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               De conformidade com o Decreto Lei nº 85.862, de 31/08/81 e a Resolução 020/96 

que disciplina a Bolsa de Monitoria no âmbito da UFSM, encontra-se aberta na Secretaria 

Administrativa do Departamento de Artes Visuais, Sala 1235, prédio 40 – CAL, a inscrição 

para preenchimento de vaga para aluno Monitor nas disciplinas a seguir relacionadas: 

 

DISCIPLINA DEPARTAMENTO VAGAS 

ART 1010 – História da Arte IV – Prof. Rosa Maria 

Blanca Cedillo 

Carga horária 12 horas, pré-requisito: ter cursado a 

disciplina. 

ARTES VISUAIS 01 

CAV 1002 - Ateliê de Escultura I – Prof. José 

Francisco Goulart 

Carga horária 12 horas, pré-requisito: ter cursado a 

disciplina. 

ARTES VISUAIS 01 

CAV 1007 – Ateliê de Serigrafia I – Profª Lusa 

Aquistapasse 

Carga horária 12 horas, pré-requisito: ter cursado a 

disciplina. 

ARTES VISUAIS 01 

CAV 1001 – Ateliê de Cerâmica – Profª Rebeca 

Stumm 

Carga horária 12 horas, pré-requisito: ter cursado a 

disciplina. 

ARTES VISUAIS 01 

CAV 1012 – Ateliê de Gravura em Metal – Profª 

Helga Corrêa 

Carga horária 12 horas, pré-requisito: ter cursado a 

disciplina.   

ARTES VISUAIS 01 

 

 A Monitoria destina-se aos alunos que já tenham cursado o primeiro semestre letivo 

da UFSM. No ato da inscrição o candidato (a) deverá apresentar comprovante de ter obtido 

média igual ou superior a 7,00 (sete) na disciplina pretendida. 

 Todo candidato à monitoria deverá independentemente do número de vagas, 

submeter-se a um exame e/ou habilitação realizado pelo Departamento através da Comissão 

de Professores, para esse fim especial designada. 

 As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do Departamento de Artes 

Visuais (sala 1235) nos dias 18 e 19 de agosto de 2016, no horário das 9 h. às 11h e das 

13h às 16h, as provas de seleção deverão ser realizadas nos dias 22 e 23 de agosto e 

encaminhadas ao Departamento de Artes Visuais até 24 de agosto de 2016. O horário de 

exame e/ou habilitação deverá ser divulgado pelo Departamento que está oferecendo a vaga 

de monitoria. 

 Secretaria do Centro de Artes e Letras, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano 

de dois mil e dezesseis.   

 

 
Prof. Dr. PEDRO BRUM SANTOS 

- Diretor do CAL - 


