Nome completo do professor
proponente da monitoria

Campus /
Unidade

Nome completo da disciplina (Sem
abreviações)

Curso em que a disciplina está vinculada:

Gustavo Moreira Calixto

Santo Amaro

Algoritmos e Programação I (EaD)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – EaD;Tecnologia em Banco de
Dados – EaD;Tecnologia em Defesa Cibernética – EAD;Tecnologia em Segurança da
Informação – EaD;Tecnologia em Sistemas para Internet - EAD;

FABIO APARECIDO GAMARRA
LUBACHESKI

Santo Amaro

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Semestre do curso que a
disciplina é oferecida:

Período de oferta da
disciplina

Indicar os cursos, os quais o aluno poderá se inscrever nesse projeto

Ementa da disciplina

Plano de Atividades

1º semestre

EaD

Bacharelado em Ciência da Computação;Bacharelado em Jogos Digitais;Tecnologia em Análise e
Introdução ao desenvolvimento de sistemas: evolução e utilização dos conceitos na prática. Introdução a algoritmos: conceitos, descrição narrativa de algoritmo e representação por
Desenvolvimento de Sistemas;Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – EaD;Tecnologia em
fluxograma. Algoritmos-variáveis: programação imperativa, utilização de pseudocódigo, declaração de variáveis constantes; expressões aritméticas: literais, relacionais e lógica booleana. Interação com alunos da disciplinas através de fóruns para sanar dúvidas técnicas referentes à disciplina. Estar em contato com o docente e tutoria referente a
Banco de Dados – EaD;Tecnologia em Defesa Cibernética – EAD;Bacharelado em Sistemas de
Algoritmos-condicionais: estrutura de controle linear e condicional, condicional simples e composto. Algoritmos-repetição: estrutura de repetição. Algoritmos-vetores: conceito, inserção quaisquer dúvidas ou orientações na assistência à disciplina.
Informação;Tecnologia em Jogos Digitais;Tecnologia em Sistemas para Internet;Tecnologia em Sistemas para
de valores em vetores e pesquisa de vetores. Algoritmos-matrizes: conceito, criação de matriz e utilização. Programação estruturada: conceito, funções, procedimentos e aplicações.
Internet - EAD;Tecnologia em Segurança da Informação – EaD;

2º semestre

Noturno

Bacharelado em Ciência da Computação;Tecnologia em Sistemas para Internet;Tecnologia em Redes de
Computadores;Tecnologia em Jogos Digitais;Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas;Bacharelado em Sistemas de Informação;Bacharelado em Jogos Digitais;

Aborda o desenvolvimento de algoritmos, a partir de técnicas de programação interativa e recursiva e do estudo de eficiência de algoritmos. Apresenta os métodos de busca e
classificação de dados em memória. Aborda, ainda, o conceito e implementação de vetores e matrizes, estruturas de dados simples: fila, pilha, fila de prioridade e heap.

O aluno ficará responsável em atender os alunos na implementação dos trabalhos práticos e nas resoluções de exercícios propostos na disciplina.

Adilson Konrad

Santo Amaro

Cálculo Diferencial e Integral II

Bacharelado em Ciência da Computação;

3º semestre

Noturno

Bacharelado em Ciência da Computação;Engenharia de Computação;Engenharia de Produção;

As atividades relacionadas à monitoria visam desenvolver o raciocínio lógico, a intuição, o senso crítico e a criatividade do aluno, capacitando-o a identificar (e
Desenvolve o raciocínio lógico, a intuição matemática, o senso crítico e a criatividade, preparando o profissional para lidar com novos conceitos e conhecimentos matemáticos,
enfrentar) problemas para os quais o Cálculo Diferencial e Integral possa fornecer sugestões e soluções.
relacionando-os com outros já conhecidos. Aborda a conceituação, definição e cálculo analítico e/ou numérico das integrais definidas e indefinidas, apresenta as técnicas de integração e
O monitor resolverá listas de exercícios, terá plantões para discutir problemas com os alunos e fará pesquisas bibliográficas para complementar a formação.
suas aplicações. Introduz as equações diferenciais ordinárias, assim como suas aplicações. Desenvolve os conceitos de sequencia e séries.

Adilson Konrad

Santo Amaro

Pré Cálculo

Bacharelado em Ciência da Computação;

1º semestre

Noturno

Bacharelado em Ciência da Computação;Bacharelado em Sistemas de Informação;Engenharia de
Computação;Engenharia de Produção;

Apresenta conceitos de matemática elementar, tais como: introdução à teoria de conjuntos, funções elementares e gráficos de funções. Prioriza a aplicação da matemática nos
processos de resolução dos problemas.

As atividades relacionadas à monitoria visam desenvolver o raciocínio lógico, a intuição, o senso crítico e a criatividade do aluno, capacitando-o a identificar (e
enfrentar) problemas para os quais o Cálculo Diferencial e Integral possa fornecer sugestões e soluções.
O monitor resolverá listas de exercícios, terá plantões para discutir problemas com os alunos e fará pesquisas bibliográficas para complementar a formação.

Local(is) para o desenvolvimento das atividades

Critérios e formas de avaliação

A atividade pode ser desenvolvida de qualquer computador com acesso ao
Blackboard.

A discipline é composta por um Quiz, uma Produção Individual e uma Prova seguindo o modelo de avaliação do
EAD. O monitor será avaliado quando ao seu desempenho e atendimento ao plano de atividades.

Laboratório de PC para atendimento aos alunos.

Prova prática composta de exercícios de programação envolvendo o conteúdo da disciplina; e
Entrevista.

Sala de aula e biblioteca.

Desenvolvimento das atividades propostas, assiduidade e atendimento aos alunos.

Sala de aula e biblioteca.

Desenvolvimento das atividades propostas, assiduidade e atendimento aos alunos.

•Iniciativa do monitor (Pro atividade).
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

Paulo Henrique Gomes Magri

Santo Amaro

Modelos Tridimensionais Aplicados ao
Projeto

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

4º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Trabalha as propriedades dos diversos materiais e processos de fabricação (manual e digital) utilizados na elaboração de modelos tridimensionais, com ênfase nos aspectos relativos à
tradução e compreensão impostas por cada materialidade e processo. Aborda a possibilidade de utilização do modelo como ferramenta de desenvolvimento de projeto.

A disciplina tem como objetivo habilitar o corpo discente ao uso de maquinário de fabricação digital (Fresa CNC, corte laser, corte vinil e impressão 3D) conferindo
autonomia para escolha de processos adequados para cada etapa a ser executada. O monitor deverá apoiar a operação do maquinário em suporte aos alunos suprindo
a demanda de trabalhos do curso para execução em corte a laser e impressão tridimensional, bem como nas operações manuais de acabamento.

Laboratório de maquetes (C134) e laboratório de design (sala de fabricação
digital).

Paulo Henrique Gomes Magri

Santo Amaro

Modelos tridimensionais aplicados ao
projeto.

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

4º semestre

Noturno

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Trabalha as propriedades dos diversos materiais e processos de fabricação (manual e digital) utilizados na elaboração de modelos tridimensionais, com ênfase nos aspectos relativos à
tradução e compreensão impostas por cada materialidade e processo. Aborda a possibilidade de utilização do modelo como ferramenta de desenvolvimento de projeto.

A disciplina tem como objetivo habilitar o corpo discente ao uso de maquinário de fabricação digital (Fresa CNC, corte laser, corte vinil e impressão 3D) conferindo
autonomia para escolha de processos adequados para cada etapa a ser executada. O monitor deverá apoiar a operação do maquinário em suporte aos alunos suprindo
a demanda de trabalhos do curso para execução em corte a laser e impressão tridimensional, bem como nas operações manuais de acabamento.

Laboratório de maquetes (C134) e laboratório de design (sala de fabricação
digital).

•Iniciativa do monitor (Pro atividade).
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

Paulo Henrique Gomes Magri

Santo Amaro

Computação gráfica aplicada:
representação tridimensional.

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

4º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Discute a manipulação de programas gráficos de informática no desenvolvimento de projetos, abordando o caráter interdisciplinar dos recursos de computação gráfica, em todas as fases
do projeto, desde a concepção volumétrica até a inserção no contexto urbano, passando pela representação tridimensional e a verificação dos resultados espaciais obtidos. Trabalha a
O monitor deverá dar apoio ao corpo discente no que tange à questões de modelagem tridimensional, aplicação de materiais e texturas e renderização.
organização das apresentações dos projetos graficamente, desenvolvendo maquetes eletrônicas de estudo que auxiliam na compreensão dos espaços projetados e nas apresentações
finais.

Laboratório de computação gráfica.

•Iniciativa do monitor (Pro atividade).
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

Paulo Henrique Gomes Magri

Santo Amaro

Experimentações Projetuais

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

8º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Trabalha a atividade de projeto com ênfase na experimentação e nas possibilidades de novas tipologias e novas formas de intervenção no contexto da metrópole e dos fluxos. Aborda as
soluções dos problemas buscando romper os paradigmas da arquitetura e do urbanismo. Desenvolve novos usos e propostas para materiais e processos, agregando elementos
eventualmente alheios à construção civil e ao repertório usual de intervenção no espaço.

Laboratório de interatividade e usabilidade "LIU" (sala i439)

•Iniciativa do monitor (Pro atividade).
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

Elisangela Natalina Zebini

Santo Amaro

Perícia, Mediação e Arbitragem

Bacharelado em Ciências Contábeis;Bacharelado em Ciências Contábeis - EAD;

5º semestre

Noturno

Bacharelado em Ciências Contábeis - EAD;Bacharelado em Ciências Contábeis;

Elucida os conceitos relacionados à atividade de perícia, mediação e arbitragem sob a abordagem jurídica. Apresenta os princípios de investigação, utilizando técnicas de planejamento de
acompanhamento do conteúdo abordado durante o semestre com os alunos do 5º período, levantamento de alterações nas normativas de perícia, mediação e
trabalho, os quesitos e fundamentação da prova. Oportuniza a aplicação de conhecimento teórico-prático a respeito dos processos de perícia, mediação e arbitragem, enquanto meio
arbitragem, Compor grupo de estudo e discussões sobre as principais alterações e pontos relevantes.
para solução de contenciosos

O aluno deverá usar a biblioteca do campus, bem como reuniões pelo teams
com a professora e demais alunos, inclusive nas mesas redondas.

