
1ª SEMANA DO DESIGN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORES DA 1ª SEMANA DO DESIGN 2015

 
 A 1ª Semana do Design UFPel tem como  tema  a  colaboratividade. Acontecerá de 11 a 15 
de maio, dentro das  dependências do  Centro  de Artes,  reunindo o público  dos cursos de Design 
da Universidade Federal de Pelotas, oferecendo oficinas,  palestras, e outras atividades de pesqui-
sa e extensão. 

 1. REGULAMENTO
Os alunos interessados em ajudar  a  equipe do  Centro  Acadêmico do  Design, durante a semana 
do evento, terão a  oportunidade  de  trabalhar  em  equipe  e  experimentar como é organizar uma 
Semana Acadêmica. É  importante que todos os inscritos sejam  vinculados aos cursos de Design 
Gráfico ou Design Digital da Universidade Federal de Pelotas.

 2. COMO FUNCIONA
O Coquetel de Abertura, as oficinas,  palestras  e  qualquer outra  atividade acontecerá nos dias do 
evento, em locais e horários estabelecidos pela comissão organizadora do  mesmo. Os monitores 
darão  suporte  na  realização  das  atividades  durante  a Semana  do  Design, tendo,  portanto, de 
cumprir horários de atividades durante palestras, oficinas e a abertura do  evento.

 3. PRÉ-REQUISITOS
3.1. Flexibilidade de horários, bem como responsabilidade para cumpri-los;
3.2. Disponibilidade para contato pré-evento (e-mail, redes sociais);
3.3. Organização e pontualidade;
3.4. Preencher e enviar o formulário de inscrição, disponível junto a este edital.

 4. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas através  do  preenchimento  do  formulário  de  inscrição, entre os 
dias 27 de março e 01 de maio  de  2015.

 5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
Serão levadas em consideração as informações de cada inscrição. Os  candidatos  serão escolhi-
dos de acordo com a disponibilidade de  horários  de  cada  candidato,  portanto, serão escolhidos 
aqueles que  possuírem  maior carga  horária  para  contribuir  com  as  atividades  da  semana do 
evento. O número  de  monitores será  definido  a  partir da demanda de atividades.

 6. BENEFÍCIOS
Para  os  monitores  selecionados, será  concedida  isenção  da  metade  do valor da inscrição, em 
forma de reembolso após a participação na 1ª Semana do  Design. Todos  os  monitores também 
receberão um certificado de  participação no  evento.

 7. RESULTADOS
Os monitores selecionados  receberão  um  e-mail  confirmando sua seleção. Os resultados serão



também divulgados do site do CADe e na página da Semana do Design no Facebook.

 8. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em caso de dúvidas em relação ao evento ou a este edital, por favor,  entre em contato através do 
e-mail cadesignufpel@gmail.com.

 9. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
O formulário de inscrição encontra-se disponível no link: http://goo.gl/forms/OzAyZWFHRt
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