
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-UFU 
Faculdade Integradas do Pontal – FACIP 

 
Coordenação do Curso de História 

 
EDITAL  DE SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO DE REGISTROS DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO 

CURSO DE HISTÓRIA FACIP/UFU 2017/2 
 

A Coordenação do Curso de História da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP/UFU 

faz saber aos(as) alunos(as) interessados(as) que estarão abertas as inscrições para seleção de três, 

(3), vagas SEM REMUNERAÇÃO para compor a Comissão de Registros das Atividades e 

Eventos do Curso de Graduação em História, de acordo PORTARIA DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA/FACIP-UFU  no. 06, de 11 de julho de 2017, que institui a referida 

Comissão  

 

1. Da Comissão: 

 

1.1. objetivos: registrar, catalogar e armazenar, em registros fotográficos digitais, as Atividades e os 

Eventos realizados pelo Curso de História FACIP/UFU no âmbito da Universidade Federal de 

Uberlândia e fora dela, tais como Semana de História, Semana de Recepção aos 

ingressantes,Trabalhos de Campo, Colação de Grau, e outras Atividades / Eventos, organizados pelo 

Curso, bem como pesquisar, catalogar e armazenar registros fotográficos anteriores à sua criação; 

manter atualizado banco de registros fotográficos digital a ser criado na Coordenação do Curso de 

História FACIP/UFU; 

 

1.2.  composição: será composta por três (03) discentes, pela Coordenação e secretaria do Curso 

de História FACIP/UFU, e será constituida por meio de Edital próprio a ser alaborado pela 

Coordenação do Curso logo após publicação desta Portaria, e sempre que esta ficar incompleta em 

seu número de membros discentes; 

 

1.3. coordenação: a Comissão de Registros das Atividades e Eventos do Curso de História 

FACIP/UFU, sem direito à bolsas, será lotada na sua Coordenação, e ficará sob responsabilidade 

direta da coordenação e da secretaria do Curso 

 

1.4. pontuação por participação discente na Comissão: serão atribuidos cinco (5) pontos/mês 

para a participação discente na referida Comissão; sendo que cada discente poderá compô-la por, no 

máximo, dois semestres/calendário consecutivos; a emissão de certificado será semestral 

(perfazendo 30 pontos), não permitindo fracionamento da pontuação; 

 

1.5. Carga horária semanal:  doze (12) horas; 

 

2. Das inscrições: 

 

2.1. Período de inscrição: 21/08 a 30/08/2017  

2.2. Horário: Nos horários de atendimento da Secretaria do Curso de história   

2.3. Local: Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP/UFU, Bloco C, Sala da 

Coordenação do Curso de Graduação em História; 

2.4. Data da seleção (Defesa da Carta de intenção): 31/08 das 09h00 as 11h30; 

2.5. Divulgação dos resultados: 01/09/2017 

 

 

3.  Dos(as) Candidatos(as): 

 

3.1. Deverá estar regularmente matriculado no Curso de História FACIP/UFU em qualquer período; 

3.2. Deverá dispor de 12 horas semanais, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. 

 



4.  Da documentação exigida para inscrição: 

 

4.1. Currículo com cópias comprobatórias. 

4.2. Carta, de próprio punho, declarando que dispõe de 12 horas semanais para o exercício das 

atvidades na Comissão pleiteada, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. 

4.3. Carta de intenção elencando competências e habilidades para o desempenho da função 

pleiteada, bem como os motivos pelo interesse em compor a Comissão; 

 

5.  Das vagas: 

2.1. Serão selecionados(as) três candidatos(as) e classificados mais três (3). 

 

6.  Da seleção: 

6.1 – O processo seletivo será dirigido pela Coordenação do Curso de Graduação em História da 

FACIP/UFU. 

6.2 – A seleção dos(as) candidatos(as) para o preenchimento das vagas será feita considerando-se a 

média (somatória de 1 a 10, dividida por 3) dos seguintes critérios: 

 

A- Eperiência em registros fotograficos ou trabalho com mídias digitais, imagens e afins; 

B- Carta de intenção elencando competências e habilidades para o desempenho da função, bem 

como os motivos pelo interesse em compor a Comissão (escrita e defesa); 

C- Participação comprovada em Eventos acadêmicos. 

 

6.3. Em caso de empate entre candidatos(as), será considerado o valor do Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico (CRA) dos mesmos.  

6.4.  Ainda no caso de empate, será considerada a idade dos candidatos 

 

7 – Da divulgação dos resultados 

 

7.1 – Os resultados serão divulgados pela Coordenação do Curso de Graduação em História da 

FACIP/UFU, no dia 01/09/2017, na Secretaria da Coordenação do Curso, murais do Curso, por e-mail 

e em locais acessíveis aos alunos. 

 

8. Do início dos trabalhos: 

 

8.1. O inicio dos trabalhos se dará imediatamente ao processo seletivo. 

 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFU, mediante proposta 

dos Colegiados de Curso. 

 

8.3. Este Edital deverá ser afixado em locais acessíveis aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ituiutaba, 21 de agosto de 2017 

 

Prof. Dr. Aurelino José Ferreira Filho 

Coordenador pro tempore do Curso de Graduação em História da FACIP/UFU 

Portaria R nº. 504/2017 

 

 



 


