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CONCURSO DE MONITORES COM TUDO 2018.2
A Universidade Potiguar – UnP, através do setor de Qualidade Acadêmica, torna público o presente Edital,
aprovado pela Resolução nº 150/2018-CONSUNEPE/UnP, de 18/10/2018, convida os monitores tecnológicos a
participarem do Concurso de Monitores Com Tudo, nos termos aqui estabelecidos.
I - REGRAS GERAIS
1. OBJETIVO
Estimular dentre os Monitores Tecnológicos um aprofundamento na experiência universitária através do fomento
de proposta de expansão dos produtos difundidos pela Qualidade Acadêmica, bem como a criação de projetos
de outra natureza.
II – DO PROCESSO SELETIVO

2. HABILITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
Está apto a participar do concurso, os alunos que estão no exercício da monitoria tecnológica no semestre vigente
e possuem o passaporte da plataforma OneCampus, disponível no Blackboard.
Os projetos a serem submetidos serão organizados em duas categorias, a saber:
2.1 Produtos Acadêmicos: propostas para o fomento da experiência universitária no (I) OneCampus, (II) Cursos
extracurriculares (disponível na sala de aula virtual); (III) LPA (Laureate Professional Assessment); (IV)
Responsabilidade Social; (V) Agenda Cultural; (VI) Ações de melhorias da Monitoria Tecnológica; (VII) Estudo a
distância (Disciplinas on-line); (VIII) Inclusão e acessibilidade; (IX) E-mail institucional.
2.2 Livre: projetos de natureza diversa, sempre dentro do universo acadêmico.
3. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS PROJETOS
3.1 Abertura de Edital para a submissão de Iniciativas de Expansão da Experiência Universitária, através do site
http://www.unp.br.
3.2 Submissão de projeto, via preenchimento de formulário on-line, em link próprio (http://bit.ly/monitores-comtudo).
3.2.1. O projeto poderá ser submetido de forma individual ou em dupla.
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3.2.2. No ato da inscrição o autor principal deverá fornecer o seu e-mail institucional para as demandas de
comunicação no andamento do processo.
4. DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO
4.1. Após o período de submissão, os resumos de projetos serão recepcionados e avaliados quanto à viabilidade,
por parte da equipe responsável.
4.2 A lista dos projetos pré-aprovados será divulgada no site da universidade http://www.unp.br. O autor principal
será convocado a enviar cópia do projeto completo em arquivo PDF, para a avaliação técnica da banca
examinadora, com a seguinte estrutura: Título, Autor (es), Apresentação, Justificativa, Objetivos, Metodologia e
Procedimentos Cronograma e Considerações Finais.
4.3. Após o período de avaliação técnica, será divulgada a lista dos projetos selecionados para a apresentação
oral à banca examinadora.
4.3.1 A apresentação em banca examinadora, poderá contar com a presença de um colaborador ou professor
da universidade (com atuação vinculada à área proposta no projeto) e um membro da Qualidade Acadêmica. Os
participantes da banca responderão à uma ficha de avaliação qualitativa.
4.4 Ao final do período de apresentações orais, será divulgada a lista dos projetos vencedores, por meio do site
da Universidade http://www.unp.br.
4.5 Os projetos vencedores passarão por reuniões de planejamento com equipe própria, tendo em vista a
execução dos projetos em período previsto.
4.6 A execução dos projetos, deverão, ao menos em formato piloto, ser realizadas no semestre vigente deste
edital.
4.7 Aos projetos vencedores, estes serão reconhecidos pela Universidade Potiguar, através da chancela da
Qualidade Acadêmica, como projeto pertencente ao hall de ações da UnP.
4.8 Ao final do semestre letivo deste edital, haverá o ato de premiação dos projetos vencedores, com breve
apresentação da proposta e resultados, no encontro de encerramento da monitoria da Universidade Potiguar.
5. DOS PRAZOS E LOCAL DE INSCRIÇÃO
22/10/2018

Abertura do Edital no site http://www.unp.br.

22/10 a 28/10/2018

Submissão dos projetos via formulário (http://bit.ly/monitores-com-tudo).

29/10 a 05/11/2018

Recepção e Análise de viabilidade do resumo dos projetos por parte da equipe
responsável.

07/11/2018

Divulgação da lista dos projetos pré-aprovados e convocação para envio do projeto
completo para avaliação da Banca Examinadora http://www.unp.br.

08/11 a 13/11/2018

Recepção e análise técnica dos projetos completos por parte da banca
examinadora.
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14/11/2018

Divulgação da lista dos projetos selecionados para apresentação oral a banca
examinadora http://www.unp.br.

16/11 a 23/11/2018

Apresentação dos projetos para a banca examinadora (por agendamento);

23/11/2018

Divulgação da lista dos projetos vencedores http://www.unp.br;

26/11 a 30/11/2018

Reuniões de planejamento para a execução dos projetos;

03/12 a 20/12/2018

Execução dos projetos.

21/12/2018

Premiação dos projetos vencedores no encontro de encerramento da monitoria na
Universidade Potiguar.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pelas Gerências de área e em consonância com a Qualidade
Acadêmica.

Natal, 22 de outubro de 2018.

Karen Barbosa Montenegro
Coordenação de Qualidade Acadêmica
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