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EDITAL INTERNO Nº 01/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS 

 

O Departamento de Expressão Gráfica e Tridimensional da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia 

UFBA, tendo em vista o disposto no Edital nº 01/2021 de 22/02/2021, de monitorias voluntárias, da PROGRAD - UFBA, 

torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo seletivo para monitoria voluntária do Departamento de 

Expressão Gráfica e Tridimensional, de acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e 

condições contidas neste Edital Interno, publicado pela Escola de Belas Artes em sua página na Internet 

(http://www.belasartes.ufba.br/). 

1. Das Disposições Preliminares 

1.1. Número de vagas: 03 vagas. 

1.2. Carga Horária 12h semanais. 

1.3. Regime: Monitoria voluntária 

1.4. Disciplinas:  

EBA133 e EBA 134 - Expressão Tridimensional I e II - 02 vagas - Prof. Wagner Lacerda   

EBAA61 - Processos Experimentais em Fotografia - 01 vaga - Prof. Eriel Araújo  

1.5. O monitor realizará atividades de suporte às disciplinas sob a orientação do professor responsável. 

2. Das Inscrições 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 16/03/2021 a 29/03/2021 através do e-mail do professor responsável 

pelo projeto (ver anexos).  

2.2. Os requisitos para a inscrição do candidato no processo seletivo são: I - estar regularmente matriculado em curso 

de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres; II – ter cursado, com aprovação, o componente curricular 

ou equivalentes ao qual se vincula o projeto.  

2.3. O candidato deve requerer sua inscrição com a seguinte documentação em formato digital PDF: Formulário de 

Inscrição do(a) monitor(a) devidamente preenchido para cada componente / professor que deseja se inscrever; 

Identidade, CPF e Histórico Escolar com autenticação digital constando as disciplinas da monitoria. O assunto do e-mail 

deve ser “Inscrição - Monitoria 2021.1”  

2.3.4. O candidato deve se certificar que sua inscrição foi recebida e teve seu e-mail respondido, podendo consultar este 

recebimento através de contato com o professor responsável. 

3. Do Processo Seletivo 

3.1. O processo seletivo constará de Prova(s) Específica(s) conforme ANEXO I, entre os dias 30 e 31/03/2021, a critério 

do professor responsável e mediante aviso prévio. 

4. Da Divulgação do Resultado 

4.1. Os resultados serão divulgados no dia 05/04/2021, no site belasartes.ufba.br. 

5. Da Monitoria 

5.1. O monitor iniciará as suas atividades em 12/04/2021 e concluirá em 12/06/2021, com possível renovação por mais 

um semestre. 

6. Das Disposições Finais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação da Escola de Belas Artes, em comum acordo com a Pró-Reitoria 

de Ensino de Graduação. 
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ANEXO I - DESCRITIVO DO PROCESSO SELETIVO DE CADA COMPONENTE CURRICULAR 

 

EBA133 e EBA 134 - Expressão Tridimensional I e II 

Prof. Wagner Lacerda (lacerdadeoliveira@gmail.com) 

Prova para monitoria voluntária de EBA133-Expressão Tridimensional I para atender as turmas turma 01 e turma 

02 (1 vaga) 

 

Na primeira etapa teremos a realização prática de uma modelagem de relevo com materiais moldáveis com 15x15cm 

Na segunda etapa da prova teremos uma entrevista 

 

Prova para monitoria voluntária de EBA-134-Expressão Tridimensional II (1 vaga) 

 

Na primeira etapa teremos a realização prática de uma modelagem de um pequeno busto materiais moldáveis com 

dimensões de 20 cm  

Na segunda etapa da prova teremos uma entrevista 

 

As provas serão pela tarde pela Plataforma Meet. 

 

Critério de desempate: maior coeficiente de rendimento. 

 

 

EBA-A61 - Processos Experimentais em Fotografia (segundas e quartas, 15:45-17:35h E 18:30H-20:20h) 

Eriel de Araújo Santos (eriel@ufba.br) 

 

 

A seleção será assíncrona e baseada na análise de portfólio, histórico e coeficiente de rendimento enviados pelos 

interessados. 

É necessário ter cursado a disciplina EBA-153-Fotografia-I-A e/ou EBA 155-Fotografia II-A e/ou EBA-A61 - Processos 

Experimentais em Fotografia. 

 

A prova específica consistirá na avaliação de portfólio artístico em PDF que deverá ser enviado por e-mail até o dia 29 
de março de 2021. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 

As/os bolsistas selecionadas/os deverão estar aptas/os a desempenhar as seguintes atividades: 

 

● Abertura de salas de Web conferências e apoio nas aulas interativas ao vivo; 

● Inscrição de alunos no moodle e nas plataformas virtuais de ensino 

● Edição de vídeos e fotos 

● Organização de arquivos 

 

Critério de desempate: maior coeficiente de rendimento. 

 

Salvador 15 de março de 2021. 

 

Renata Voss Chagas 

Chefe do Departamento de Expressão Gráfica e Tridimensional 

da Escola de Belas Artes da UFBA 
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