Ao final do semestre os alunos deverão escrever um artigo científico sobre perícia, mediação ou arbitragem.

Senac

Conhecimento em lógica de programação

Lenilson Lemos Vilas Boas

Marcella de Moraes Ocke
Mussnich

Marcella de Moraes Ocke
Mussnich

Santo Amaro

Santo Amaro

Santo Amaro

TECNOLOGIAS EMERGENTES:
TENDÊNCIAS DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Paisagismo: Local

Projeto Jogar

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Bacharelado em Design;

5º semestre

5º semestre

4º semestre

Noturno

Matutino

Matutino

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Bacharelado em Design;Bacharelado em Design - LFE Design Gráfico;Bacharelado em Design
Digital;Bacharelado em Design Industrial;Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Jogos
Digitais;

Ricardo Dualde

Santo Amaro

ESTUDOS AMBIENTAIS APLICADOS AO
URBANISMO

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Isabella Tereza Ferro Barbosa

Santo Amaro

Fundamentos da Química

Bacharelado em Estética e Cosmética;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Estética e Cosmética;Tecnologia em Estética e Cosmética;

Daniela Picarelli Do Amaral
Gurgel

Lapa Scipião

Fotografia Publicitária

Tecnologia em Fotografia;

4º semestre

Noturno

Bacharelado em Fotografia;Tecnologia em Fotografia;Tecnologia em Produção Multimídia;

Daniela Picarelli Do Amaral
Gurgel

Lapa Scipião

Fotografia Publicitária

Tecnologia em Fotografia;

4º semestre

Matutino

Bacharelado em Fotografia;Tecnologia em Fotografia;Tecnologia em Produção Multimídia;

Dayan Oliveira Garcia de Castro

Lapa Scipião

Poéticas Fotográficas

Tecnologia em Fotografia;

4º semestre

Matutino

Bacharelado em Fotografia;Tecnologia em Fotografia;Tecnologia em Produção Multimídia;

Fernando Luiz de Almeida

Santo Amaro

Algoritmos e Lógica de Programação I

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

1º semestre

Noturno

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Dani Hirano

Santo Amaro

EXPERIMENTOS TRIDIMENSIONAIS

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Discute a análise de projeto de sistemas baseado em novas tecnologias, e pautado no processo de desenvolvimento de modelos e artefatos. Aborda a fase de planejamento e
elaboração, por meio do uso de cases para problematizar a descrição de processos, visando o entendimento dos requisitos essenciais para a proposição de projetos de sistemas
utilizando conceitos de inteligência artificial e aprendizado de maquina.

Trabalha na escala do parque de caráter local, com influência numa determinada área dentro do tecido urbano e com características programáticas específicas em função do fluxo de
usuários e das possibilidades de funções e equipamentos que pode abrigar simultaneamente. Desenvolve a atividade projetual paralela ao componente curricular de projeto que trata de
equipamento cultural, tendo o seu espaço de implantação determinado dentro do parque a ser projetado. Permite a compreensão das relações entre o equipamento e seu contexto
urbano. Problematiza a necessidade de integração entre as escalas de projeto e os desdobramentos das propostas na qualidade do espaço resultante.

Propõe o desenvolvimento de projetos de produção de jogos em diferentes suportes e plataformas, físicas e digitais, considerando novas tecnologias aplicadas à criação, articulando
conceitos básicos de estrutura formal e semântica, tais como narrativa, linguagem, usabilidade, imersão e ludicidade por meio do reconhecimento, organização e apresentação destes
elementos no contexto das interfaces físicas ou digitais. Aborda os aspectos metodológicos relacionados à estrutura, mecânica, dinâmica e estética em Jogos. Apresenta as etapas de
desenvolvimento da documentação específica do projeto em jogos.

O aluno monitor deverá dar suporte à prototipagem física e programação com uso de Arduíno para aplicação em maquetes de arquitetura e automação.

Descrição do conteúdo e sua abrangência no mundo corporativo e social.
Fundamentos de Cloud
Fundamentos de redes em Cloud
ADO: Comparativo dos serviços fornecidos pelos principais provedorese de cloud.
Fundamentos de segurança em Cloud
Arquitetura de TI moderna utilizando direcionamento por eventos
Arquitetura de TI utilizando conceitos de Serveless e containers
Fundamentos e Introdução a Inteligência Artificial e aprendizado de maquinas
Fundamentos e Introdução a Inteligência Artificial e aprendizado de maquinas
ADO:Pesquisa sobre adoção de arquitetura desaclopada em desenvolvimento de software.
Utilização de IA para criação de chatbot utilizando conceitos de linguagem natural
Utilização de IA e aprendizado profundo para análise de imagem, reconhecimento de faces e objetos
Conceitos de DevOps, Integração Continua e Entrega continua
Conceitos de DevOps, Integração Continua e Entrega continua.
ADO: Pesquisa sobre a adoção do DevOps nas empresas.
Inicio da configuração do trabalho final – Corrida virtual utilizando IA/ML com aprendizado por reforço
Configuração do ambiente para apresentação do trabalho final
ADO: Utilização de AI/ML para análise de dados.

A disciplina tem como propósito central a investigação do espaço público livre de edificação e desenvolvimento de exercícios de projeto de parques locais. A
estruturação das atividades realizadas durante o semestre se dá em exercícios práticos de projeto (com elaboração de maquetes, desenhos e propostas de
intervenções). Tais atividades requerem estudos de caso e atualizações do material didático apresentado aos alunos, assim como registro dos resultados apresentados.
Do Professor Responsável
•Apresentar e discutir o plano de ensino, seus objetivos, as estratégias didáticas utilizadas para seu desenvolvimento.
•Selecionar e discriminar as fontes bibliográficas e digitais a serem consultadas para produção de material didático.
Do Monitor
•Estudar o material de apoio didático selecionado pelo docente para ser trabalhado na produção desenvolvida pelo monitor.
•Atendimento a eventuais dúvidas dos alunos sobre os conteúdos trabalhos em sala de aula.
•Auxiliar o docente na atualização e edição de material de apoio didático.
•Documentar e catalogar os trabalhos desenvolvidos na disciplina para semestrários e afins
Cronograma de atividades
•Contato com o material teórico (bibliografia, filmes e sites) e de apoio didático já existentes e desenvolvidos para disciplina
•Documentação dos exercícios produzidos na disciplina.
•Organização e catalogação dos trabalhos documentados.
•Organização do material existente, com a inclusão de contribuições atualizadas/ edição e seleção de obras/ legendas nos arquivos de apresentação.
•Documentação dos exercícios produzidos.

A disciplina tem como propósito central o desenvolvimento de jogos físicos e/ou digitais. A estruturação das atividades realizadas durante o semestre se dá em
exercícios práticos de projeto (com elaboração de modelos e protótipos, desenhos e propostas de projeto). Tais atividades requerem estudos de caso e atualizações do
material didático apresentado aos alunos, assim como registro dos resultados apresentados.
Do Professor Responsável
•Apresentar e discutir o plano de ensino, seus objetivos, as estratégias didáticas utilizadas para seu desenvolvimento.
•Selecionar e discriminar as fontes bibliográficas e digitais a serem consultadas para produção de material didático.
Do Monitor
•Estudar o material de apoio didático selecionado pelo docente para ser trabalhado na produção desenvolvida pelo monitor.
•Atendimento a eventuais dúvidas dos alunos sobre os conteúdos trabalhos em sala de aula.
•Auxiliar o docente na atualização e edição de material de apoio didático.
•Documentar e catalogar os trabalhos desenvolvidos na disciplina para auxiliar os alunos na produção e separação de materiais para mídias sociais e pranchas portfólio.
Cronograma de atividades
•Contato com o material teórico (bibliografia, filmes e sites) e de apoio didático já existentes e desenvolvidos para disciplina
•Documentação dos exercícios produzidos na disciplina.
•Organização e catalogação dos trabalhos documentados.
•Organização do material existente, com a inclusão de contribuições atualizadas/ edição e seleção de obras/ legendas nos arquivos de apresentação.
•Documentação dos exercícios produzidos.

A disciplina apresenta relações entre o ambiente e a urbanização em diferentes escalas. Permite o desenvolvimento de conhecimentos através de aproximação a
pesquisas e análises socioeconômicas aplicadas ao entendimento de questões ambientais especificas; objetiva analisar como a sustentabilidade aparece junto as
demandas da cidade. A estruturação das atividades ocorre através da apresentação de painéis e exercícios práticos, pela construção e aplicação de indicadores
aplicáveis em diferentes dimensões urbanas. A aplicação dos exercícios propostos requer exemplificação e constante atualização do material didático, orientação e
registro dos resultados (relatórios).
Do Professor Responsável
•Apresentar e discutir o plano de ensino, seus objetivos, as estratégias didáticas utilizadas para seu desenvolvimento.
•Selecionar e discriminar as fontes bibliográficas e digitais a serem consultadas para produção de material didático.
•Do Monitor
Apresentar as relações entre o ambiente e a urbanização em diferentes escalas e desafios assumidos por países junto a programas internacionais como o ONU-Habitat e o plano de ações •Estudar o material de apoio didático selecionado pelo docente para ser trabalhado na produção desenvolvida pelo monitor.
•Atendimento a eventuais dúvidas dos alunos sobre os conteúdos trabalhos em sala de aula.
da Agenda 2030 da ONU e na escala da cidade na qual a sustentabilidade frequentemente tenciona relações sociais e econômicas no ambiente construído da cidade.
•Auxiliar o docente na atualização e edição de material de apoio didático.
•Documentar e catalogar os trabalhos desenvolvidos na disciplina.
Cronograma de atividades
•Contato com o material teórico (bibliografia, filmes e sites) e de apoio didático já existentes e desenvolvidos para disciplina
•Documentação dos exercícios produzidos na disciplina.
•Organização e catalogação dos trabalhos documentados.
•Organização do material existente, com a inclusão de contribuições atualizadas/ edição e seleção de obras/ legendas nos arquivos de apresentação.
•Documentação dos exercícios produzidos.

