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EDITAL UAGRAD Nº 012/2021  

 SELEÇÃO DE MONITORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA EXTENSIONISTA NA AGÊNCIA 

EXPERIMENTAL EM DESIGN DO CAMPUS PORTO ALEGRE NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.  

  

 Previsto e regulamentado pela Resolução CGRAD 02/2014    

  

A Unidade Acadêmica de Graduação faz saber que estão abertas aos alunos de Graduação, de 19 

de julho a 01 de agosto de 2021, as inscrições para a atividade de monitoria extensionista junto aos 

cursos de graduação nos Campi São Leopoldo e Porto Alegre, para exercício no primeiro semestre letivo 

de 2021.   

  

APRESENTAÇÃO:  

A monitoria extensionista será realizada na Agência experimental dos cursos de Design, a qual,  

oportunizará aos alunos, experimentação na área projetual. A agência tem por objetivo realizar projetos 

internos, da universidade, e também de cunho social. Já o Fab Lab é um laboratório de fabricação digital 

vinculado à rede mundial Fab Lab, iniciada no MIT. Por vocação, se ocupam do desenvolvimento de 

produtos, concebidos conjuntamente com empresas, startups, profissionais autônomos e makers. Os 

projetos realizados pela agência experimental, no FabLab Unisinos Porto Alegre, buscam a 

experimentação para o aluno aprender fazendo, através de práticas projetuais com diferentes temáticas, 

buscando qualificar o estudante. 

  

1. INSCRIÇÕES:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021/2 devem ser realizadas pela plataforma da 

Unisinos LAB: http://www.unisinos.br/lab.  

  

1.1 PRAZO:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021/2, estarão abertas no período de 19/07/2021 a 

01/08/2021. Candidaturas realizadas após este período poderão ser consideradas para suplência, caso 

abra vaga, dentro do período de exercício a que se refere este Edital.  

  

1.2 REQUISITOS:  

Para candidatar-se à monitoria o aluno deverá:  

a. estar regularmente matriculado em 2021/2 (a candidatura no processo de seleção de 

monitores deverá ocorrer nas datas indicadas neste edital, entretanto, se o aluno 

inscrito no processo de monitoria não realizar matrícula para 2021/2, será 

desclassificado) no curso de Design ou Design de Produto;  

b. b. ter cursado a atividade Computação Gráfica I: Métodos Não Paramétricos e/ou 

Modelagem Digital 1 no curso de Design de Produto; ou Modelagem Digital 1 e/ou 

Modelagem Digital 2 no curso de Design;  

http://www.unisinos.br/lab
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c. não ter infração disciplinar conforme previsto na Resolução do Consun nº 20/2010.  

d. ter disponibilidade de atuação como monitor nos horários do projeto/atividade 

extensionista.  

Requisitos específicos para os projetos de ensino estão indicadas no Anexo I deste edital.  

 

2. VINCULAÇÃO E GRATUIDADE DE CRÉDITOS  

A atividade de monitoria extensionista será exercida por aluno monitor voluntário ou bolsista 

remunerado. O bolsista poderá receber gratuidade proporcional ao total de horas realizadas, quando o 

projeto prever alguma forma de compensação ou remuneração, conforme estabelecido no Artigo 15 da 

Resolução CGRAD 02/2014.   

A participação como monitor voluntário é de caráter estritamente optativo, não propicia contrapartida 

de qualquer espécie e depende da adesão expressa do aluno interessado, no ato da inscrição. A monitoria 

voluntária possibilita a beneficiários de bolsa integral ou de acumulação de bolsas e de benefícios que já 

cubram os créditos matriculados, bem como a outros alunos interessados, usufruir da oportunidade de 

desenvolvimento ou de aplicação de competências acadêmicas e profissionais relacionadas ao respectivo 

curso.  

  

3. PROJETOS DE ENSINO  

 As atividades extensionistas e/ou projetos de ensino que oferecem monitoria para 2021/2 estão 

relacionadas no Anexo I deste Edital.  

O total de horas a serem cumpridas em monitoria poderão ser atendidas por mais de um monitor, 

com alocação de horas conforme disponibilidade do aluno às horas previstas neste edital.  

Os horários para a realização da monitoria poderão ser alterados em comum acordo entre 

candidato selecionado e professor responsável pelo projeto de ensino em questão, desde que cumpra com 

a finalidade de atuação prevista.  

