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EDITAL INTERNO 01/2020 
ESCOLA DE BELAS ARTES 

PROCESSO SELETIVO PARA ATIVIDADES DE MONITORIA PARA OS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO – SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR 

 
 
A Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia torna público o Edital Interno               
01/2020 para seleção de monitoria, no âmbito dos cursos de graduação com base no EDITAL               
PROGRAD/UFBA Nº. 002/2020 - Programa de Monitoria com Bolsa para o Semestre            
Suplementar de acordo com a legislação pertinente, mediante as normas e condições            
contidas neste Edital 
 
 
1. Das Disposições Preliminares 
 
1.1. Os Componentes Curriculares, o número de vagas, os professores responsáveis pelos            
Projetos de Monitoria estão dispostos no anexo 1.  
 
1.2. Monitoria é uma atividade discente de auxílio ao (à) professor(a), por meio do              
monitoramento de grupos de estudantes em projeto acadêmico e que tem por objetivos: 
 
a. Contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino - aprendizagem -              
avaliação, através de projetos que envolvam alunos de cursos de graduação na execução de              
atividades vinculadas a componentes curriculares; 
b. Intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores(as) nas atividades            
básicas da Universidade, relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, assim como subsidiar              
trabalhos acadêmicos, orientados por professores(as), através de ações multiplicadoras. 
 
1.3. As atividades desenvolvidas pelos(as) monitores(as) serão orientadas pelo(a)         
professor(a) responsável pelo Projeto da Monitoria, sob a supervisão geral da Pró-Reitoria            
de Ensino de Graduação.  
 
1.4. O valor da bolsa é R$400,00, com pagamento em três parcelas, totalizando R$ 1200,00               
com início das atividades e da bolsa em setembro até dezembro de 2020 
 
1.5. São deveres do monitor:  
 
I - participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o(a) professor(a)              
responsável pelo projeto; 
II - interagir com professor(a) e alunos(as), visando ao desenvolvimento da aprendizagem; 
III - auxiliar o(a) professor(a) na realização dos trabalhos práticos e experimentais, na             
preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório. 
IV - exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente com o(a)             
professor(a) responsável; 
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V - cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, distribuídas de acordo com               
o planejamento estabelecido com o(a) professor(a) responsável pelo projeto, respeitada sua           
vida acadêmica, de forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a cumprir como                
discente, dos componentes curriculares nos quais se encontra matriculado; 
VI - apresentar ao(a) professor(a) responsável, relatório de suas atividades, contendo uma            
breve avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições em que             
desenvolveu suas atividades. 
 
§ Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades de caráter               
administrativo, de julgamento de verificação de aprendizagem e supervisão de estágio.  
 
1.6. Será desvinculado do Programa de Monitoria, o(a) monitor(a) que se graduar ou aquele              
que não cumprir as obrigações para as quais foi selecionado, conforme avaliação do(a)             
professor(a) responsável pelo projeto. 
 
§ Em caso de desistência do(a) monitor(a) ou quaisquer outros motivos para a interrupção              
das atividades de monitoria, o(a) professor(a) responsável pelo projeto deverá comunicar o            
fato, imediatamente, aos Departamentos responsáveis e à Pró-Reitoria de Ensino de           
Graduação.  
 
1.7. O parecer avaliativo do Professor Orientador a respeito do Relatório Final com a              
respectiva nota, aprovado em reunião do órgão responsável pelo Projeto, deverá ser            
encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação até 30 dias após o encerramento do              
período letivo relativo ao projeto, acompanhado do relatório do monitor.  
 
Parágrafo único. O monitor que obtiver nota igual ou superior a sete e tiver cumprido, ao                
menos, setenta e cinco por cento do período previsto fará jus ao Certificado de Monitoria, a                
ser expedido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.  
 
1.8. O certificado de monitoria será expedido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.  
 
2. Das Inscrições 
 
2.1. Os requisitos para a inscrição do candidato no processo seletivo são:  
 
- estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres                 
e possuir coeficiente de rendimento maior ou igual a 6;  
- ter cursado, com aprovação, o componente curricular (ou equivalente) ao qual se vincula o               
projeto.  
 
2.2. As inscrições estarão abertas no período de 01/09/2020 a 15/09/2020, através do             
e-mail do professor responsável pelo projeto (ver anexos). 
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2.3. A inscrição somente será efetivada após envio para o e-mail do professor da área de                
interesse (anexo 2) com o assunto “INSCRIÇÃO - MONITORIA SLS” dos seguintes            
documentos: 

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

b) Histórico Escolar da UFBA atualizado do curso demonstrando que já cumpriu a            
disciplina e comprovando o coeficiente de rendimento; 

c) Carta de interesse abordando suas expectativas com o projeto e sua experiência com             
plataformas digitais (Moodle, meet, etc) e; 

d) Currículo. 
 
