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A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Alagoas (PROGRAD/UFAL) torna 

pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação como MONITOR 

nas visitas guiadas dos estudantes do Ensino Médio aos Cursos de Graduação no Evento UFAL 

DE PORTAS ABERTAS: MOSTRA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. Esse evento será 

realizado no dia 28 de novembro de 2018, nos turnos matutino e vespertino, e terá a participação 

dos mais diversos cursos de graduação da Ufal nos campi e unidades educacionais fora de sede.  

 

1.DOS OBJETIVOS:  

1.1. O UFAL DE PORTAS ABERTAS: mostra dos Cursos de Graduação é um evento, em 

parceria com a Seduc (Secretaria Estadual de Educação de Alagoas), que tem como finalidade 

apresentar e divulgar os cursos de Graduação da Universidade Federal de Alagoas para 

estudantes do Ensino Médio que pretendem se submeter à seleção do SISU e ingressar na 

Educação Superior. 

1.2. Com essa Mostra dos Cursos, a Ufal pretende receber e conversar diretamente com 

estudantes concluintes do Ensino Médio, visando à ampla divulgação de nossos cursos,  

mostrando potencialidades dos cursos, o perfil profissional e o campo de atuação na área, a fim 

de colaborar para a escolha das profissões pelos/as estudantes que pleiteiam uma vaga na 

Educação Superior.  

 

2. DO PÚBLICO ALVO: 

 2.1. Poderão participar como MONITOR estudantes de graduação da Universidade Federal de 

Alagoas em seus respectivos campi/unidades educacionais.  

2.2. A função de MONITOR pode ser exercida por estudantes veteranos que conhecem os 

espaços da Universidade, pois acompanhará grupos de estudantes do Ensino Médio durante as 

visitas guiadas aos cursos de Graduação, sendo necessário deslocar-se com esses grupos ao longo 

de toda a visita, que ocorrerá por turnos (manhã ou tarde).  

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições para MONITOR do evento serão realizadas no SIGAA – Módulo Extensão, 

por meio do endereço eletrônico https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/verTelaLogin.do no período de 13 

de novembro a 22 de novembro de 2018. Para quem ainda não está cadastrado no SIGAA – 

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/verTelaLogin.do


Módulo Extensão, clique aqui . Para maiores informações, enviar mensagem para o email 
ufalportasbertas@gmail.com 
3.2. A participação como MONITOR dá direito a certificado de 8h (oito horas, para quem vai ser 

monitor em apenas um turno) ou 12 horas (doze horas, para quem vai ser monitor nos dois 

turnos), que podem ser contabilizadas como atividades complementares (parte flexível) da carga 

horária do curso.   

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1. O estudante inscrito no evento como MONITOR deve ter disponibilidade para participar de 

reunião preparatória no dia 23 de novembro às 10h (em local a ser divulgado) e atuar como guia 

no dia 28 de novembro, optando por trabalhar em apenas um turno (manhã, das 8h às 12h ou 

tarde, das 13h30 às 17h30), ou ambos turnos. 

  

 

 

 

Maceió-AL, 13 de novembro de 2018. 

 

 

Suzana Maria Barrios Luis 

Coordenadora de Desenvolvimento Pedagógico 

 

 

Sandra Regina Paz da Silva 

Pró-Reitora de Graduação 
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