Apresenta os principais conceitos de química geral, orgânica e inorgânica. Aborda os fundamentos científicos para subsidiar o estudo dos cosméticos do ponto de vista técnico e legal.
- Capacitar o aluno para os progressos da Ciência e suas aplicações como agentes do bem-estar humano.
- Preparar o aluno para o comportamento e linguagem adequada, promovendo uma integração da Química com as demais disciplinas do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética;
- Adotar procedimentos adequados de segurança num laboratório químico;
- Despertar o interesse pela Ciência como maneira de entender melhor as inovações tecnológicas na Estética e Cosmética;
- Prestar atenção aos rótulos dos produtos cosméticos industrializados;
- Ter uma postura crítica diante de produtos cosméticos, principalmente no que diz respeito à saúde e ao corpo.

Traça o panorama histórico da fotografia publicitária e
discute o papel do fotógrafo no segmento publicitário.
Aprofunda conhecimentos técnicos de iluminação e
recursos dos equipamentos disponíveis para produção de
imagens de pessoas e produtos, com aplicação na área
de publicidade. Discute conceitos e procedimentos de
produções fotográficas específicas para este meio
possibilitando a elaboração de portfólio fotográfico.
Traça o panorama histórico da fotografia publicitária e
discute o papel do fotógrafo no segmento publicitário.
Aprofunda conhecimentos técnicos de iluminação e
recursos dos equipamentos disponíveis para produção de
imagens de pessoas e produtos, com aplicação na área
de publicidade. Discute conceitos e procedimentos de
produções fotográficas específicas para este meio
possibilitando a elaboração de portfólio fotográfico.

Sala de aula, laboratório de informática e Laboratório de Design.

•Iniciativa do monitor e Proatividade.
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

•Iniciativa do monitor e Proatividade.
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

Compartilhado entre ad dependências do CAS: Laboratórios de Arquitetura e
Laboratórios de Informática, e; Área remota via BlackBoard

•Iniciativa do monitor e Proatividade.
•Adequação das relações interpessoais estabelecidas entre monitor e docente; monitor e colegas de curso e, por
fim, monitor e Instituição.
•Comprometimento e responsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto de monitoria.

Sala de aula - apoiar nas atividades teóricas;
Laboratório – apoiar nas atividades práticas;
Biblioteca – pesquisar materiais didáticos para enriquecer ainda mais as aulas;
Elaborar relatórios mensais.

O monitor será avaliado constantemente por meio dos seguintes critérios:
Desempenho das atividades atribuídas;
Apoio e dedicação nas aulas práticas e extra-aulas;
Registro das atividades desenvolvidas;
Acompanhamento contínuo e sistemático dos exercícios estabelecidos;
Assiduidade, comprometimento e pontualidade no exercício de suas funções.
Relatório parcial e total.

- acompanhar atividades práticas em estúdio fotografico
- auxiliar alunos e docente na montagem e demosntagem do estúdio fotográfico
-auxiliar alunos no desenvolvimento de fotografias publicitárias, com captura, iluminação, pré-produção.

estúdio fotográfico

- pontualidade e compromisso com as atividades.
-participação ativa no auxilio das atividades de aula.

- acompanhar atividades práticas em estúdio fotografico
- auxiliar alunos e docente na montagem e demosntagem do estúdio fotográfico
-auxiliar alunos no desenvolvimento de fotografias publicitárias, com captura, iluminação, pré-produção.

estúdio fotográfico.

- pontualidade e compromisso com as atividades.
-participação ativa no auxilio das atividades de aula.

Laboratório Fotoquimico úmido ou seco.

- pontualidade e compromisso com as atividades.
-participação ativa no auxilio das atividades de aula.

A distribuição das 16 horas semanais para o cumprimento do cronograma de atividade será distribuída em:
Dedicação na leitura de textos, artigos ou revistas que enriqueçam o conteúdo da aula;
Presença e apoio nas aulas práticas;
Preparação dos materiais didáticos para sala de aula e materiais necessários para a aula prática;
Discussão sobre melhoria e conteúdo da aula;
Participação e acompanhamento extra-aula;
Relatório parcial e total das atividades executadas.

- acompanhar atividades práticas nos laboraórios foto-quimicos.
- auxiliar alunos e docente na montagem e demosntagem dos laboratórios foto-químicos.
-auxiliar alunos no desenvolvimento das técnicas fotográficas do século XIX.
Apresenta uma visão geral do processo de programação e os fundamentos das linguagens de programação: valores e variáveis, atribuição, comandos condicionais, comandos de iteração,
comandos de seleção, funções e vetores. Demonstra a resolução problemas e o projeto de algoritmos, a partir da análise do problema, desenvolvimento de estratégias de solução,
Auxiliar os alunos nas execuções de atividades extra sala, ajuda aos alunos em relação as dúvidas dos exercícios propostos em sala de aula, listas de exercícios e ADOs.
representação, simulação e documentação.
Desenvolver modelos tridimensionais fisicos e digitais para compreensão da geometrização de objetos arquitetonicos.
Aplicar os conceitos de desenho técnico como instrumento de representação, comunicação e investigação de objetos arquitetônicos, reconhecendo-o como instância tributária do
Desenvolver modelos tridimensionais fisicos e digitais para compreensão da geometrização de um elemento estrutural.
espaço tridimensional e das demandas construtivas. Desenvolver o desenho como instrumento projetual no processo de concepção arquitetônico. Produzir o conjunto de desenhos
Aprofundamento e aperfeiçoamento de técnicas de modelagem (fisica e digital)
necessários para compreensão do projeto de arquitetura e urbanismo..
Desenvolver capacidade de explicar e passar conhecimento já adquirido para outros alunos.
Dar apoio técnico a disciplina.
Propõe a investigação e reflexão sobre o processo criativo com ênfase na fotografia, tendo como base o processo investigativo de suportes envoltas a técnicas fotográficas do século
XIX. Estabelece relações com a teoria e o fazer fotográfico objetivando estimular a expressão pessoal do aluno.

Sala de aula, laboratório de informática e Laboratório de Design.

Centro Universitário Senac

Relatórios semanais/mensais das atividades desenvolvidas

Salas de prancheta

Cada item ou exercício desenvolvido em sala será verificada a capacitação e apoio na seguinte graduação: otima,
boa, regular e insuficiente.

VITOR ARAUJO RABELO

Campos do
Jordão

COZINHA BRASILEIRA

Tecnologia em Gastronomia;

1º semestre

Matutino

Tecnologia em Gastronomia;

Aplica técnicas especificas nas produções culinárias das diversas regiões e complexos alimentares do Brasil, abordando a influência dos aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos Acompanhamento das aulas teóricas e práticas, auxiliando na preparação do ambiente, auxiliando também no apoio aos alunos durante às dinâmicas práticas. Durante
e antropológicos na cozinha brasileira
o período de vigência do módulo o aluno atuará de terça à sexta 04 á 05 horas por dia.

As atividades de monitoria ocorrerão na sala de aula, laboratório de cozinha e
restaurante pedagógico

Breno Koci Guelssi

Campos do
Jordão

Habilidades II

Tecnologia em Gastronomia;

2º semestre

Vespertino

Tecnologia em Gastronomia;

Identifica e aplica técnicas de cozinha adequadas aos ingredientes específicos com base nos conceitos de planejamento de cardápios, com foco na preparação culinária em pequena
escala, aplicando os conceitos de higiene e manipulação de alimentos. Utiliza como ferramentas os controles operacionais, levando em consideração o uso racional e consciente dos
recursos disponíveis.

Auxiliar o professor durante as atividades correlatas à disciplina.
Auxiliar os alunos para o correto desenvolvimento das produções.

Cozinha pedagógica e salas de aula.

Breno Koci Guelssi

Campos do
Jordão

Cozinha Italiana

Tecnologia em Gastronomia;

2º semestre

Vespertino

Tecnologia em Gastronomia;

Aprimora e aplica técnicas específicas por meio da utilização de ingredientes regionais, abordando aspectos culturais, históricos e geográficos da cozinha italiana.

Acompanhamento das aulas teóricas e práticas, auxiliando na preparação do ambiente, auxiliando também no apoio aos alunos durante às dinâmicas práticas. Durante
o período de vigência do módulo o aluno atuará de terça à sexta, entre 4 e 5 horas por dia.

As atividades de monitoria ocorrerão na sala de aula, laboratório de cozinha e
restaurante pedagógico

Breno Koci Guelssi

Campos do
Jordão

Habilidades de Cozinha: Técnicas

Tecnologia em Gastronomia;

1º semestre

Matutino

Tecnologia em Gastronomia;

Aplica técnicas fundamentais de cozinha para ressaltar as características organolépticas da produção culinária, por meio de ingredientes, utensílios e equipamentos, considerando a
correta manipulação dos alimentos e a utilização da terminologia específica. Utiliza os controles operacionais com o objetivo do uso racional e consciente dos recursos disponíveis.

Acompanhamento das aulas teóricas e práticas, auxiliando na preparação do ambiente, auxiliando também no apoio aos alunos durante às dinâmicas práticas. Durante
o período de vigência do módulo o aluno atuará de terça à sexta, entre 4 e 5 horas por dia.

As atividades de monitoria ocorrerão na sala de aula, laboratório de cozinha e
restaurante pedagógico

Beatriz Blanco

Santo Amaro

Experiência do Usuário

Tecnologia em Produção Multimídia;

1º semestre

Noturno

Tecnologia em Produção Multimídia;Bacharelado em Design;

Bruna Ribeiro Prado

Campos do
Jordão

Habilidades de Confeitaria e Panificação

Tecnologia em Gastronomia;

1º semestre

Matutino

Tecnologia em Gastronomia;

O aluno terá sua avaliação feita de forma continuada, sendo pontuado diariamente através de critérios de
avaliação como postura, organização, pontualidade e execução das tarefas.
Ao final do módulo o mesmo deverá entregar um relatório sobre o acompanhamento à disciplina de acordo com
as orientações do professor.

Avaliação diária, de acordo com as atividades desenvolvidas no dia da aula.
O aluno terá sua avaliação feita de forma continuada, sendo pontuado diariamente através de critérios de
avaliação como postura, organização e execução das tarefas.
Ao final do módulo o mesmo deverá entregar um relatório sobre o acompanhamento à disciplina de acordo com
as orientações do professor.
O aluno terá sua avaliação feita de forma continuada, sendo pontuado diariamente através de critérios de
avaliação como postura, organização e execução das tarefas.
Ao final do módulo o mesmo deverá entregar um relatório sobre o acompanhamento à disciplina de acordo com
as orientações do professor.