Parágrafo único. Constatada irregularidade na documentação e nas informações prestadas          
pelo estudante no decorrer do Processo Seletivo, será anulado, a qualquer tempo, o direito              
à monitoria. O estudante que apresentar documentação falsa terá seu caso encaminhado à             
Procuradoria Jurídica da UFBA. 
 
3. Do Processo Seletivo e da Classificação 
 
3.1. O Processo Seletivo constará de Prova(s) Específica(s) conforme ANEXO II, elaborada e             
corrigida pelo professor responsável pelo Projeto, além de análise de histórico.  
 
3.2 A(s) Prova(s) Específica(s) será(ão) realizadas entre os dias 16/09 e 18/09/2020, a critério              
do professor responsável e mediante aviso prévio.  
 
4. Da Divulgação do Resultado e Recursos 
 
4.1. Os resultados serão divulgados no dia 21/09/2020, no site belasartes.ufba.br.  
 
5. Das Disposições Finais 
 
5.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação da Escola de Belas Artes, em              
comum acordo com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.  
 
Salvador, 01 de setembro de 2020. 
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ANEXO 1 – NÚMERO DE VAGAS 
 

Professor Componente Curricular Quantidade de vagas 
Cristiano Rocha Piton EBA135 – Expressão Tridimensional 

III 
1 

Dilson Rodrigues Midlej EBA001 – História da Arte I 1 
Edgard Mesquita de Oliva 

Junior 
EBA – 155 Fotografia II - A 1 

Renata Voss Chagas EBAA61 - Processos Experimentais 
em Fotografia 

1 

Tamires Maria Lima 
Gonçalves Santos 

EBA 163 – Produção e Análise da 
Imagem 

2 

Telma Cristina Damasceno 
Silva Fath 

EBA – 153 Fotografia I- A 1 

Maria Virginia Gordilho 
Martins e Mike Sam Chagas 

EBA A63– Têmperas e Tempero: 
tintas artesanais em experimento 

1 

 
 

ANEXO 2 - DESCRITIVO DO PROCESSO SELETIVO DE CADA COMPONENTE CURRICULAR 
 

EBA135 – Expressão Tridimensional III (segundas e quartas - 13:55-16:40h) 
Cristiano Rocha Piton (cristianopiton@gmail.com) 
 
1ª etapa: Ocorrerá através de entrevista individual a ser realizada no dia 17 de setembro de                
2020, por reunião em plataforma a ser divulgada. O horário de cada entrevista será              
conforme envio de link que será enviado aos candidatos por email.  
 
2ª etapa: Desenvolvimento de uma resenha crítica sobre um tema a ser divulgado no dia da                
seleção. A resenha será avaliada numa pontuação de 0 a 10, sendo que candidatos com               
pontuação abaixo de 7 serão automaticamente reprovados.  
 
O perfil para seleção e admissão para a bolsa encontra-se a seguir:  
 
Requisitos desejados:  
- Experiência prática com trabalhos coletivos; 
- Conhecimentos de informática, edição de vídeos e construção de conteúdo para redes             
sociais.  
- Disponibilidade para atuar no projeto com carga horária de 12 horas semanais  
- Poderão participar deste projeto, como bolsistas, estudantes regularmente         
matriculadas/os nos Curso de Design, Artes Plásticas, Licenciatura em Desenho e Plástica,            
Superior de Decoração e BI de Artes da UFBA. Devem também ter coeficiente de rendimento               
maior ou igual a 6,0 (no ato da entrevista a/o candidata/o deverá levar documento que               
comprove seu coeficiente de rendimento atual);  
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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 nas plataformas virtuais de ensino  
● Edição de vídeos para material assíncrono  
● Agendamento de profissionais do Audiovisual para compartilhar experiências em         

aula  Organização de Material audiovisual expositivo (Assíncrono);  
● Apoio nas atividades colaborativas para construir os projetos da disciplina: mapas           

mentais, conceitos do projeto, poética;  
● Realizar as montagens idealizadas dentro do programa de forma remota.  
● Expandir as ações efêmeras realizadas em ambientes virtuais através da realização de            

conteúdo para as redes sociais, vídeos, fotografias, gravações de áudio em diversos            
equipamentos. 

● Compartilhar conhecimentos construídos durante o semestre através das redes         
sociais, utilizando livros de artista virtual como mais uma forma de registro. 