  

 

4. SELEÇÃO  

A seleção dos alunos será de responsabilidade do Coordenador do Curso de Graduação em 

Design e Design de Produto, contando com a participação direta de professor(es) e monitores vinculados 

ao projeto. 

A seleção dos monitores considerará critérios estabelecidos, tais como: o desempenho curricular 

do candidato, atuação e desempenho em atividade(s) extracurricular(es), a motivação e interesse, a 

disponibilidade de tempo para atuação no programa, e a capacidade de comunicação do candidato.  

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os alunos selecionados para o exercício da monitoria a iniciar até a terceira semana de aula, serão 

contatados por e-mail após 04/08/2021. A relação geral dos selecionados e suplentes será divulgada no 

site http://www.unisinos.br/lab a partir do dia 09/08/2021.  
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6. DA ADMISSÃO E DO EXERCÍCIO DA MONITORIA EXTENSIONISTA 

Para a efetiva nomeação como monitor, é obrigatória a assinatura do Termo de Compromisso, 

junto à Secretaria dos Campi Porto Alegre. Somente depois do cumprimento deste requisito o aluno poderá 

iniciar a atividade de monitoria.  

No exercício da monitoria, o monitor deverá observar os horários acordados para a realização da 

monitoria, registrar frequência em documento específico e fazer o registro das atividades realizadas. Ao 

final do semestre/projeto, deverá, ainda, redigir relatório de realização de monitoria extensionista. O não 

cumprimento do total da carga horária acordada implicará desconto proporcional dos valores creditados 

para o aluno no semestre subsequente, quando se tratar de monitoria remunerada. O não cumprimento 

das demais rotinas indicadas acima poderá implicar em avaliação insatisfatória quanto ao desempenho da 

monitoria pelo professor responsável.  

  

7. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR:  

São atribuições do monitor:  

I. Atendimento ao cliente; 

II. Construção de Briefing; 

III. Geração de ideias (concepts e modelos); 

IV. Especificações e orçamentos; 

V. Projeto e engenharização; 

VI. Prototipação e teste; 

VII. Apresentações e reuniões com clientes e demais colaboradores envolvidos nos projetos. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

i. A candidatura está aberta para alunos da Unisinos independente do campus ou polo no qual 

esteja vinculado. No entanto, o exercício da monitoria será realizado obrigatoriamente no 

campus Unisinos Porto Alegre, de acordo com o local indicado no Anexo. 

ii. Questões quanto a critérios de seleção ou relativos ao exercício da monitoria podem ser 

verificados junto às Coordenações de Curso das respectivas atividades ou projetos 

extensionistas.  

iii. O exercício da monitoria extensionista está condicionado à vinculação do aluno ao curso de 

graduação ofertante das vagas deste edital.  

iv. É proibido o atendimento de clientes externos à universidade ou de demandas via agências 

experimentais ou outras coordenações que não sejam vinculadas ao curso do aluno. 

Porto Alegre, 16 de julho de 2021.  

 

 

Prof. Dr. Pe Sérgio Eduardo Mariucci 

Diretor Unidade Acadêmica de Graduação  
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ANEXO I – PRAEX: FABLAB E AGÊNCIA EXPERIMENTAL EM DESIGN 

 

Objetivo do projeto Curso*** Campus Vagas Benefício Período** 

O projeto tem por objetivos, desenvolver artefatos e produtos com vocação 

inovadora; trabalhar com demandas reais de projeto e práticas importantes 

para a atividade profissional; aplicar a metodologia do Design Estratégico 

como processo criativo para novos produtos; se relacionar com cliente e 

aprender a construir briefings; representar com modelos volumétricos, 

modelos físicos e protótipos as ideias propostas com alta qualidade. 

Design 

e 

Design de 

produto 

Porto Alegre 3 6 créditos 2021/2 

 

***Aluno deverá estar matriculado no semestre 2021/2, e ter cursado a atividade Computação Gráfica I: Métodos Não Paramétricos e/ou Modelagem Digital 1 no 

curso de Design de Produto; ou Modelagem Digital 1 e/ou Modelagem Digital 2 no curso de Design. 

** O período do projeto ocorre de 09/08 a 28/02/2022, podendo sofrer alterações. Alguns projetos já estão em andamento, o início do exercício da monitoria 

extensionista ocorrerá após a seleção dos inscritos, conforme datas previstas no item 1.1 deste edital. 


