REGULAMENTO DE VAGAS PARA MONITORIA E ESTÁGIO 2018.1
 DISCIPLINAS DE PROJETO
Para as disciplinas DSG1001, DSG1002, DSG 1003, DSG1004, DSG1005 e DSG1006, poderão
ser alocados 1 (um) monitor de 10h semanais para cada duas turmas de projeto (dupla).
 DISCIPLINAS ESPECÍFICAS
Para as disciplinas DSG1111 e DSG1112, poderão ser alocados até 5 (cinco) monitores com a
carga horária semanal correspondente ao número de créditos da disciplina, desde que as turmas
tenham um número mínimo de 20 alunos.
 SALAS K15 (subsolo Ed. Kennedy) e T04 (RDC).
Para o conjunto de disciplinas DSG1142, DSG1143, DSG1144, DSG1422, DSG1432, DSG1433,
DSG1516, poderão ser alocados 2 (dois) monitores com a carga horária semanal de 10 h cada.
Os alunos interessados em prestar monitoria para essas turmas/salas devem entrar em contato
com o professor Marcelo Pereira e com o professor (a) da disciplina.

 DISCIPLINAS COM NÚMERO MÍNIMO DE 40 ALUNOS
Poderá ser alocado 1 (um) monitor com a carga horária semanal correspondente ao número de
créditos da disciplina.
ATENÇÃO
Aqueles alunos que não conseguirem vagas de monitoria nas disciplinas poderão exercer a monitoria
como Atividade Complementar com a carga horária máxima do Grupo 1 – ACP 0100 (120h) ao longo do
curso. Neste caso, o professor responsável pela disciplina deverá preencher e assinar o formulário de
Atividade Complementar, especificando a carga horária trabalhada pelo aluno na respectiva disciplina no
final do semestre.

MONITORIA E ESTÁGIO NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO
Os alunos interessados em prestar monitoria/estagio nos LABORATÓRIOS* devem entrar em
contato com os seguintes Supervisores para receberem instruções específicas:
LABORATÓRIO

SUPERVISOR

Volume e Prototipagem

Profa. Gabriella Vaccari

Volume Têxtil

Profa. Cláudia Vianna

LIFE

Prof. João Bonelli

Computação Gráfica

Prof. Marcelo Pereira

Fotografia

Profa. Eliane Garcia

Audiovisual

Profa. Eliane Garcia

Animação e Ilustração

Prof. Marcos Magalhães

Processos Gráficos

Prof. Gilberto Mendes

*Os alunos monitores e estagiários dos
laboratórios de ensino deverão dar
suporte também às disciplinas que
ocorrem nas salas de aula dos
respectivos laboratórios, além das suas
atividades no próprio laboratório.
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