 
EBA001 – História da Arte I (terças e quintas, 8:50h-10:40h) 
Prof. Dr. Dilson Midlej (dilsonmidlej@ufba.br) 
  
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Dia: 16 de setembro de 2020, quarta-feira. 
Horário: 9h às 10h55min 
Obs.: A Prova será feita remotamente, mediante o envio pelo professor ao candidato, pelo              
e-mail informado na inscrição, às 9h. O candidato tem até as 10h55min para responder e               
remeter suas respostas até 11h para o e-mail dilsonmidlej@ufba.br. 
As respostas devem ter a identificação (nome) do candidato, serem digitadas em Word ou              
outro editor de texto, fonte de letra livre, tamanho de letra 12, entrelinhas 1,5 e arquivo                
salvo em PDF. 
Assuntos: Arte Pré-Histórica; Arte do Egito Antigo; Arte da Grécia Antiga; Arte da Roma              
Antiga; Arte Românica; Arte Gótica. 

Critérios de avaliação: 1) Qualidade das informações; 2) Desenvolvimento da análise           
(criatividade da abordagem e da argumentação); 3) Clareza de ideias; 4) Uso correto             
de português. 

  

ENTREVISTA COM O PROFESSOR ORIENTADOR 

Dia: 17 de setembro de 2020, quinta-feira. 
Horário: A partir das 14h, com sequência de entrevistas feitas por ordem de inscrição. 

Local: Webconferência RNP. O link da sala será enviado ao candidato por e-mail até              
10 minutos antes. O e-mail informará o horário previsto da entrevista. 
Obs.: Os candidatos serão entrevistados individualmente, terá cerca de 10 a 15            
minutos e a entrevista poderá vir a ser gravada. 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DESEMPATE 

O critério utilizado para a escolha do candidato será o que obtiver maior média aritmética               
simples obtida da somatória entre o Quociente de Rendimento do Histórico Escolar, a Prova              
de Conhecimentos Básicos e a Entrevista com o Professor Orientador, dividida por três. 

Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o período letivo do              
candidato, ou seja, aquele que estiver em período mais avançado terá preferência e a maior               
nota obtida na Prova de Conhecimentos Básicos. 
  
 
EBA – 155 Fotografia II - A (terças e quintas - 13:55-16:40h) 
Edgard Mesquita de Oliva Junior (edgardjunior@ufba.br) 
 
1. Só serão admitidos os estudantes que apresentarem comprovação de terem 
cursado a disciplina anteriormente. 
2. O estudante deverá apresentar um breve portfólio com trabalhos fotográficos. 
3. Em entrevista com o professor da disciplina o estudante terá a oportunidade de se               
apresentar e partilhar seu interesse pela matéria, nesta ocasião o professor avaliará            
conhecimento e habilidades de cada candidato. Data da entrevista: 16 de setembro de 2020. 
4. Serão observados os seguintes pontos: 
4.1 - Conhecimento técnico sobre a fotografia; 
4.2 - Domínio com as tecnologias digitais, internet e programas; 
4.3 - Disposição do candidato em trabalhar com a uma equipe. 
5. - Disponibilidade de horário de acordo com a distribuição do dia e hora da disciplina                
Fotografia II – A. 
6. - Para os estudantes que alcançarem a mesma nota o critério de desempate será o maior                 
coeficiente de rendimento. 
 
 
 
EBA-A61 - Processos Experimentais em Fotografia (segundas e quartas, 15:45-17:35h) 
Renata Voss Chagas (renata.voss@ufba.br) 
 
A seleção será baseada na análise da carta de intenção enviada pelos interessados,             
juntamente com a avaliação do histórico e coeficiente de rendimento. É necessário ter             
cursado a disciplina EBA-153-FOTOGRAFIA-I-A e/ou EBA-155-FOTOGRAFIA-I-A. 
 
A prova específica consistirá na elaboração e envio de portfólio artístico em PDF por e-mail               
até o dia 15 de setembro de 2020. 
 
Atividades a serem desenvolvidas:  

mailto:edgardjunior@ufba.br
mailto:renata.voss@ufba.br
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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.  
 
EBA 163 – Produção e Análise da Imagem (terças e quintas, 15:45-18:30h) 
Tamires Maria Lima Gonçalves Santos (tamilima.santos@gmail.com) 
 
1ª etapa: Ocorrerá através de entrevista individual a ser realizada no dia 16 de setembro de                
2020, por reunião do Google Meet. O horário de cada entrevista será conforme envio de link                
que será enviado aos candidatos por email.  

2ª etapa: Desenvolvimento de uma resenha crítica sobre uma obra audiovisual a ser             
divulgada no dia da seleção. A resenha será avaliada numa pontuação de 0 a 10, sendo que                 
candidatos com pontuação abaixo de 7 serão automaticamente reprovados. 

