
 
 

 
 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO - MONITORIA ERE 2 
 

Nº Unidade Curricular 
Docente 
Responsável 

Nº de Vagas 
para 
monitores 
remunerados  

Nº de Vagas 
para 
monitores 
voluntários  

Banca 
examinadora 

Data da seleção Critérios de seleção 

01 
FUND: Int. aos 
Sistemas 
Estruturais 

Prof. Mateus  1 1 Prof. Mateus  01/02 

Enviar FORMULÁRIO PREENCHIDO (em 
PDF) e o EXTRATO ESCOLAR (em PDF) 
COM O Assunto 
MONITORIA-ISE-2021-ERE-2 até o dia 
01/02/2021 (23h:59min) para o e-mail: 
mateus.arq.ufsj@gmail.com 
 

02 
MOD TEC: 
Patologias das 
Edificações 

Prof. Mateus 1 1 Prof. Mateus 01/02 

Enviar FORMULÁRIO PREENCHIDO (em 
PDF) e o EXTRATO ESCOLAR (em PDF) 
COM O Assunto 
MONITORIA-ISE-2021-ERE-2 até o dia 
01/02/2021 (23h:59min) para o e-mail: 
mateus.arq.ufsj@gmail.com 
 



03 Oficina I 

 
Profs. Rafael, 
Gedley e 
Luciana 

2 0 
Profs. Rafael, 
Gedley 

Entrevista: 
01/02 às 15h30 

Análise do extrato escolar e do portfólio e 
entrevista 

04 Oficina II 
Profas. Clarissa, 
Fernanda e 
Liziane 

1 1 
Profas. Clarissa, 
Fernanda e 
Liziane 

01/02 às 14h  
Link para 
entrevista: 
https://meet.goo
gle.com/dju-rjky-
nxe 

O/A monitor/a deve ser capaz de: 
-Esclarecer dúvidas e promover discussões     
de forma remota síncrona, acerca dos temas       
abordados pelas professoras, atendendo    
as/os alunas/os em horários previamente     
agendados; 
- Resolver exercícios práticos solicitados aos      
alunos pelas professoras; 
- auxílio didático ( pesquisa de materiais -        
vídeos, documentários, textos, etc), preparo     
de bases projetuais e cartográficas, sob      
orientação das professoras; 
- auxílio no preparo do material didático a ser         
disponibilizado em plataforma online, sob     
orientação das professoras; 
- apoio durante as aulas síncronas. 
 
O atendimento às/aos alunas/os ocorrerá da      
seguinte forma: 
- Remotamente, durante atividades síncronas     
ou assíncronas programadas pelas    
professoras, conforme previamente agendado    
e acordado com o/a monitor/a;  
- Remotamente, em horários alternativos,     
conforme agendamento realizado entre    
alunas/os e monitor/a, até o limite de horas        
semanais de monitoria definido em edital. 
 

https://meet.google.com/dju-rjky-nxe
https://meet.google.com/dju-rjky-nxe
https://meet.google.com/dju-rjky-nxe


A interação entre professoras e monitor/a      
ocorrerá: 
- Em encontros semanais ou quinzenais, de       
acordo com as necessidades e demandas da       
Unidade Curricular, para definição de     
atividades e verificar o andamento da      
monitoria. 
- Sempre que demandado pelo/a monitor/a,      
desde que previamente agendado com as      
professoras. 
 
A seleção ocorrerá com base nos seguintes       
critérios e documentos: 
- Portfólio, cuja avaliação dará ênfase a       
técnicas de representação; 
- Extrato escolar; 
-Entrevista. 
 

05 
FUND: Int. à 
Tecnologia da 
Construção 

Profa. Anna 
Sophia 

1 0 
Profa. Anna 
Sophia 

02/02 às 
15:30hs 

Ter cursado a disciplina com a prof.a 
Anna Sophia. 
Extrato escolar para o e-mail 
anna.baracho@ufsj.edu.br 
Entrevista: dia 02/fev. 15:30hs 
Link: meet.google.com/uep-tpzs-upd 
 

06 
FUND: Int. ao 
Conforto + EIN: 
Conexões 

Prof. Rafael  2 0 
Prof. Rafael e 
Profa. Luciana 

03/02 às 11h 

-Portfólio e entrevista; 
-FUND: Int. ao Conforto: os candidatos 
devem apresentar conhecimentos 
mínimos no Rhino e preferencialmente de 
simulações em conforto; 
-EIN: Conexões: conhecimentos de 
representação e programas de desenho 

http://meet.google.com/uep-tpzs-upd


técnico e modelagem tridimensional são 
suficientes. 

