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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DIVISÃO DE MONITORIA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  

1. DA IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Unidade: Instituto de Arte e Comunicação Social 

1.2. Coordenação: Curso de Graduação em Artes (GAS) 

1.3. Título do Projeto: O MAPA DA MINA: PORTIFÓLIO REFLEXIVO PARA CALOUROS EM 

ARTES.

1.4. Disciplinas vinculadas ao Projeto:  
GAT00159 - EXPERIMENTOS POÉTICOS COM MATERIAIS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

1.5. Professores Orientadores vinculados ao Projeto: ITALO BRUNO ALVES  

1.6. Número de vagas oferecidas: 01 (uma) vaga 
 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. Período: 18/04/2019 a 24/04/2019

2.2. Endereço eletrônico da página disponibilizada para a inscrição:  
https://sistemas.uff.br/monitoria  
(fazer login com CPF e senha do IdUFF; clicar em <inscrever em projetos>; selecionar o 

projeto pretendido em GAS - Coordenação do Curso de Graduação em Artes).

2.3. Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria: 
Ter cursado a disciplina EXPERIMENTOS POÉTICOS COM MATERIAIS E 
PROCESSOS CONSTRUTIVOS, elencada no item 1.4 deste Edital.  
Ter disponibilidade total nas terças-feiras de 14:00 as 18:00  
 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria. 
 

https://sistemas.uff.br/monitoria


4. DAS PROVAS  

4.1. Data e Horário:  25/04/2019, às 12:00 horas, prova escrita  
25/04/2019, às 13:30 horas, entrevista 

4.2. Local: INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL  

4.3. Ementa relativa ao Projeto objeto do concurso: O projeto tem como objetivo a iniciação 

à docência do monitor, por meio do acompanhamento das estratégias de iniciação aos 

estudantes recém-ingressos no Bacharelado em Artes. O monitor, ainda, irá organizar a 

produção de cada um dos discentes. Assim, os resultados obtidos serão registrados, a 

cada semana, em um sítio na internet, gerando, ao longo do semestre, um mapa da 

tomada de decisão de cada um dos jovens artistas nas sua construção poética. Este sítio 

poderá abrigar a produção de outras disciplinas do primeiro período e, ainda, servir aos 

outros docentes ampliando seu conhecimento sobre a produção dos discentes de forma 

mais ampla. Assim, este sítio irá promover a organização de mapas conceituais, e no 

término do semestre, um portifólio reflexivo.

4.4. Critérios de seleção: Maior média da soma das notas da prova escrita e da entrevista.

4.5. Bibliografia para o processo seletivo:  
1. ALVES, Italo Bruno. A nomeação como metodologia interdisciplinar: Reflexões sobre o 

esnino de arte na era da desconstrução do conceito de arte. Scientiarum Historia 2016, UFRJ, 

2016.  
DISPONÍVEL EM:  
http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh9/SH/trabalhos%20orais%20completos/A-NOMEACAO-

COMO-METODOLOGIA-INTERDISCIPLINAR.pdf  
2. ALVES, Italo Bruno. Ainda sobre a educação do não-artista: Reflexões sobre uma possível 

iniciação à arte contemporânea por meio de não-formas e sua conceituação. CONFAEB 2017: 

UFMS, 2018.  
DISPONÍVEL EM:  
http://faeb.com.br/admin/shared/midias/1510688060.pdf 
3. KAPROW, Allan. A educação do não-artista. In.: Ferreira, Glória. Escritos de artistas 60/70. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
DISPONÍVEL EM:  
https://liviafloreslopes.files.wordpress.com/2015/12/kaprow-allan-a-educaccca7ao-do-nao-

artista.pdf 

4.6. Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete)  

4.7. Critérios de desempate:  
1o : Maior média na disciplina cursada, constantes no item 1.4 deste Edital 
2o : Maior média geral das disciplinas cursadas no segundo semestre letivo de 2017  
3o : Maior idade

4.8. Instâncias de recurso: Os recursos devem ser apresentados à Coordenação do Curso até 

72 horas após a divulgação dos resultados do processo seletivo, em primeira instância. 

Os recursos devem ser apresentados à Comissão de Monitoria da PROGRAD em segunda 

instância.  

http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh9/SH/trabalhos%20orais%20completos/A-NOMEACAO-COMO-METODOLOGIA-INTERDISCIPLINAR.pdf
http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh9/SH/trabalhos%20orais%20completos/A-NOMEACAO-COMO-METODOLOGIA-INTERDISCIPLINAR.pdf
http://faeb.com.br/admin/shared/midias/1510688060.pdf
https://liviafloreslopes.files.wordpress.com/2015/12/kaprow-allan-a-educaccca7ao-do-nao-artista.pdf
https://liviafloreslopes.files.wordpress.com/2015/12/kaprow-allan-a-educaccca7ao-do-nao-artista.pdf


 

5. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO  

5.1. Os candidatos classificados deverão comparecer à Secretaria da Coordenação de Curso 

após acessarem o Sistema de Monitoria, aceitarem a classificação na vaga e gerarem o 

Termo de Compromisso para procederem à assinatura do mesmo. Será considerado 

desistente o candidato que não comparecer no prazo de 1 (uma) semana após o aceite 

da vaga no Sistema. 

 

Niterói, 18 de abril de 2019. 

Hélio Carvalho
Coordenador do Curso de Graduação em Artes