O perfil para seleção e admissão para a bolsa encontra-se a seguir:  

Perfil da/o Bolsista: As/os estudantes devem ser proativas/os, saber trabalhar em equipe, ter             
conhecimentos básicos de informática, edição de vídeos e uso de internet. Devem ter             
disponibilidade para atuar no projeto com carga horária de 12 horas semanais. Poderão             
participar deste projeto como bolsistas estudantes regularmente matriculadas/os nos Curso          
de Design, Artes Plásticas, Licenciatura em Desenho e Plástica, Superior de Decoração e BI de               
Artes da UFBA. Devem também ter coeficiente de rendimento maior ou igual a 6,0 (no ato                
da entrevista a/o candidata/o deverá levar documento que comprove seu coeficiente de            
rendimento atual);  

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 para material assíncrono 
● Agendamento de profissionais do Audiovisual para compartilhar experiências em         

aula 
● Organização de Material audiovisual expositivo (Assíncrono); 
● Apoio nas atividades colaborativas para construir os projetos da disciplina: mapas           

mentais, painel de referências, conceitos do projeto, roteiro e storyboard; 

 

EBA – 153 Fotografia I- A (segundas e quartas, 15:45h-18:30h) 
Telma Cristina Damasceno Silva Fath (cristinadamasceno@hotmail.com) 
 

mailto:tamilima.santos@gmail.com
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1. Só serão admitidos os estudantes que apresentarem comprovação de terem cursado a             
disciplina anteriormente. 

2. O estudante deverá apresentar um pequeno portfólio com trabalhos fotográficos. 

3. Em entrevista com os professores da disciplina o estudante terá a oportunidade de se               
apresentar e partilhar seu interesse pela matéria, nesta ocasião os professores avaliarão            
conhecimento e habilidades de cada candidato. Data da entrevista: 16 de setembro de             
2020.  

4. Serão observados os seguintes pontos: 

4.1 - Conhecimento técnico sobre a fotografia; 

4.2 - Domínio com as tecnologias digitais, internet e programas; 

4.3 - Disposição do candidato em trabalhar com  uma equipe. 

5. - Disponibilidade de horário de acordo com a distribuição do dia e hora da disciplina                
Fotografia I – A. 

6. - Para os estudantes que alcançarem a mesma nota o critério de desempate será o maior                 
coeficiente de rendimento.  

 
EBA A63 – Têmperas e Temperos (terças e quintas, 13:55 h às 15:45h) 
Prof. Dr. Maria Virginia Gordilho Martins e Prof. Mike Sam Chagas           
(vigagordilhoufba@gmail.com) 
 
  
PROVA REFLEXIVA SOBRE A FUNÇÃO DA MONITORIA 
Dia: a combinar.  
Horário: 14h às 15h55min 
Obs.: A Prova será feita remotamente, mediante o envio pelo professor ao candidato, pelo              
e-mail informado na inscrição, às 14h. O candidato tem até as 15h55min para responder e               
remeter suas respostas até às 16h para o e-mail  vigagordilhoufba@gmail.com 
As respostas devem ter a identificação (nome) do candidato, serem digitadas em Word ou              
outro editor de texto, fonte de letra livre, tamanho de letra 12, entrelinhas 1,5 e arquivo                
salvo em PDF. 
 
Critérios de avaliação: 1) Qualidade das informações; 2) Desenvolvimento da análise           
(criatividade da abordagem e da argumentação); 3) Clareza de ideias; 4) Uso correto de              
português. 
  
PROVA ORAL COM O PROFESSOR ORIENTADOR SOBRE AS ABORDAGENS TÉCNICAS E           
CONCEITUAIS DE TRÊS OBRAS REALIZADAS NA DISCIPLINA DE PINTURA I. 
Dia:     a combinar.  
Horário: A partir das 9h, com sequência de entrevistas feitas por ordem de inscrição. 
Local: Web, face time.  
Obs.:   Os candidatos serão entrevistados individualmente, terá cerca de 10 a 15 minutos. 

mailto:vigagordilhoufba@gmail.com
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DESEMPATE 
O critério utilizado para a escolha do candidato será o que obtiver maior média aritmética               
simples obtida da somatória entre o Quociente de Rendimento do Histórico Escolar, e as              
Provas de Conhecimentos Básicos e a Entrevista com o Professor Orientador, dividida por             
três. 
Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o período letivo do              
candidato, ou seja, aquele que estiver em período mais avançado terá preferência e a maior               
nota obtida na Prova escrita e oral. 
 