07 STFG 
Profa. Anna 
Sophia 

2 0 
Profa. Anna 
Sophia 

05/02 às 
14:30hs 

PREFERENCIALMENTE Ter cursado a 
disciplina de STFG. 
Extrato escolar para o e-mail 
tfgau@ufsj.edu.br 
Entrevista: dia 05/fev. 14:30hs 
Link: meet.google.com/uep-tpzs-upd 

08 TFG 
Profa. Anna 
Sophia 

1 1 
Profa. Anna 
Sophia 

02/02 às 
14:30hs 

 
Extrato escolar para o e-mail 
tfgau@ufsj.edu.br 
Entrevista: dia 02/fev. 14:30hs 
Link: meet.google.com/uep-tpzs-upd 
 

09 
FUND: Estudos 
Ambientais 

Profa. Márcia 1 1 Profa. Márcia 

03/02, entre 15h 
e 16h15 
. Link para 
entrevista: 
https://meet.jit.si
/Entrevista_Mon
itoriaMarciaHirat
a 

.disponibilidade para 2 horas de encontros      
virtuais das aulas síncronas, às 2as à tarde,        
das 15h às 17h, bem como para reuniões        
semanais remotas de preparação em horário      
a combinar; 
. disponibilidade para atendimento aos     
estudantes pelas redes sociais; 
. conhecimentos básicos de programas     
gráficos para Arquitetura e Urbanismo; 
. conhecimento básico de plataformas de      
videoconferência; 
. acessibilidade a ferramentais para     
atividades remotas: razoável rede de internet,      
computador com câmera e microfone; 
. pessoa organizada e pró-ativa; 
. pessoa que esteja acima do 5o período, este         
incluso. 
 
Entrevistas: 

http://meet.google.com/uep-tpzs-upd
http://meet.google.com/uep-tpzs-upd
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata


. Enviar e-mail para marciahirata@ufsj.edu.br     
com assunto "Inscrição Monitoria Estudos     
Ambientais", com os seguintes dados: nome,      
contato whatsapp/celular, extrato escolar,    
portfólios de ao menos 2 bimestres/semestres      
cursados; 
. Entrevistas rápidas de 15 minutos, no dia        
03.fev.2021, entre 15h e 16h15; 
. Link para entrevista:    
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaH
irata 
. até o dia 02. fev os inscritos receberão um          
e-mail indicando o horário exato para entrar       
no link acima. 

10 
FUND: Topografia 
e Cartografia 

Profa. Fernanda 1 1 Profa. Fernanda 

Entrevista: 
01/02 às 9h  
 
Link entrevista: 
https://meet.goo
gle.com/kgm-fuo
s-gor 

O/A monitor/a deve ser capaz de: 
-Esclarecer dúvidas e promover discussões     
de forma remota síncrona, acerca dos temas       
abordados, atendendo as/os alunas/os em     
horários previamente agendados; 
- Auxiliar na resolução dos exercícios      
solicitados aos aluna/os; 
- auxílio didático (pesquisar materiais -      
vídeos, documentários, textos, etc), auxiliar     
no preparo de material didático. Todas as       
ações se darão  sob orientação da docente. 
- auxílio no preparo do material didático a ser         
disponibilizado em plataforma online, sob     
orientação das professoras; 
- apoio durante as aulas síncronas.  
A interação entre professora e monitor/a      
ocorrerá semana/e, quinzenalmente ou    
quando demandada, de acordo com as      
necessidades da Unidade Curricular, para     

https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.google.com/kgm-fuos-gor
https://meet.google.com/kgm-fuos-gor
https://meet.google.com/kgm-fuos-gor


definição de atividades e verificação do      
andamento da monitoria.  
A seleção ocorrerá com base nos seguintes       
documentos: 
- Portfólio, cuja avaliação dará ênfase à       
topografia e cartografia; 
- Extrato escolar; 
- entrevista. 
 

11 
EIN: Urbano e 
Natureza 

Profa. Márcia 1 1 Profa. Márcia 

03/02, entre 
13h30 e 15h; 
. Link para 
entrevista: 
https://meet.jit.si
/Entrevista_Mon
itoriaMarciaHirat
a 

. disponibilidade para 4 horas de 
encontros virtuais síncronos, 
preferencialmente às 3as e 5as das 14h 
às 18h; 
. disponibilidade para atendimento aos 
estudantes pelas redes sociais; 
. conhecimentos básicos  de programas 
gráficos para Arquitetura e Urbanismo; 
. conhecimento básico de plataformas de 
videoconferência; 
. acessibilidade a ferramentais para 
atividades remotas: razoável rede de 
internet, computador com câmera e 
microfone; 
. pessoa organizada e pró-ativa; 
. pessoa que esteja acima do 5o período, 
este incluso. 
 
