-mail informado nesse primeiro cadastro. Os passos dessa parte de 

inscrição estão disponíveis no seguinte tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=4IMmwC1JWas. 

3. Acessar novamente o site, entrando em sua área de inscrito/a com os dados 

de login e senha enviados para o e-mail informado anteriormente. Clicar na 

opção "Preencher formulário para Monitoria" localizada no quadro azul da parte 

superior de sua área de inscrito/a. 

4. Estudantes brasileiros/as devem enviar atestado de matrícula 2018.1 em 

formato PDF (pré-requisito) e indicar nome e e-mail de um/a professor/a como 

referência para o contato com o/a monitor/a. Para pós-graduandos/as, 

preferencialmente o nome e e-mail do/a orientador/a. 

 

IMPORTANTE: Assistir aos vídeos tutoriais de inscrição e preencher o formulário de 

inscrição para a monitoria é uma responsabilidade esperada para quem deseja ser 

monitor/a. 

 

 

IX. Disposições finais 

https://www.youtube.com/watch?v=4IMmwC1JWas


 

 

1. No formulário de inscrição há alguns itens que se referem a conhecimentos 

específicos ou áreas de atuação do/a monitor/a, com o intuito de otimizar ainda 

mais a seleção e conciliar as necessidades das comissões com os interesses 

dos/as monitores/as. 

2. Os certificados de participação da monitoria serão disponibilizados online após 

o término do evento, desde que o/a monitor/a tenha participação integral nas 

atividades para as quais foi selecionado/a. 

3. Os certificados de apresentação de trabalho para quem ganhou a isenção 

como monitor/a só serão disponibilizados se este/a tiver realizado os trabalhos 

de monitor/a designados pela organização do congresso. 

4. A coordenação da monitoria fornecerá declarações de participação para quem 

necessitar solicitar apoio de suas instituições e/ou liberação de atividades 

laborais. 

 

 

A função de MONITORIA é primordial para o bom andamento de um evento. Para 

que isso aconteça, é necessário haver comprometimento e participação efetiva 

e entusiasta de todos/as os/as monitores/as. Confeccionaremos também uma 

cartilha online que será enviada posteriormente aos/às monitores/as. 

 

Informações e dúvidas: monitoria@iuaes2018.org  

 

 


