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CHAMADA PÚBLICA 14/2022 

SELEÇÃO PARA COBERTURA COLABORATIVA VOLUNTÁRIA 

 

 
O Congresso Artefatos da Cultura Negra através de sua coordenação, no uso de suas 

atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados as normas do 

Processo de Seleção para COBERTURA COLABORATIVA VOLUNTÁRIA do XIII 

Congresso Artefatos da Cultura Negra a ocorrer no período de 19 a 24 de setembro de 

2022. 

1– DO OBJETO 

1.1- O Congresso Artefatos da Cultura Negra promove a sua XIII edição em permanente 

diálogo com instituições de ensino superior do Estado do Ceará, movimentos negros, 

estudantes, professor@s da educação básica e pesquisador@s vinculad@s às questões 

da população negra no Brasil e em outros países. Desde sua primeira edição, em 2009, 

tem se configurado enquanto importante espaço de formação de professores, estudantes 

de graduação, ativistas dos movimentos sociais e potencializado a produção acadêmica 

na temática. 

2 – DA COBERTURA COLABORATIVA 

 - Poderão candidatar-se às vagas para Monitoria Voluntária de COBERTURA 

COLABORATIVA, qualquer estudante da Urca que tenham disponibilidade. 

 Serão ofertadas 50 vagas para monitores (as); 

 As atividades dos monitores (as) consistirão de atividades de Registros 

Fotográficos, Filmagens, Redações, planejamento e produção cultural; 

 A carga horária final da monitoria será contabilizada pelo tempo de atividades 

desenvolvidas; 

 Cada monitor(a) será certificado pelo NEGRER através da Pró-Reitoria de 

Extensão da URCA – PROEX; 

 – Os (as) monitores (as) deverão ter disponibilidade para participar das atividades nas 

Universidades, URCA, IFCE e UFCA, no período do XIII Congresso Artefatos da Cultura 

Negra. Será feita uma escala de rodízios dos monitores por horários. 
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3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 11 a 15 de agosto de 2022 através do 

sitio eletrônico http://dti.urca.br/alunoonline/login selecionando o menu "Editais'' e em 

seguida o submenu “Editais Disponíveis”.  

3.2 No ato da inscrição na plataforma on-line, os (as) proponentes deverão escolher a 

opção “Cobertura Colaborativa Voluntária do XIII Congresso Artefatos da Cultura Negra”, 

preencher o formulário para esse fim e anexar cópia do Histórico Acadêmico 

atualizado e Declaração de Matrícula.  

 

4 – DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO 

 - O resultado será divulgado no dia 18 Agosto de 2022 no site da URCA. 
 

 - Os selecionados deverão comparecer no dia 19 de Setembro 2022, às 11h00, no Pátio da 

Pedagogia na URCA Campus Pimenta – Crato/CE para a reunião geral. 

 

 

 

 

 
Crato-CE, 11 de Agosto de 2022. 
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