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Nome: 

Matrícula: Cr(atual): 

Disciplina(s) para qual está aplicando, coloque ao lado a nota na disciplina: 

1ª opção: Nota: 

2ª opção: Nota: 

Já foi monitor anteriormente?                      Sim                      não 

Escreva em poucas palavras porque deseja ser monitor: 

 

 

 

 

Quais são (brevemente) suas áreas de interesse: 

 

 

 

 

Se pretende trabalhar em projeto, em que campo: (pode ser mais de um). 
 desenho                                         maquete                             digital? 

 
Preencha o quadro abaixo com a sua disponibilidade de horário para 2018.2 
       horário ocupado 
       horário livre 

 
Horário/dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
7:00/8:00      
8:00/9:00      

9:00/10:00      
10:00/11:00      
11:00/12:00      
12:00/13:00      
13:00/14:00      
14:00/15:00      
15:00/16:00      
16:00/17:00      
17:00/18:00      
18:00/19:00      

 
Tem disponibilidade para fazer horário complementar? (acompanhamento fora de horário das aula) 

 não                                         sim - quantas horas por semana? _________________                        
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MONITORIA DE REPRESENTAÇÃO PARA SEMESTRE 2018-2 

Inscrição:  

As inscrições serão no período de 29 de junho a 06 de julho. 

O processo para seleção de monitores para a Área de Representação para 2018-2 será 
em duas etapas.  

Interessados devem baixar o formulário de inscrição para monitoria de Representação 
no site do Dau (Dau e o enviar preenchido ao e-mail: 
monitoria.representacao@gmail.com até 23:59 h do dia 6 de julho. Não serão aceitas 
inscrições atrasadas. 

O agendamento das entrevistas será divulgado no dia 08 de julho. 

Todos aqueles que desejarem participar da seleção terão de se inscrever, mesmo 
quem já tenha sido monitor em 2018-1. 

Entrevistas:  

A segunda fase de entrevistas ocorrerá dia 12 de julho, terça-feira, em horário a ser 
divulgado. 

Para entrevista recomenda-se que o aluno leve portfolio ou exemplos de seus 
trabalhos, especialmente nas disciplinas em que está pleiteando vaga. 

Condições gerais: 

O candidato deve ter CR igual ou superior a 6,0 e não pode ter mais de três 
reprovações. 

Para participação em disciplinas de projeto, o aluno deve ter disponíveis no mínimo 6 h 
semanais nos dias de aula. 

O processo seletivo pode levar em consideração indicações dos professores nas suas 
disciplinas, mas é democrático, transparente e é aberto para a participação de todos.  

 

Vagas disponíveis em: 

ART1210 – Fundamentos da Linguagem Visual  

ART1020 – Desenho de Observação 

ART1027 – Geometria Descritiva 

ART1028 – Desenho de Arquitetura I 
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ART1029 – Desenho de Arquitetura II 

ART1030 – Desenho de Arquitetura III 

ARQ1101 – Introdução ao Projeto (para desenho e maquete) 

ARQ1102 – Projeto Espaço Residencial I (para desenho e maquete) 

ARQ1103 – Projeto Espaço do Trabalho (para desenho e maquete) 

ARQ1104 – Projeto Espaço Coletivo (para desenho e maquete) 

Laboratório de Fabricação Digital 

ARQ1329 – Técnicas Avançadas em Representação 

 