A função da monitoria será auxiliar no acompanhamento das atividades desenvolvidas em aula em 3 etapas:

Bruna Ribeiro Prado

Bruna Ribeiro Prado

Valéria Cássia dos Santos Fialho

Valéria Cássia dos Santos Fialho

Campos do
Jordão

Campos do
Jordão

Santo Amaro

Santo Amaro

Cozinha Francesa

Aperfeiçoamento em Confeitaria

Percepção e Representação do Espaço

Percepção e Representação do Espaço.

Tecnologia em Gastronomia;

Tecnologia em Gastronomia;

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

2º semestre

3º semestre

1º semestre

1º semestre

Vespertino

Matutino

Matutino

Noturno

Tecnologia em Gastronomia;

Tecnologia em Gastronomia;

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Design;Bacharelado em Fotografia;

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Design;Bacharelado em Fotografia;

Estuda a ergonomia e os fatores humanos: os limites ao processamento da informação (percepção, atenção, memória, execução); o esforço cognitivo; a psicologia cognitiva; erros
Aula 1 a 6 - Acompanhamento da exposição teórica dos conceitos fundamentais da disciplina, organizando e repassando dúvidas dos estudantes
humanos e a neuroergonomia. Analisa os erros cognitivos; as interfaces homem-máquina; os ambientes exigentes; a adaptação para pessoas com necessidades cognitivas especiais, para
Aula 7 a 12 - Auxílio na organização dos grupos de projeto dos estudantes da disciplina, fazendo a mediação com a professora e dando suporte aos alunos na montagem
a reflexão sobre o comportamento sociocultural e etnográfico dos usuários.
de cronogramas, definições de meta de projetos e organização de testes com usuários
Aula 13 a 18 - Suporte no desenvolvimento dos projetos da disciplina, auxiliando com o uso de softwares, organização de projetos e mediação com a professora
Propõe conhecer e executar as técnicas básicas de confeitaria e panificação, utilizando ingredientes, equipamentos, utensílios e a terminologia específica. Utiliza os controles
operacionais como ferramenta, considerando o uso racional e consciente dos recursos disponíveis.

Aprimora e aplica técnicas específicas por meio da utilização de ingredientes regionais, abordando aspectos culturais, históricos e geográficos da cozinha francesa.

Aprimora técnicas específicas de confeitaria para montagem e apresentação de diferentes produções
Objetivo: Apresentar conceitos e técnicas de desenho que permitam a percepção, investigação, representação e invenção, assim como sua pertinência como linguagem. Conteúdos:
Desenho (instrumento de observação e representação). Formas tridimensionais (construção e representação em planos bidimensionais). Espaço (percepção e representação). Proporção
(conceito). Escala (conceito). Figura Humana (elemento estruturador da percepção). Representação (perspectiva). Campo espacial e composição. Estruturas construídas e sua
representação. Desenho (linguagem). Objetivos de aprendizagem: Analisar o espaço por meio de conceitos e ferramentas do desenho. Aplicar o desenho como ferramenta de percepção
e raciocínio
Objetivo: Apresentar conceitos e técnicas de desenho que permitam a percepção, investigação, representação e invenção, assim como sua pertinência como linguagem. Conteúdos:
Desenho (instrumento de observação e representação). Formas tridimensionais (construção e representação em planos bidimensionais). Espaço (percepção e representação). Proporção
(conceito). Escala (conceito). Figura Humana (elemento estruturador da percepção). Representação (perspectiva). Campo espacial e composição. Estruturas construídas e sua
representação. Desenho (linguagem). Objetivos de aprendizagem: Analisar o espaço por meio de conceitos e ferramentas do desenho. Aplicar o desenho como ferramenta de percepção
e raciocínio
A disciplina objetiva desenvolver no aluno a compreensão da importância de realizar experiências para sistematizar conhecimentos, associando os procedimentos de criação em
arquitetura com a especulação criativa através do desenho e da produção de eventos comunicacionais em distintas mídias. Propõe discutir a dimensão social, humana e cognitiva da
arquitetura e sua relação com aspectos decorrentes das necessidades e das ações coletivas do ser humano.
Portanto aborda conteúdos relacionados aos seguintes temas: A atmosfera dos lugares - Percepção e Sensação; Percepção e Representação; Comunicação e produção da imagem:
estudo da lógica da linguagem; Walkscapes – o andar como prática estética; Percepção, associação e representação; A cidade como elemento mediador da comunicação e da produção
de imagens (cinema, música, literatura, etc.); Arquitetura e representação: hábitos, símbolos e convenção; Luz, memória e imagem: eventos contemporâneos na cidade espetacular.

- Auxiliar os docentes e alunos durante o andamento das aulas;
- Auxiliar na conferência do mise en place das aulas e das demonstrações
- Auxiliar docente e alunos durante o andamento das aulas;
- Auxiliar na conferência do mise en place das aulas e das demonstrações;

- Auxiliar docente e alunos durante o andamento das aulas;
- Auxiliar na conferência do mise en place das aulas e das demonstrações;

Centro Universitário Senac São Paulo - Sala de aula e laboratórios

Cozinha pedagógica e sala demo

Cozinha Pedagógica e Demo

Sala demo e cozinha pedagógica

A avaliação levará em consideração assiduidade, participação em encontros de orientação e o cumprimento das
tarefas determinadas em cada etapa.

- Presença 75% durante o período da monitoria;
- Relatório de atividades desenvolvidas;
- Chamada oral sobre a técnica presenciada no dia.
- Presença 75% durante o período da monitoria;
- Relatório de atividades desenvolvidas;
- Chamada oral sobre a técnica presenciada no dia.
- Presença 75% durante o período da monitoria;
- Relatório de atividades desenvolvidas;
- Chamada oral sobre a técnica presenciada no dia.

ARQLAB (I469), Salas de Prancheta (G409, G411), Laboratório de Maquetes
Apoio à pesquisa de imagens de referências para os exercícios propostos na disciplina. Registro da produção discente (digitalização de originais e ensaios fotográficos de
(C134)Uso eventual dos estúdios de Fotografia para registro de modelos
modelos). Apoio/plantões de atendimento em horários alternativos. Acompanhamento de visitas técnicas.
tridimensionais.

Assiduidade, responsabilidade e iniciativa.

ARQLAB (I469), Salas de Prancheta (G409, G411), Laboratório de Maquetes
Apoio à pesquisa de imagens de referências para os exercícios propostos na disciplina. Registro da produção discente (digitalização de originais e ensaios fotográficos de
(C134)Uso eventual dos estúdios de Fotografia para registro de modelos
modelos). Apoio/plantões de atendimento em horários alternativos. Acompanhamento de visitas técnicas.
tridimensionais.

Assiduidade, responsabilidade e iniciativa.

Do Monitor
•Atendimento aos alunos em “plantão de dúvidas”, auxiliando na orientação das dinâmicas de funcionamento dos exercícios.
•Auxiliar o docente na organização e edição dos trabalhos entregues, como vídeos e imagens.
•Compreender os critérios e instrumentos de avaliação.
•Acompanhar visitas técnicas com os alunos e o docente.
•Pesquisar as fontes selecionadas pelo docente para seleção de materiais iconográficos e referências a serem inseridas no material de apoio didático.

CAS- biblioteca, NASA ou sala de estudos
** eventualmente visitas técnicas com a professora e alunos da disciplina.

•Compromisso com as tarefas agendadas.
•Dedicação na execução e apresentação das mesmas
•Pro atividade e sugestão de ações facilitadoras do processo.
A avaliação se dará de forma contínua, durante as atividades do monitor , ao longo do semestre, em diálogo e
relação com a produção das atividades combinadas com a docente.

biblioteca
NASA ou sala de estudos

•Compromisso com as tarefas agendadas.
•Dedicação na execução e apresentação das mesmas
•Pro atividade e sugestão de ações facilitadoras do processo.
A avaliação se dará de forma contínua, durante as atividades do monitor , ao longo do semestre, em diálogo e
relação com a produção das atividades combinadas com a docente.

Sala de aula convencional

Disponibilidade, comprometimento e relatório final

Sala de aula convencional

Disponibilidade de tempo, comprometimento, relatório final.

sala de aula

participação de toda a monitoria

Myrna de Arruda Nascimento

Santo Amaro

Comunicação Imagem Paisagem

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

6º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Audiovisual;Bacharelado em Design;Bacharelado
em Design - LFE Design Gráfico;Bacharelado em Design Digital;

Myrna de Arruda Nascimento

Santo Amaro

Projeto Espaço Objeto

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

7º semestre

Noturno

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Audiovisual;Bacharelado em Design;Bacharelado
em Design Industrial;

Trabalha as relações entre o projeto, o espaço e o objeto, desenvolvendo a experimentação, a percepção espacial e a capacidade de análise sobre as ideias geradoras do espaço e a
importância dos objetos neste contexto. Aborda a materialidade dos objetos e dos componenetes do espaço, relacionando-os aos aspectos qualitativos como uso e usabilidade,
propriciação , conforto e identificação com o usuário

Euclides Alves Vital Junior

Santo Amaro

Gestão de projetos de animação

Tecnologia em Design de Animação;

4º semestre

Matutino

Tecnologia em Design de Animação;

Apresenta ferramentas e recursos de gestão para a elaboração e organização de projetos de Animação para o mercado audiovisual.

Euclides Alves Vital Junior

Santo Amaro

Gestão de projetos de animação

Tecnologia em Design de Animação;

4º semestre

Noturno

Tecnologia em Design de Animação;

Apresenta ferramentas e recursos de gestão para a elaboração e organização de projetos de Animação para o mercado audiovisual.

Luis Fernando Ferreira de Araujo Santo Amaro

Roteito 1 e História da animacao e do
cinema

Tecnologia em Design de Animação;

1º semestre

Matutino

Tecnologia em Design de Animação;Tecnologia em Jogos Digitais;Tecnologia em Produção Multimídia;

Elaborar roteiro para animação com enfoque na cultura indigena

ANA LÚCIA RODRIGUES DA
SILVA

Campos do
Jordão

Controles Operacionais

Tecnologia em Gastronomia;

2º semestre

Vespertino

Tecnologia em Gastronomia;

Identifica os principais gastos envolvidos na operação do serviço de alimentação e apresenta ferramentas para a precificação de serviços. Possibilita a geração de indicadores para auxílio
Acompanhamento das aulas da disciplina (período da tarde) e atendimento em sistema de plantão de dúvidas junto aos alunos.
no processo de tomada de decisões operacionais, visando otimizar o uso dos recursos disponíveis e a melhoria dos resultados do negócio.