Entrevistas: 
. Enviar e-mail para 
marciahirata@ufsj.edu.br com assunto 
"Inscrição Monitoria EIN-Urbano e 
Natureza", com os seguintes dados: 
nome, contato whatsapp/celular, extrato 

https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata


escolar, portfólios de ao menos 2 
bimestres/semestres cursados; 
. Entrevistas rápidas de 15 minutos, no 
dia 03.fev.2021, entre 13h30 e 15h; 
. Link para entrevista: 
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMar
ciaHirata 
. até o dia 02.fev. os inscritos receberão 
um e-mail indicando o horário exato para 
entrar no link acima 

12 
MOD TES: 
Alternativas de 
Morar 

Profa. Lívia  1 1 Profa. Lívia  

 
04/02 às 17h. 
Link para 
entrevista: 
https://meet.goo
gle.com/zxw-der
u-hur 
 

Estar cursando a partir do 3o período, 
entrevista, portfólio e histórico. 

13 
EIN: Cidade: uma 
construção 
coletiva 

Profa. Lívia 1 1 Profa. Lívia  

 
04/02 às 17h. 
Link para 
entrevista: 
https://meet.goo
gle.com/zxw-der
u-hur 
 

Estar cursando a partir do 3o período, 
entrevista, portfólio e histórico. 

14 

EAV: 
Experimentações 
Urbanas 
 

Profa. Adriana 1 1 Profa. Adriana 

01/02/21 a partir 
das 17h30. 
Entrevista: 
meet.google.com/e
mk-cmui-pof 

-Extrato do histórico escolar atualizado; 
-Já ter cursado pelo menos um estúdio       
avançado, de preferência com a     
professora solicitante; 
-Disponibilidade para estar presente    
durante as atividades síncronas, para     
atendimentos em tirar dúvidas e fazer a       
ponte com os estudantes; 

https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.jit.si/Entrevista_MonitoriaMarciaHirata
https://meet.google.com/zxw-deru-hur
https://meet.google.com/zxw-deru-hur
https://meet.google.com/zxw-deru-hur
https://meet.google.com/zxw-deru-hur
https://meet.google.com/zxw-deru-hur
https://meet.google.com/zxw-deru-hur
https://meet.google.com/emk-cmui-pof?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/emk-cmui-pof?hs=122&authuser=0


-Ser uma pessoa organizada, pontual e      
ter assiduidade. 
 

15 
MOD TES: Layout: 
receitas de bolo 
 

Profa. Ana 
Cristina 

1 1 

Profa. Ana 
Cristina e outro 
professor a 
definir 

01/02 às 16h 

DOCUMENTAÇÃO: Enviar email para    
anacfaria@ufsj.edu.br com o ASSUNTO    
"MONITORIA ERE 2 LAYOUT", com os      
seguintes dados: nome, whatsapp/celular,    
portfólio digital, extrato escolar com CR. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
- não estar cursando a disciplina LAYOUT no        
período ERE 2; 
- ter disponibilidade para presença no horário       
de referência da disciplina; 
- ter disponibilidade de horário para      
atendimento aos estudantes pelas redes     
sociais em horário pré-definido (até que se       
cumpra as 12h semanais); 
- estar, preferencialmente, acima do 7º      
período do curso; 
- preferencialmente ter cursado a disciplina      
com a professora ou alguma semelhante; 
- conhecimento e facilidade com programas      
de desenho, edição de texto e imagem,       
plataformas de videoconferência e outros; 
- ter acesso às ferramentas para atividades       
remotas tais como: rede de internet estável,       
computador com câmera e microfone,     
aplicativos e programas compatíveis com as      
atividades realizadas na disciplina; 
- ser organizado, criativo e proativo. 
 



 

ENTREVISTAS: dia 01/02/2021, às 16h     
no link a ser enviado via email do aluno         
e/ou whatsapp as 15h30. As entrevistas      
serão realizadas pela ordem das     
inscrições conforme lista de inscritos     
divulgada pela COARQ 
 
 
 
 

16 
EIN: Projeto e 
Espaço 

Profa. Luciana 0 
 
1 
 

Profa. Luciana 02/02 

-Enviar Extrato para lmi@ufsj.edu.br.  
-Maior CR; estar cursando o EIN: Projeto 
e Espaço e maior período.  
 

mailto:lmi@ufsj.edu.br

