
 

 

 

EDITAL MONITORIA VOLUNTÁRIA 

PROJETO EXTENSÃO COMUNITÁRIA FAMUR NAS ESCOLAS - ÁREA DE AGRÁRIAS 

E VETERINÁRIAS 

 

 A coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade Murialdo torna 

público o presente edital, que versa sobre o Projeto de Extensão Comunitária FAMUR nas 

Escolas – Área de Agrárias e Veterinárias, conforme as diretrizes abaixo: 

 

1. Sobre a extensão acadêmica: 

 Assim como o ensino e a pesquisa, a extensão acadêmica é um dos pilares do Ensino 

Superior, tendo-se revelado de grande importância, pois envolve a disseminação do 

conhecimento técnico/acadêmico à comunidade, auxiliando na promoção do desenvolvimento 

social. 

 

2. Sobre o Projeto de Extensão Comunitária FAMUR nas Escolas – Área de Agrárias e 

Veterinárias: 

 O projeto tem como objetivo difundir conhecimentos técnico-científicos a estudantes 

do Ensino Médio das escolas públicas e privadas da região da Serra Gaúcha, proporcionando 

a vivência de temas transversais da área de Agrárias e Veterinárias da Faculdade Murialdo. 

 

3. Temáticas do projeto: 

 O projeto irá se desenvolver em duas áreas, conforme segue: 

3.1. Saúde Única: 

3.1.1. Castração; zoonoses; Posse Responsável de Animais.  

3.1.2. Moscas e mosquitos – vetores de doenças zoonóticas; dengue; febre amarela; malária; 

filariose. 

3.1.2. Animais silvestres; educação ambiental. 

 

3.2. O jovem e a agricultura: 

3.2.1. O jovem e o mundo de trabalho agropecuário. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Sobre a monitoria voluntária:  

 

4.1. Funções dos monitores no projeto: 

 Serão funções dos monitores:  

4.1.1. Participar das reuniões de formação e organização do projeto junto à coordenação da 

área de Agrárias e Veterinárias; 

4.1.2. Visitar as escolas junto à equipe formada por docente(s) e ou Central de 

Relacionamento da FAMUR. 

4.1.2. Explanar o conteúdo do projeto a estudantes das escolas públicas e privadas da Serra 

Gaúcha. 

4.1.3. Fazer o acompanhamento dos estudantes das escolas em visitação à Faculdade 

Murialdo. 

4.1.4. Participar da organização de eventos envolvendo a Faculdade Murialdo e as escolas 

da região. 

 

4.2 Número de vagas: 

Serão abertas 8 vagas (5 para o projeto Saúde Única e 3 para o projeto O Jovem e a 

Agricultura). Se houver inscrições excedentes, haverá uma lista de suplentes.  

Observação: como o projeto ainda não tem um cronograma específico de visitação às 

escolas, haverá a possiblidade, conforme a demanda, de ocorrer um rodízio entre os 

monitores. 

 

4.3. Disponibilidade dos monitores e carga horária: 

 A maior parte das visitações ocorrerá no turno da manhã. Em caso de confronto com 

o horário de aula, o aluno poderá ser liberado, mediante comprometimento de recuperação 

posterior do conteúdo. 

Observação: como o projeto ainda não tem um cronograma específico de visitação às 

escolas, não é possível, no momento, estipular uma carga horária fixa. 

 

4.4. Critérios de seleção: 

 Os interessados em participar do projeto deverão cumprir os seguintes requisitos: 

 

 



 

 

 

 

4.4.1. Estejam devidamente matriculados no semestre vigente em um dos cursos de 

graduação da área de Agrárias e Veterinárias da Faculdade Murialdo, a partir do segundo ano 

do curso (ter cursado, ao menos, 2 semestres). 

4.4.2. Já tenham cursado disciplina(s) relacionada(s) ao menos a uma das temáticas 

apresentadas no item 3 deste edital. 

4.4.3. Ter participado de grupos de pesquisa e ou estudo será um diferencial. 

A partir da inscrição para a monitoria voluntária do projeto, a coordenação e o Núcleo 

Docente Estruturante dos cursos da área de Agrárias e Veterinárias, juntamente com a 

coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, irão compor um banco de 

acadêmicos. 

 

5. Sobre a inscrição: 

 A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento deste formulário: 

https://forms.gle/Z9AcwRS1WU3qp8YY6 . 

 

5. Sobre o cronograma do edital: 

 O processo do edital se dará com a seguinte programação: 

 

Atividade Período 

Inscrições para a monitoria 14 de abril a 19 de abril de 2022 

Divulgação dos selecionados no site da FAMUR 25 de abril de 2022 

Período da monitoria 2 de maio a 16 de dezembro de 

2022 

 

6. Sobre o aproveitamento das atividades do projeto como atividades complementares: 

 Devido ao caráter extensionista do projeto, os acadêmicos participantes receberão 

atestado de participação para validação de horas de atividades complementares no Eixo 

Comunitário.           

 

 

                                                                               

                                                                                Profa. Dra. Juliana Rossa 

                                     Coord. Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

https://forms.gle/Z9AcwRS1WU3qp8YY6


 


