
PERÍODO DE SELEÇÃO: 14 a 17/03. ATAS DE RESULTADO: até dia 18/03

nº DOCENTES DISCIPLINAS DATA DA 
SELEÇÃO

HORÁRIO DA 
SELEÇÃO

LINK ENTREVISTA (CASO 
HOUVER)

DOCUMENTOS PARA 
SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

1 Laura e Rafael

FUND: Int. ao Conforto 
Ambiental + MOD: Conforto + 
EIN: Luz e Arquitetura + EIN: 

Eficiência Energética

14/03/2022 9:30h meet.google.com/dvc-trqf-
ojc

Entrevista, Portfólio digital e 
Extrato escolar 

TER  PREFERENCIALMENTE cursado as disciplinas de 
Introdução ao Conforto e Módulo de Conforto em 
Edificações. experiência no software Rhinoceros.

2 Rafael e Gedley Oficina I 15/03/2022 14:00 meet.google.com/typ-ydaz-fim Extrato escolar, Portfólio 
Digital, Entrevista

Resultados acadêmicos na disciplina e no curso (nota e 
CR). Conhecimentos de desenho, dos programas digitais 
utilizados (suite adobe, rhino, sketchup, etc) e dos 
conceitos trabalhados na unidade, demonstrados em 
portfólio e na entrevista. Disponibilidade para participação 
e alinhamento com os principios pedagógicos da 
disciplina.

3 Fernanda e Luciana Oficina II 15/03/2022 14h meet.google.com/vdz-armr-ikp
Histórico escolar, carta de 
intenção com título Monitoria 
Oficina 2, portfólio, entrevista

Preferencialmente participar das aulas, oferecer 
monitorias (é desejável ter conhecimento em softwares 
de vetorização e edicação de imagens e vídeos), auxiliar 
na confecção de material didático (organização,
pesquisas, preparo de tabelas, etc), ter cursado a 
disciplina

4 Mateus FUND: Int. aos Sistemas 
Estruturais 14/03/2022 15:00H Extrato Escolar e Carta de 

Intenção.

1. Ter disponibilidade para acompanhar as aulas da 
disciplina (Terça-Feira / 8h), principalmente na segunda 
metade do semestre.
2. Diponibilidade para atendendimento dos alunos em 
horários pré agendados.
3. Conhecimento do conteúdo da disciplina, 
principalmente carregamentos e métodos de fluxos de 
forças.

5 Fernanda FUND: Topografia e 
Cartografia 16/03/2022 9h30

https://meet.google.
com/uuu-pdhy-syz?
authuser=0&hs=122&ijlm=1
646672355043

Entrevista, portfólio 
comprovando experiência, 
histórico

Conhecimento prévio da matéria, disponibilidade para 
estar nas aulas, domínio básico de AutoCad, Sketshup e 
softwares de edição de imagen e vídeo
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6
Anna Sophia (obs.: Laura 

fará a seleção de 
monitores)

STFG 14/03/2022 13:30h meet.google.com/wgh-zsei-
heo Entrevista Ter disponilibidade em acompanhar algumas aulas.  

Preferencialmente, já ter cursado STFG.

7
Anna Sophia  (obs.: Laura 

fará a seleção de 
monitores)

TFG 14/03/2022 14:30h

meet.google.com/wgh-zsei-
heo Entrevista Ter domínio das ferramentas do Google Drive.

8 Ana Cristina EAV: Arquitetura Vertical + 
MOD TES + Estágios 14/03/2022 14h meet.google.com/qzr-nsqe-

vpp

enviar previamente, na 
véspera da entrevista, para o 
email anacfaria@ufsj.edu.br 
(assunto: seleção monitoria 
2022-1): histórico escolar 
com CR; portfólio; pequena 
carta de intenção com no 
máximo 20 linhas

1 - ter cursado, com aprovação, preferencialmente, as 
disciplinas EAV- Arquitetura Vertical ou Processos 
Sinápticos e a disciplina MOD TES: Layout, em 
semestres anteriores, com a professora; 2 - ter 
disponibilidade para acompanhar e participar de aulas 
das disciplinas, principalmente nos dias de orientações 
de projeto, conforme definido no cronograma; ter 
conhecimento de softwares aplicados ao projeto 
avançado de arquitetura

9 Liziane
EIN: Reuso I + EIN: Reuso II 
+ MOD THP: Teorias do Pat. 

Cultural
14/03/2022 16h

Confirmar previamente se a 
entrevista será online ou 
presencial. Em caso de 
presencial: Sala 206 Cedoc 
(Campus Dom Bosco); em 
caso de online: meet.
google.com/dyt-nasf-djn

Histórico escolar e carta de 
intenção (enviar previamente 
para o e-mail liziane.
mangili@ufsj.edu.br, 
colocando no assunto o 
nome "Seleção monitoria 
2022.1 - Nome do 
candidato")

- ter cursado a disciplina Teorias do Patrimônio 
(obrigatório); ter cursado a disciplina Reuso 
(preferencialmente); ter disponibilidade para acompanhar 
as aulas; ter domínio de AutoCad e desenho técnico. 
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10 Marcella
EIN: Arquitetura dos Custos I 
+ EIN: Arquitetura dos Custos 

II + MOD TES
14/03/2022 13h meet.google.com/ioh-ezws-

tir Histórico escolar e entrevista. 

- Ter disponibilidade para acompanhar, a maioria, das 
aulas e atividades de campo das disciplinas;                                                                          
- Ter cursado disciplinas de tecnologias da construção 
e/ou civil;                                                                                            
- Auxiliar na orientação dos estudantes, em horários 
previamente agendados;                                                            
- Assessorar no manuseio de softwares de projeto 
arquitetônico e custos.                                                                                                   