CAJ - Campos do Jordão: sala de aula e biblioteca

O monitor será avaliado pela sua participação nas atividades e na resolutividade das dúvidas dos alunos.

Ralf José Castanheira Flôres

Santo Amaro

Fundamentos da Imagem

Bacharelado em Audiovisual;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

Imagem e cultura visual historicamente contextualizadas: primeiros vestígios humanos até as elaborações estéticas da arte no início do Século 21. Técnica e dimensão cultural na
concepção e estruturação da imagem: princípio estático à criação de movimento em meios audiovisuais. Mimese: perspectiva, chiaroscuro, ilusões de ótica, abstração. Representações
iconográficas: conexões entre propostas teóricas e diversas manifestações materiais e simbólicas na arte - pinturas e desenhos rupestres, grandes civilizações, mundo clássico, Idade
Média, Renascimento, Barroco, Romantismo e Classicismo, Arte Moderna e Arte Contemporânea.

Pesquisa, seleção, tratamento e formatação de iconografia para a produção de conteúdo e atualização dos materiais didáticos utilizados na disciplina.
Acompanhamento do calendário de aulas e avaliações.

Laboratório, biblioteca e/ou casa (parte das atividades poderá ser feita em
modo remoto, fora do horário das aulas).

Iniciativa e interesse pelo conteúdo, participação, pontualidade e responsabilidade.

Ralf José Castanheira Flôres

Santo Amaro

Imagem e Produção de Sentido

Bacharelado em Audiovisual;

5º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

Pesquisa, tratamento e preparo de obras audiovisuais para produção e atualização do conteúdo didático da disciplina. Acompanhamento das atividades desenvolvidas e
apresentadas na disciplina.

Laboratórios de informática, biblioteca e/ou residência (parte das atividades
poderá ser desenvolvida de forma não presencial).

Interesse e proatividade, compromisso e pontualidade.

Ralf José Castanheira Flôres

Santo Amaro

PROJETO INTEGRADOR V: PATRIMÔNIO Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;
TEORIAS E CONCEITOS

5º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

Pesquisa e tratamento de conteúdo para atualização de material didático; acompanhamento das atividades da disciplina, tais como visitas técnicas e/ou atividades fora
do horário de aula.

Laboratórios, biblioteca, residência (parte das atividades poderá ser realizada
em modo remoto).

Proatividade e compromisso, interesse no conteúdo, qualidade das tarefas executadas.

Patrícia Araujo Vasconcelos

Santo Amaro

Introdução à produção Audiovisual

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

Desenvolver roteiro, planejamento , filmagem e edição de obra audiovisual de curta duração, sequência de imagens em movimento.

Sala de aula - Campus Santo Amaro

Bacharelado em Audiovisual;

Analisa os sentidos expressos nas narrativas audiovisuais, a partir de abordagens discursivas e
estéticas, relacionando a presença de luz, objetos, corpos e ambientes com as sensações e
significações decorrentes.
Possibilita o conhecimento dos conceitos de patrimônio cultural e de preservação ambiental urbana,
abordando os conceitos relativos ao patrimônio cultural edificado, com ênfase na teoria, história,
metodologia e prática da restauração, bem como os aspectos normativos e institucionais e a
inserção de arquitetura contemporânea em áreas urbanas preservadas. Trabalha o estudo das
práticas projetuais e soluções tecnológicas para preservação, conservação, restauração,
reconstrução, reabilitação de edificações, conjuntos arquitetônicos e cidades. Visa desenvolver a
sensibilidade e a capacidade crítica do aluno sobre questões relativas ao patrimônio arquitetônico e
urbanístico.
Objetivo: Apresentar o processo da produção audiovisual e orientar a produção audiovisual de obra audiovisual de curta duração.
Conteúdos: Cinema e produção. Fases da produção. Produção e direção. Equipe de produção: funções. Documentos de produção. Desenvolvimento: storyline, argumento e escaleta.
Decupagem de direção. Planejamento e filmagem. Edição e finalização.

. Atendimento aos alunos em "plantão de dúvidas";
. auxiliar o docente na organização e edição dos trabalhos entregues, como vídeos e imagens.
. Compreender os critérios e instrumentos de avaliação.
. Acompanhar a produção dos trabalhos dos alunos, documentando o processo.
. Pesquisar as fontes selecionados pelo docente para seleção de materiais iconográficos e referências para serem utilizadas como material de apoio didático.
Lições aprendidas, melhores práticas.
Principais problemas enfrentados no projeto;
Recomendações para melhoria futura;
Análise das viabilidade do projeto.
Lições aprendidas, melhores práticas.
Principais problemas enfrentados no projeto;
Recomendações para melhoria futura;
Análise da viabilidade do projeto.
Ajudar nas correções do roteiro e da apresentação

1ª semana: Organização do plano de atividade e cronograma de entrega de relatórios e avaliação da monitoria;
2ª semana: Reconhecimento e organização dos materiais de aula prática (check-list das peças utilizadas);
3ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
Nervoso Central. Dar apoio para os alunos nas aulas prática;
4ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
Circulatório. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática;
5ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
Respiratório. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática;
6ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
Digestório. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática
7ª semana: Preparo de atividade para estudo dirigido que auxiliará no estudo. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática
8ª semana: Monitoria e orientação de estudo dirigido em laboratório de anatomia ou de radiologia: Preparação do período de prova fora do período de aula;
9ª semana: Monitoria e orientação de estudo dirigido em laboratório de anatomia ou de radiologia: Preparação do período de prova fora do período de aula;
10ª semana: Organização das demandas avaliadas como pontos de melhoria no período de avaliação estabelecidas com o professores e elaboração de planos de ação
para recuperação paralela;
11ª semana: Elaboração do relatório de atividades do bimestre desenvolvido pelo monitor;
12ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
Urinário. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática;
13ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
Reprodutor masculino e feminino. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática;
14ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens anatômicas e seccionais de Sistema
endócrino. Apoio ao estudo de anatomia nas aulas prática;
15ª semana: Aula apresentada pelo monitor de anatomia radiológica de cabeça e pescoço. Introdução ao estudo de imagens (avaliação dos alunos e do professor
responsável);
16ª semana: Aula apresentada pelo monitor de anatomia radiológica de tórax e abdome Introdução ao estudo de imagens (avaliação dos alunos e do professor
responsável);
17ª semana: Monitoria e orientação de estudo dirigido em laboratório de anatomia ou de radiologia: preparação do período de prova fora do período de aula;
18ª semana: Elaboração do relatório final e avaliação final do monitor
Exibir uma lista de filmes que irá apresentar um panorama do cinema contemporâneo brasileiro com produções dos anos 90 até os dias atuais, contemplando diferentes
estilos, movimentos e narrativas e os diferentes contextos políticos, sociais e econômicos do país.
Promover a leitura de textos, livros e artigos que se relacionem com as temáticas contemporâneas abordadas em filmes vistos em sala de aula, no intuito de provocar
debates críticos e discussões pertinentes ao longo do curso.
Contribuir com uma bagagem audiovisual e teórica para o desenvolvimento de textos, e ensaios visuais que serão elaborados pelos alunos e alunas ao longo do
semestre.

RICARDO SILVA SIMÃO

Tiradentes

MORFOLOGIA DO CORPO HUMANO

Tecnologia em Radiologia;

1º semestre

Noturno

Tecnologia em Radiologia;

Propõe a identificação das principais estruturas anatômicas - com especial atenção ao reconhecimento da nomenclatura e posição anatômica -, planos, eixos e conceitos sobre a
construção geral do corpo humano. Apresenta os sistemas tegumentar, endócrino, esquelético, articular, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital e nervoso.

Patrícia Araujo Vasconcelos

Santo Amaro

Audiovisual Contemporâneo Brasileiro

Bacharelado em Audiovisual;

4º semestre

Noturno

Bacharelado em Audiovisual;

Propicia uma reflexão sobre a amplitude e variedade da produção audiovisual brasileira desde fim dos anos 80 até os dias correntes, abordando a consolidação massiva da televisão
desde o anos 1970 e sua relação com o cinema brasileiro, a produção cinematográfica posterior ao fim Embrafilme e os efeitos do digital colocando estes contextos

Tecnologia em Radiologia;

1ª semana: Organização do plano de atividade e cronograma de entrega de relatórios e avaliação da monitoria;
2ª semana: Reconhecimento e organização dos materiais de aula prática (check-list das peças utilizadas);
3ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de protocolos de posicionamento do corpo humano.
Dar apoio para os alunos nas aulas prática;
4ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de protocolos de posicionamento de crânio. Apoio ao
estudo nas aulas prática;
5ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de protocolos de posicionamento pescoço. Apoio ao
estudo nas aulas prática;
6ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de protocolos de tronco. Apoio ao estudo nas aulas
prática
7ª semana: Preparo de atividade para estudo dirigido que auxiliará no estudo. Apoio ao estudo de protocolos de posicionamento nas aulas prática
8ª semana: Monitoria e orientação de estudo dirigido em laboratório de radiologia: Preparação do período de prova fora do período de aula;
Apresenta a relação entre o processo de aquisição de imagens dos Membros Inferiores (MMII) e Superiores (MMSS), do tórax, abdome, crânio, face e coluna vertebra e os conhecimentos
9ª semana: Monitoria e orientação de estudo dirigido em laboratório de radiologia: Preparação do período de prova fora do período de aula;
da Morfologia e Fisiologia do corpo humano. Desenvolve a aplicação das técnicas radiográficas com o posicionamento do paciente para a aquisição de imagens radiológicas, associadas à
10ª semana: Organização das demandas avaliadas como pontos de melhoria no período de avaliação estabelecidas com o professores e elaboração de planos de ação
capacidade de desenvolver o relacionamento entre o profissional e o paciente no âmbito biológico e social.
para recuperação paralela;
11ª semana: Elaboração do relatório de atividades do bimestre desenvolvido pelo monitor;
12ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens referente aos protocolos de
posicionamento de crânio. Apoio ao estudo nas aulas prática;
13ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens referente aos protocolos de
posicionamento pescoço. Apoio ao estudo nas aulas prática;
14ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático (o monitor deverá elaborar um portfólio de imagens referente aos protocolos de
posicionamento de tronco. Apoio ao estudo nas aulas prática;
15ª semana: Elaboração de material didático de apoio para estudo prático. Apoio ao estudo nas aulas prática;
16ª semana: Continuação do planejamento referente a aula anterior. (Avaliação dos alunos e do professor responsável);
17ª semana: Monitoria e orientação de estudo dirigido em laboratório de radiologia: preparação do período de prova fora do período de aula;
18ª semana: Elaboração do relatório final e avaliação final do monitor.
Capacitar os alunos a desenvolver objetos e personagens tridimensionais por meio do uso de softwares.

