
Edital de monitor e fotógrafo Cria FAV 2019 
 

A Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás convida           
discentes, docentes, servidores e a comunidade para participarem das oficinas e           
bazar do Cria FAV 2019, que acontece de 23 a 27 de setembro. O evento é                
organizado pelos alunos juntamente com a direção da FAV e busca trazer            
ex-alunos, titulados “crias” da FAV, dos cursos de Artes Visuais (Bacharelado e            
Licenciatura), Arquitetura e Urbanismo, Design de Ambientes, Design gráfico e          
Design de Moda, para que se juntem a comunidade UFG com o propósito de              
ensinar e aprender nessa semana de integração. 
 
O evento 

● O evento acontece de 23 a 27 de setembro de 2019. 
● No período matutino conta com a programação de palestras de 10:00 às            

11:40. 
● No período vespertino e noturno haverá palestras e oficinas das 15:00 às            

19:40. 
● O bazar acontece todos os dias em todos os horários. 
● Os interessados devem enviar a proposta pelo forms        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZA
HpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform até o dia 09/09/2019. 

● Na sexta (27) às 17:00 será realizada a pizzada. 
 
Responsabilidades de monitoria 

● Pontualidade de horários 
● Utilizar crachá de identificação 
● Estar disponível para mobilidade dentro da FAV levando água, chaves,          

materiais etc. 
● Estar ciente das informações do evento para auxiliar os participantes 
● Os interessados devem efetuar sua inscrição pelo forms        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZA
HpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform até o dia 09/09/2019. 

 
 
Responsabilidades de fotografia 

● Pontualidade de horários 
● Utilizar crachá de identificação 
● Ter câmera própria ou requisitar com antecedência câmeras da UFG 
● Garantir a qualidade dos registros fotográficos do evento 
● Estar ciente das informações do evento para auxiliar os participantes 
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Inscrição 
● Os interessados devem efetuar sua inscrição pelo site fav.ufg.br 
● Dia 11/09 serão confirmados os nomes dos monitores/fotógrafos e seus          

respectivos horários de trabalho voluntário no Cria FAV 2019. 
 

A direção da Faculdade de Artes Visuais se compromete a emitir certificados            
de participação do evento para todos os envolvidos, seja como ouvinte; palestrante;            
oficineiro; monitor; fotógrafo; equipe de organização. 

 
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail criafav2019@gmail.com  
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