
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA A MESA-REDONDA INTITULADA “3º CONVERSANDO 

SOBRE A HISTÓRIA DA ESCOLA POLITÉCNICA”. 
 
 
 

TÍTULO I: DA INSTITUIÇÃO 
 

Art. 1º O Memorial Arlindo Coelho Fragoso da Escola Politécnica da Universidade Federal da 

Bahia (MACF/EPUFBA) é o setor que custodia um acervo documental e museológico produzido, 

recebido e acumulado no âmbito da referida unidade de ensino, ao longo dos seus 121 anos, em 

função de suas atividades administrativas e acadêmicas, que delineia uma trajetória de 

crescimento, transformações e consolidação da Escola e, portanto, de considerável relevância 

para a comunidade acadêmica e profissional da engenharia baiana e brasileira. 
 

TÍTULO II: DO EVENTO 
 
Art. 2º O 3º Conversando sobre a História da Escola Politécnica surge para celebrar os 121 anos 

da Escola Politécnica.  As duas primeiras edições do evento foram realizadas em março e julho de 

2017. Esta edição terá 03 dias de mesa redonda, entre os dias 17 e 19 de abril. A atividade contará 

com 06 mesas redondas, contemplando as seguintes temáticas: história da Escola Politécnica; as 

coleções museológicas da Escola Politécnica e Theodoro Sampaio; relato sobre a experiência 

vivida por ex-docente do período da ditadura militar; restauração do acervo documental e 

museológico da Escola Politécnica e trajetória acadêmica e profissional do ex-docente Nelson 

Gandur Dacach da Escola Politécnica da UFBA. As atividades propostas são de interesse da 

comunidade acadêmica e profissional, pois permitirão conhecer a trajetória da EPUFBA e dos 

acervos documentais e museológicos custodiados no Memorial Arlindo Coelho Fragoso - MACF. 

Dessa maneira, a atividade configura-se como um processo educativo, cultural, histórico e 

científico. 

 
TÍTULO III: DAS VAGAS 

 
Art. 3º A seleção diz respeito ao preenchimento das vagas para monitores da atividade de 

extensão intitulada “3º Conversando sobre a História da Escola Politécnica”. 

 
Parágrafo único. A seleção preencherá 12 (doze) vagas para monitores, para estudantes dos 

cursos de Arquivologia, Bacharelado em Humanidades, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 

Engenharia, , História e Museologia regularmente matriculados na Universidade Federal da Bahia. 

 
 

TÍTULO IV: DOS REQUISITOS 
 

Art. 4º Para preencher uma das vagas o candidato deverá: 
 

I. Estar devidamente inscrito nos termos deste edital e ser aprovado na seleção de que trata o 

Título IV; 
 

II. Disponibilizar 16 (dezesseis) horas para apoio à equipe organizadora, sendo 12 (doze) horas 

no dia do evento e 04 (quatro) horas em dia posterior ao evento (a ser combinado junto com a 

Comissão Organizadora do evento). 

 
 

TÍTULO V: DA INSCRIÇÃO 
 

Art. 5º A fase de inscrição se inicia no dia 28/03/2018 (quarta-feira) e se encerrará às 12h do dia 

05/04/2018 (quinta-feira). 

 



Parágrafo único. A inscrição deverá ser realizada mediante envio de e-mail com o assunto 

“Inscrição para o Edital de Monitores do 3º Conversando sobre a História da Escola Politécnica” 

para <memorialpoli@ufba.br>, com as seguintes informações: a) Nome completo; b) Curso e 

semestre, acompanhados de comprovante de matrícula e histórico escolar; c) Endereço de e-mail 

e telefone para contato. 

 

TÍTULO VI: DA SELEÇÃO 
 

Art. 6º A seleção ocorrerá no dia 06/04/2018 (sexta-feira), às 11h, na sala de videoconferência 

Hernani Sobral, no Espaço Cultural Arlindo Coelho Fragoso (6º andar da Escola Politécnica da 

UFBA), e será composta da seguinte fase: I. Entrevista individual. 

 

TÍTULO VII: DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

Art. 7º O resultado será divulgado até dia útil seguinte (09/04/2018) e será divulgado por e-mail 

aos candidatos e no site do Memorial: <http://www.memorial.eng.ufba.br>. 