OLIVEIRA MARTINS DE BARROS

Tiradentes

POSICIONAMENTO RADIOLÓGICO
APLICADO AO USO DA TECNOLOGIA
DIGITAL I e II

Tecnologia em Radiologia;

Tecnologia em Design de Animação;

João Pedro Gonçalves Dias

Santo Amaro

Modelagem 3D

Ana Lúcia Reboledo Sanches

Santo Amaro

Projeto Integrador Expressão Audiovisual Bacharelado em Audiovisual;

Ana Lúcia Reboledo Sanches

Santo Amaro

Roteiro Audiovisual

Bacharelado em Audiovisual;

1º semestre

Noturno

2º semestre

Matutino

Tecnologia em Design de Animação;

1º semestre

Noturno

Bacharelado em Audiovisual;

7º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

Consiste na produção de um exercício audiovisual, no qual as equipes de alunos devem roteirizar, filmar e editar uma sequência de dois minutos de duração, em preto e branco e sem
diálogos, conectando um conteúdo que trabalha com os primeiros cinemas e a construção de suas linguagens. Esse projeto também visa proporcionar a experiência da divisão de tarefas
e funções e a compreensão do processo de produção.

As atividades de pesquisa e elaboração de material de apoio das aulas deverão
ser realizadas no espaço físico da biblioteca. As atividades de apoio a estudo
dirigido serão realizadas em espaço físico dos laboratórios de
Enfermagem/Anatomia, nos laboratórios de Radiologia e nos laboratórios de
informática. As aulas ministradas serão oferecidas em sala de aula ou nos
laboratórios citados.

Sala de aula - Campus Santo Amaro

‐ Participação e presença nas aulas
‐ Leitura e discussão de textos
‐ Entrega de roteiro, visões de área, decupagem, análise técnica e plano de produção
‐ Trabalho final

A avaliação será de forma contínua de acordo com a efetividade no desenvolvimento das atividades propostas
assim como a entrega do material solicitado. A professora responsável acompanhará as aulas ministradas para
avaliação do processo pedagógico, metodologia e material didático elaborado para aula. O compromisso e
assiduidade serão critérios rigorosos de avaliação uma vez que o programa de monitoria visa favorecer a
formação do profissional num todo.

Participação e presença
Elaboração de textos
Apresentação de seminário

As atividades de pesquisa e elaboração de material de apoio das aulas deverão
ser realizadas no espaço físico da biblioteca. As atividades de apoio a estudo
dirigido serão realizadas em espaço físico dos laboratórios de
Enfermagem/Anatomia, nos laboratórios de Radiologia e nos laboratórios de
informática. As aulas ministradas serão oferecidas em sala de aula ou nos
laboratórios citados.

A avaliação será de forma contínua de acordo com a efetividade no desenvolvimento das atividades propostas
assim como a entrega do material solicitado. O professor responsável acompanhará as aulas ministradas para
avaliação do processo pedagógico, metodologia e material didático elaborado para aula. O compromisso e
assiduidade serão critérios rigorosos de avaliação uma vez que o programa de monitoria visa favorecer a
formação do profissional num todo.

Modelagem de um crânio humano realista.
Modelagem de um personagem à escolha do aluno.

Laboratório de renderização.

Os modelos desenvolvidos pelos alunos serão avaliados de acordo com o uso adequado das ferramentas de
produção apresentadas em aula.

Auxiliar a docente na produção técnica das aulas: solicitação de reservas de estúdio e equipamentos de video e iluminação; auxiliar os estudantes em início de curso a
compreenderem os cuidados com o espaço e materiais de trabalho; participar das reuniões de produção com a docente e a classe para conhecimento das demandas do
semestre.

Sala de aula convencional, estúdio de video e demais espaços a serem
requisitados durante o semestre mediante autorização do Campus.

É condição para a monitoria estar cursando o bacharelado em Audiovisual a partir do quarto semestre e ter
disponibilidade para a participação de encontros semanais para conhecimento dos projetos e produções a serem
realizadas. Além disso, segundo o plano de ensino, estar presente nas atividades práticas.

Sala de aula convencional e laboratórios com computadores.

O critério para participação nesta monitoria é estar cursando o bacharelado em Audiovisual a partir do segundo
semestre e ter disponibilidade de ao menos 2 horas semanais para acompanhamento da disciplina;
Para a aprovação na monitoria é fundamental que o estudante tenha se dedicado à documentação das atividades
produzidas pelos estudantes.

Analisa os roteiros de longas metragens e as narrativas contemporâneas dedicando-se às formas inovadoras de desenvolvimento do roteiro e suas relações com o processo de realização Acompanhamento das aulas para eventuais documentações;
da obra e propõe a discussão dos roteiros dos Trabalhos de Conclusão de Curso, possibilitando uma compreensão das narrativas mais complexas e inovadoras.
Engajamento junto ao docente na preparação de atividades reflexivas e textuais produzidas pelos estudantes;
Organização dos materiais produzidos pelas etapas de roteiro para publicação final das atividades do semestre.

Daniel Correa da Cunha Cintra

Santo Amaro

Luis Fernando Ferreira de Araujo Santo Amaro

Direção de Arte 3D

Tecnologia em Design de Animação;

3º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

Aplica os conceitos desenvolvidos em animação e desenho em softwares de animação 3D por meio da composição de cenas. A partir de uma base gráfica consistente, desenvolve os
conceitos de animação, iluminação, texturização, enquadramento, planos, rigging, renderização e finalização. Fomenta a apreciação estética, o entendimento da complexidade da arte
em 3D e a produção de cenas com eficiência e clareza.

reserva de equipamentos, oficinas e auxilio na organização de materiais

I447 e g410

Relatórios semanais, participação e planejamento

Historia da animação e do cinema

Tecnologia em Design de Animação;

1º semestre

Noturno

Tecnologia em Design de Animação;Tecnologia em Jogos Digitais;

Abordar os movimentos cinematográficos desde os irmão lumiere ate animação no brasil

ajudar os alunos na preparação dos slides para a apresentação e também nas pesquisas sobre os movimentos cinematográficos

unidade santo amaro

participação nas monitorias com o professor e alunos

História geral da Arte. Periodização das expressões artísticas (desde a antiguidade até o contemporâneo). Movimentos pendulares de predominância entre a expressão artística Racional
e a Expressiva. Manifestações e manifestos artísticos (relações com demais práticas e expressões humanas). Arte Brasileira (desde a tradição academicista, passando pela busca de uma
identidade nacional, até as vanguardas de ruptura e exploração de novas linguagens expressivas e discursivas). Experimentações e explorações plásticas. Linguagens e formas de
expressão.

•Atendimento aos alunos em “plantão de dúvidas”, auxiliando na orientação das dinâmicas de funcionamento dos exercícios.
•Auxiliar o docente na organização e edição dos trabalhos entregues, como vídeos e imagens.
•Compreender os critérios e instrumentos de avaliação.
•Acompanhar visitas técnicas com os alunos e o docente.
•Pesquisar as fontes selecionadas pelo docente para seleção de materiais iconográficos e referências a serem inseridas no material de apoio didático.

NASA ( laboratório)
Biblioteca

•Compromisso com as tarefas agendadas.
•Dedicação na execução e apresentação das mesmas
•Pro atividade e sugestão de ações facilitadoras do processo.
A avaliação se dará de forma contínua, durante as atividades do monitor , ao longo do semestre, em diálogo e
relação com a produção das atividades combinadas com a docente.

Myrna de Arruda Nascimento

Santo Amaro

Arte: história e expressão

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Design;Bacharelado em Audiovisual;Bacharelado
em Design Digital;Bacharelado em Design Industrial;Bacharelado em Fotografia;

Myrna de Arruda Nascimento

Santo Amaro

Projeto Espaço Objeto

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;

7º semestre

Matutino

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;Bacharelado em Design;

Trabalha as relações entre o projeto, o espaço e o objeto, desenvolvendo a experimentação, a percepção espacial e a capacidade de análise sobre as ideias geradoras do espaço e a
importância dos objetos neste contexto. Aborda a materialidade dos objetos e dos componentes do espaço, relacionando-os aos aspectos qualitativos como uso e usabilidade,
propiciação, conforto e identificação com o usuário.

Myrna de Arruda Nascimento

Santo Amaro

Projeto Construir

Bacharelado em Design;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Design;Bacharelado em Design Industrial;

Propõe a compreensão da sintaxe dos materiais e processos produtivos como
condicionante da linguagem de projeto, a partir da experimentação como método de
criação. Possibilita a contextualização sociocultural da experimentação e a
aplicação em exercícios para o projetar. Orienta a pesquisa e o desenvolvimento de
projeto em que a discussão de materiais e processos será o fio condutor. Resgata a
cultura material e dados históricos da produção em escala. Aborda conteúdos
pertinentes a políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e
de educação das relações étnico-raciais.

João Terezani

Santo Amaro

Projeto integrador: Expressão
Audiovisual

Bacharelado em Audiovisual;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

João Terezani

Santo Amaro

Concepção visual em direção de
fotografia

Bacharelado em Audiovisual;

7º semestre

Matutino

Bacharelado em Audiovisual;

Viviane Torres Kozesinski

Luciana Chen

Santo Amaro

Santo Amaro

PROJETO CONSTRUIR

Desenvolvimento de Produto de Moda I

Bacharelado em Design de Moda;

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

1º semestre

7º semestre

Matutino

Matutino

Bacharelado em Design;Bacharelado em Design de Moda - Modelagem;Bacharelado em Design de Moda;

•Atendimento aos alunos em “plantão de dúvidas”, auxiliando na orientação das dinâmicas de funcionamento dos exercícios.
•Auxiliar o docente na organização e edição dos trabalhos entregues, como vídeos e imagens.
•Compreender os critérios e instrumentos de avaliação.
•Acompanhar a produção dos trabalhos dos alunos, documentando o processo.
•Pesquisar as fontes selecionadas pelo docente para seleção de materiais iconográficos e referências a serem inseridas no material de apoio didático.

