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CHAMADA 03/2019 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE DE ATIVIDADE DE  

MONITORIA NO DIA DO PATRIMÔNIO 2019 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Rede de Museus da UFPel convidam os alunos 

universitários para compor as equipes de monitores que auxiliarão no atendimento e recepção de 

visitantes no Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo e no 

Museu do Doce durante as atividades comemorativas do Dia do Patrimônio.  

O Dia do Patrimônio, comemorado em todo o Brasil, é um evento importante para a cidade de 

Pelotas. A data de 17 de agosto faz referência ao aniversário de Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

um dos maiores defensores do patrimônio cultural brasileiro. A UFPel se junta à Prefeitura de 

Pelotas para promover e divulgar ações relacionadas ao patrimônio da cidade nos dias 16, 17 e 18 

de agosto. Os estudantes que atenderem esta chamada participarão especificamente das 

atividades programadas nos museus da UFPel. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1. Os alunos poderão se inscrever no período de 09 a 12 de agosto de 2019.  

2. A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo link, com o preenchimento do formulário. 

3. No formulário o candidato deve marcar a sua disponibilidade de horário, dentro do 

cronograma das atividades.  

4. Para validar a candidatura será considerado o preenchimento correto dos campos da ficha 

de inscrição. 

5. A definição das equipes será feita por ordem de inscrição das propostas consideradas 

válidas até o preenchimento total das vagas para cada museu. 

6. Os alunos do Curso de Museologia e Conservação e Restauração terão prioridade, 

considerando a afinidade inerente às atividades a serem desenvolvidas.  

7. Havendo mais propostas válidas do que vagas, os excedentes serão colocados em uma lista 

de suplentes. 

8. A inscrição será confirmada por e-mail, junto com o convite para uma reunião prévia para 

as orientações. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Os alunos chamados devem participar da reunião prévia, onde serão dadas orientações 

sobre as atividades a serem realizadas.   

2. Os monitores usarão camisetas com a identificação da UFPel, a qual será disponibilizada 

pela organização. 

3. Durante as atividades os monitores devem atender expressamente às orientações dos 

responsáveis pelos museus e cumprir os horários programados.  

4. Os participantes receberão certificados de extensão pelas horas de atividades, incluindo o 

tempo da reunião prévia. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9UFyMVVrBKw92yFZNSXRHqMlneRhAdgN4BpXLIheScvUu1Q/viewform?usp=pp_url
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3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os casos omissos a presente Chamada serão resolvidos pela Coordenadoria de Patrimônio 
e Comunidades / Rede de Museus. 
 
 

Silvana de Fátima Bojanoski 
Coordenadora de Patrimônio Cultural e Comunidade - PREC 

Universidade Federal de Pelotas 