Laboratório (NASA)
biblioteca
Laboratório de Design

•Compromisso com as tarefas agendadas.
•Dedicação na execução e apresentação das mesmas
•Pro atividade e sugestão de ações facilitadoras do processo.
A avaliação se dará de forma contínua, durante as atividades do monitor , ao longo do semestre, em diálogo e
relação com a produção das atividades combinadas com a docente.

•Atendimento aos alunos em “plantão de dúvidas”, auxiliando na orientação das dinâmicas de funcionamento dos exercícios.
•Auxiliar o docente na organização e edição dos trabalhos entregues, como vídeos e imagens.
•Compreender os critérios e instrumentos de avaliação.
•Acompanhar a produção dos trabalhos dos alunos, documentando o processo.
•Pesquisar as fontes selecionadas pelo docente para seleção de materiais iconográficos e referências a serem inseridas no material de apoio didático.

CAS- biblioteca, NASA ou sala de estudos
Documentação de trabalhos realizados em classe e no laboratório de Design.
Eventualmente, visita a exposições com a docente e colegas.

•Compromisso com as tarefas agendadas.
•Dedicação na execução e apresentação das mesmas
•Pro atividade e sugestão de ações facilitadoras do processo.
A avaliação se dará de forma contínua, durante as atividades do monitor , ao longo do semestre, em diálogo e
relação com a produção das atividades combinadas com a docente.

Processo de criação: movimento criador, estéticas e tendências. Memória e corpo: construção de uma cartografia sentimental. Caos e Cosmos: organização de ideias e zonas de
interesse. Construção de verdades artísticas: desejo de significar - elaboração de storyline, argumento e escaleta. Materialização sensível: metodologia e procedimentos artísticos.
Formar e transformar: materialização prática dos storylines aprovados em pitching - elaboração de escaleta, plano de produção, filmagem, edição e exibição.

Atividades em sala de aula para organização de práticas, reserva de equipamentos, loggagem de conteúdo audiovisual. Desenvolvimento de competências aplicadas à
prática de gravação e acompanhamento de exercícios de alunos da turma.

Estúdios de vídeo e sala de aula

Pontualidade e organização
Pró-atividade e participação

Criação visual para obras audiovisuais: concepção visual em direção de fotografia. Estudo de estilos e movimentos estéticos visuais: história da arte e gêneros cinematográficos.
Repertórios teórico-conceituais audiovisuais: conceitos visuais e exemplos de cinematografias em obras audiovisuais. Estrutura de formação visual: teorias de composição visual. Teoria
de iluminação de set: teoria da cor, set de iluminação. Leitura criativa e técnica de roteiro audiovisual: planejamento e produção. Elaboração de projeto visual pela direção de fotografia.

Acompanhamento das aulas práticas, reserva e montagem de equipamentos. Organização de arquivos audiovisuais captados pela turma. Operação de equipamentos.
Acompanhamento de gravação de vídeo.

Estúdios de vídeo

Pró-atividade e organização, pontualidade.
Acompanhamento do professor e atividades programadas.

Apresenta a metodologia de projeto a partir de processos construtivos relativos às formas e volumes para a compreensão da criação de produtos de moda. Conceitua a experimentação
do produto de moda por meio da construção de objetos vestíveis utilizando materiais têxteis e enfatizando formas e volumes experimentais. Detalha o desenvolvimento do registro dos
processos por meio de memorial descritivo.

Bacharelado em Fotografia;Tecnologia em Fotografia;

Objetiva a relação dos repertórios adquiridos ao longo do curso para a construção das propostas para os projetos finais, nas suas linhas de desenvolvimento. Sugere a investigação, a
análise e a adequação de técnicas diversas para os diferentes processos executados durante o período.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos, como manuais e modelos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento nos laboratórios de moda no período da tarde.
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde, no horário da disciplina.

Laboratórios de Costura e Modelagem.

Aula 1 – acompanhamento da apresentação de aula
Aula 2- acompanhamento da apresentação dos objetos de estudo da turma
Aula 3 – acompanhamento da apresentação dos objetos de estudo da turma
Aula 4 - acompanhamento da apresentação dos objetos de estudo da turma
Aula 5– acompanhamento das apresentações dos objetos de estudo da turma
Aula 6 – agendamento de estúdio, pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera e equipamentos de luz e, auxílio aos alunos no
manuseio das câmeras e montagem e desmontagem dos equipamentos de luz
Aula 7 - agendamento de estúdio, pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera e equipamentos de luz e, auxílio aos alunos no manuseio
das câmeras e montagem e desmontagem dos equipamentos de luz
Aula 8- agendamento de estúdio, pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera e equipamentos de luz e, auxílio aos alunos no manuseio
das câmeras e montagem e desmontagem dos equipamentos de luz
Aula 9- agendamento de estúdio, pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera e equipamentos de luz e, auxílio aos alunos no manuseio
das câmeras e montagem e desmontagem dos equipamentos de luz
Sala de aula com Datashow, estúdios de fotografia e áreas do Campus
Aula 10 - agendamento de estúdio, pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera e equipamentos de luz e, auxílio aos alunos no
manuseio das câmeras e montagem e desmontagem dos equipamentos de luz
Aula 11- pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera em externas e as possibilidades de WB segundo a luz de cada dia
Aula 12- pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera em externas e as possibilidades de WB segundo a luz de cada dia
Aula 13- pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera em externas e as possibilidades de WB segundo a luz de cada dia
Aula 14 - pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera em externas e as possibilidades de WB segundo a luz de cada dia
Aula 15 - pedido de equipamentos, realização de apresentação de manuseio de câmera em externas e as possibilidades de WB segundo a luz de cada dia
Aula 16 – Acompanhamento das imagens TCCs 1
Aula 17– Acompanhamento das imagens TCCs 1
Aula 18 – Acompanhamento das imagens TCCs 1

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

Presença, pontualidade, interesse e participação ao longo do semestre, auxílio aos alunos nos usos dos
equipamentos de fotografia em estúdio e em áreas externas dentro do campus.

OBS: as atividades e datas indicadas para a monitoria podem sofrer alterações em função da necessidade da turma
Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde sob a orientação do professor.

Thais Sauer Recco Martins Costa Santo Amaro

Representação Gráfica em Moda

Bacharelado em Design de Moda;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

Estimula o desenvolvimento do repertório gráfico e criativo com enfoque na linguagem do desenho de observação de objetos de moda e do corpo humano. Aplica técnicas e métodos
relacionados à representação e ilustração de figuras tridimensionais em suportes bidimensionais. Analisa o corpo humano, suas partes e a totalidade da figura, enquanto elemento
estrutural no universo da moda. Experimenta diversos materiais gráficos para a representação do corpo humano nu e vestido.

Rogério Caetano Simões

Modelagem e Costura

Bacharelado em Design de Moda;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Modelagem;Bacharelado em Design de
Moda - Estilismo;

Conceitua a correta utilização dos materiais e maquinários. Apresenta as etapas de concepção dos principais tipos de costura e respectivas possibilidades de aplicação na construção de
formas e volumes. Detalha a construção de bases de modelagem plana, analisando e interpretando formas, volumes e elementos básicos do vestuário. Configura a busca de soluções
técnicas que viabilizam o desenvolvimento de produtos.

Thais Sauer Recco Martins Costa Santo Amaro

Desenho Digital de Moda III

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

6º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

Estimula o aprimoramento do uso das ferramentas digitais para a representação de produtos e imagens de moda, com ênfase na expressão pessoal. Desenvolve a figura de moda a partir
do vestuário representado de forma planificada. Direciona o uso destas ferramentas para técnicas de ilustração, composição e tratamento de imagens.

Rogério Caetano Simões

Santo Amaro

Oficina de Produção III

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

6º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;Bacharelado em Design de
Moda - Modelagem;

Aprofunda o conhecimento e a prática sobre as diferentes técnicas de costura e acabamentos de peças do vestuário, com prioridade à exploração de diferentes volumes e prospectando
o processo de confecção. Sugere e acompanha a construção e montagem de um produto.

Ana Paula Mendonça Alves

Santo Amaro

Projeto Moda IV: inovar

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

6º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;Bacharelado em Design de
Moda - Modelagem;

Aplica as relações adquiridas a partir do Projeto Integrador VI no desenvolvimento de um produto de moda e da roupa de cena, empregando conceitos específicos para suas criações e
acompanhando suas etapas de execução. Promove o aprofundamento das técnicas de costura, modelagem e montagem voltadas para a confecção de figurino. Desenvolve o registro
gráfico do processo através de imagens, colagens e desenhos.

Daniela Nunes Figueira
Belschansky

Santo Amaro

Projeto Criar

Bacharelado em Design de Moda;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;Bacharelado em Design de Moda;

Apresenta a metodologia de projeto a partir de processos criativos na arte,
design e moda para a compreensão de processos de criação de produtos de moda.
Promove a experimentação do produto de moda por meio de materiais não têxteis e
não convencionais elaborados como objetos. Estimula o olhar crítico e propõe o
desenvolvimento do registro dos processos e a declinação dos resultados em roupas ou
acessórios.

Luciana Chen

Santo Amaro

Projeto Comunicar

Bacharelado em Design de Moda;

1º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

Apresenta metodologia de projeto a partir da comunicação de moda em
diferentes formatos. Promove a elaboração de um caderno de referências do aluno para
a apresentação de repertório visual e textual. Estimula o olhar crítico e propõe o
desenvolvimento do registro dos processos por meio da elaboração de scrapbook, painel
semântico (moodboard) ou vídeo.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.

Luciana Chen

Santo Amaro

Projeto Exibir

Bacharelado em Design de Moda;

2º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;Bacharelado em Design;Bacharelado em Design - LFE Design
Gráfico;

Relaciona conceitos da linguagem visual à concepção de marca, de imagem e
de produtos de moda. Pesquisa e analisa o potencial comunicativo de produtos de moda
enquanto recurso capaz de gerar a criação de marcas e identidades visuais. Desenvolve
projeto de criação da comunicação visual aplicada em suportes impressos e digitais de
marca e produto, a partir de projetos gráficos que visam alcançar o mercado e o
consumidor de moda. Orienta o registro do processo por meio de memorial descritivo.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.

Ana Paula Mendonça Alves

Santo Amaro

Projeto Experimentar

Bacharelado em Design de Moda;

2º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;Bacharelado em Design de Moda - Modelagem;

: Apresenta técnicas de modelagem criativa aplicadas à construção de peças do
vestuário que promovam a inovação no design do produto. Desenvolve projetos
experimentais por meio das técnicas de modelagem criativa e sua declinação por meio
de uma minicoleção. Orienta o registro dos processos e pesquisas por meio de painéis
semânticos, desenho planificado de moda, fichas técnicas e memorial descritivo.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.

Kledir Henrique Lopes Salgado

Santo Amaro

Projeto Caracterizar

Bacharelado em Design de Moda;

2º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;Bacharelado em Design de Moda - Modelagem;

Imagem Digital em Moda

Bacharelado em Design de Moda;

3º semestre

Matutino

Bacharelado em Design de Moda;Bacharelado em Design de Moda - Estilismo;

Santo Amaro

Thais Sauer Recco Martins Costa Santo Amaro

Tiago dos Reis Brugnerotto

Águas de São
Pedro

Estudo de cachaças

Tecnologia em Gastronomia;

4º semestre

Matutino

Tecnologia em Gastronomia;

Analisa a roupa de cena por meio dos personagens e seus diferentes
contextos, perfis históricos, psicológicos e físicos e da diversidade de gêneros artísticos
no ambiente cenográfico. Promove a leitura ou a construção de textos, roteiros ou
enredos para gerar processos interpretativos na vestimenta de cena. Propõe a criação
e a construção da vestimenta de cena a partir de linguagens textuais ou imagéticas.
Orienta o registro do processo por meio de pranchas de criação de personagens e
memorial descritivo.
Apresenta possibilidades de instrumentalização para aprimoramento dos
parâmetros compositivos na elaboração de construções gráficas e projetos digitais de
moda. Incentiva a produção gráfica autoral com a apresentação de repertório imagético
inspiracional, tutoriais e passo a passo de recursos digitais e softwares específicos, com
enfoque na exploração de técnicas e ferramentas de desenho vetorial, tratamento e
manipulação imagética, pintura digital, diagramação e editoração gráfica. Aborda o
desenvolvimento da linguagem gráfica de moda enfatizando a sua importância na
compreensão sobre a finalidade dos recursos digitais vistos, a fim de favorecer a
autonomia na escolha e manipulação do ferramental adequado na busca por soluções
gráficas e reprodução de efeitos digitais diversos.

Promove o conhecimento das cachaças e a sua importância para a área de gastronomia. Apresenta aspectos históricos, sociais e técnicos sobre a bebida. Discute as características
organolépticas, utilização em receitas, critérios de harmonização com alimentos, serviços, adequação do serviço de cachaças ao conceito dos empreendimentos e/ou evento.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde sob a orientação do professor.
Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.
Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.
Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.
Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.

Auxílio ao professor:
•Na preparação de materiais didáticos e na organização dos processos avaliativos da disciplina;
•Suporte para as demais disciplinas que compartilham as competências e habilidades desenvolvidas na disciplina.
Auxílio aos alunos do curso:
•Em atividades de nivelamento
Obs: as atividades têm o objetivo de promover a prática profissional e ocorrerão sempre no período da tarde após a orientação do professor.

Conhecer os tipos de cachaças de acordo com os métodos de fabricação e tratamento com madeiras;
Utilizar corretamente o vocabulário específico;
Identificar nomenclatura adequada de equipamentos e utensílios necessários ao serviço de cachaças.
Entender as diversas técnicas de serviço de cachaças em restaurantes e bares;
Compreender a dinâmica de abordagem de clientes e técnica de vendas de cachaças, desenvolvendo habilidade específica sobre o assunto.

Laboratórios de moda e/ou de desenho

Laboratórios de moda

- laboratórios de moda e NASA

Laboratórios de moda, oficina de costura

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

Laboratórios de moda

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

Laboratórios de moda, modateca

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

Laboratórios de moda, nasa

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

Laboratórios de moda e nasa

Laboratórios de moda, de costura

Laboratórios de moda, de costura

Laboratórios de informática, Nasa

Sala de aula, biblioteca e laboratórios de bar e restaurante.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

•Domínio das competências e habilidades relacionadas à disciplina;
•Assiduidade, pontualidade e comprometimento com as suas funções;
•Realização de todas as atividades planejadas pelo professor responsável pela disciplina.

A avaliação ocorrerá com base nas tarefas solicitadas ao aluno monitor, considerando as competências técnicas,
bem como as habilidades comportamentais e emocionais, conforme descrito abaixo:
Postura profissional no laboratório de bar e restaurante;
Organização;
Pontualidade;
Apresentação pessoal;
Relacionamento interpessoal;
Colaboração;
Inteligência emocional (ou equilíbrio emocional);
Empatia;
Ética;
Higiene na manipulação dos alimentos;
Separação de mise en place;
Pré-preparo de demonstrações práticas;
Relatórios.

Renato Benedito Vieira

Águas de São
Pedro

Tiago dos Reis Brugnerotto

Águas de São
Pedro

Tiago dos Reis Brugnerotto

Águas de São
Pedro

Serviços de Sala e Bar

Tecnologia em Gastronomia;

2º semestre

Fabio Leandro Bontorim Stoco

Águas de São
Pedro

Habilidades de cozinha I

Tecnologia em Gastronomia;

1º semestre

Cozinha francesa

Serviços de Sala e Bar

Tecnologia em Gastronomia;

2º semestre

Vespertino

Tecnologia em Gastronomia;

Aprimora e aplica técnicas específicas por meio da utilização de ingredientes regionais, abordando aspectos culturais, históricos e geográficos da cozinha francesa.

Tecnologia em Gastronomia;

2º semestre

Vespertino

Tecnologia em Gastronomia;

Aborda e problematiza conceitos de atendimento em diferentes serviços de alimentos e bebidas. Apresenta utilização de equipamentos, utensílios e insumos específicos. Compreende
rotinas de trabalho e técnicas de vendas por meio de atividades práticas em laboratórios, possibilitando o entendimento da importância do serviço como ferramenta para potencializar a
rentabilidade dos empreendimentos.

Noturno

Tecnologia em Gastronomia;

Aborda e problematiza conceitos de atendimento em diferentes serviços de alimentos e bebidas. Apresenta utilização de equipamentos, utensílios e insumos específicos. Compreende
rotinas de trabalho e técnicas de vendas por meio de atividades práticas em laboratórios, possibilitando o entendimento da importância do serviço como ferramenta para potencializar a
rentabilidade dos empreendimentos.

Vespertino

Tecnologia em Gastronomia;

Aplica técnicas fundamentais de cozinha para ressaltar as características organolépticas da produção culinária, por meio de ingredientes, utensílios e equipamentos, considerando a
correta manipulação dos alimentos e a utilização da terminologia específica. Utiliza os controles operacionais com o objetivo do uso racional e consciente dos recursos disponíveis.

As atividades serão desenvolvidas no decorrer do primeiro semestre de 2022.
Primeiramente serão realizadas as pesquisas bibliográficas referentes a algumas receitas, técnicas e produtos diferenciados;
Acompanhar as aulas teóricas e práticas;
Verificar o mise en place diariamente;
Realizar pré-preparo para demonstrações no laboratório de cozinha;
Auxiliar o professor nas demonstrações práticas;
Auxiliar os alunos nas aulas práticas;
Observar bons hábitos de higiene dos alunos e auxiliá-los com as tarefas práticas;
Apresentar relatório final de monitoria.
As atividades serão desenvolvidas no decorrer do segundo semestre de 2021. Primeiramente serão realizadas as pesquisas bibliográficas sobre história dos serviços,
técnicas de serviços de alimentos e bebidas, copos e taças e coquetelaria;
Acompanhar as aulas teóricas e práticas;
Verificar o mise en place diariamente;
Conferir lista de compras e utensílios;
Auxiliar o professor nas demonstrações práticas;
Auxiliar os alunos nas aulas práticas;
Observar bons hábitos de higiene dos alunos e auxiliá-los com as tarefas práticas;
Apresentar relatório final de monitoria.
As atividades serão desenvolvidas no decorrer do segundo semestre de 2021. Primeiramente serão realizadas as pesquisas bibliográficas sobre história dos serviços,
técnicas de serviços de alimentos e bebidas, copos e taças e coquetelaria;
Acompanhar as aulas teóricas e práticas;
Verificar o mise en place diariamente;
Conferir lista de compras e utensílios;
Auxiliar o professor nas demonstrações práticas;
Auxiliar os alunos nas aulas práticas;
Observar bons hábitos de higiene dos alunos e auxiliá-los com as tarefas práticas;
Apresentar relatório final de monitoria.

Laboratório de cozinha, sala de aula e biblioteca.

Sala de aula, biblioteca e laboratório de sala e bar.

Sala de aula, biblioteca e laboratório de sala e bar.

Auxiliar os alunos durante as produções.
Apresentar relatório final.

A avaliação ocorrerá com base nas tarefas solicitadas ao aluno monitor conforme descrito abaixo:
Postura profissional no laboratório de sala e bar;
Organização;
Pontualidade;
Apresentação pessoal;
Relacionamento interpessoal;
Relatório.
Durante as avaliações serão consideradas as competências técnicas, bem como as habilidades comportamentais
e emocionais.
A avaliação ocorrerá com base nas tarefas solicitadas ao aluno monitor conforme descrito abaixo:
Postura profissional no laboratório de sala e bar;
Organização;
Pontualidade;
Apresentação pessoal;
Relacionamento interpessoal;
Relatório.
Durante as avaliações serão consideradas as competências técnicas, bem como as habilidades comportamentais
e emocionais.
Análise do desempenho do monitor nas aulas.

Revisar as listas de compras para as aulas práticas.
Auxiliar o professor nas demonstrações e no monitoramento das atividades em laboratório.

A avaliação ocorrerá com base nas tarefas solicitadas ao aluno monitor conforme descrito abaixo:
Postura profissional no laboratório de cozinha;
Organização;
Pontualidade;
Apresentação pessoal;
Relacionamento interpessoal;
Relatório.
Durante as avaliações serão consideradas as competências técnicas, bem como as habilidades comportamentais
e emocionais.

Laboratório de cozinha
Laboratório de informática
Biblioteca do campus

Interesse e disponibilidade nas atividades propostas.

Organização pessoal.
Postura como monitor frente aos outros monitores, alunos e professores.

