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INTRODUÇÃO

Um dos segmentos do Laboratório de 
Representação Fotográfica da Universidade do 
Estado de Santa Catarina é a disponibilização de 
horários de Monitoria. 

Esse auxílio é voltado principalmente para os 
alunos de graduação dos cursos de Design Gráfico 
e Design Industrial, nas matérias de Foto I e Foto II 
em DG, e Foto I em DI. No entanto, perante à 
disponibilidade e agendamento, também auxilia a 
outros cursos da graduação do Centro de Artes, 
como o Design de Moda, Artes Visuais e Artes 
Cênicas.

Em resumo, a Monitoria visa auxiliar os estudantes 
da graduação tanto nas disciplinas com as quais é 
relacionada, bem como em projetos dentro de 
outras matérias. Além de reforçar a importância da 
fotografia em diversas áreas e na sociedade.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da Monitoria é auxiliar da 
melhor forma possível os alunos com suas 
dificuldades e dúvidas sobre, não somente a 
disciplina, mas também sobre o mundo da 
fotografia.

Esse auxílio engloba diversas ações, desde  a 
retirada de dúvidas sobre a matéria durante 
a aula, bem como em horários agendados 
posteriormente, até o aluguel de 
equipamentos e ajuda no entendimento de 
tal.

Além disso o trabalho do monitor também 
consiste em tornar mais fácil a compreensão 
do mundo da fotografia e seu papel tanto 
profissional quanto social, por meio dos 
alunos.  Bem como das variedades de 
equipamentos e possibilidades de 
construções de fotos, como enquadramentos, 
composições e termos técnicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Auxílio na produção das aulas.

Acompanhamento e assistência dos alunos 
durante as aulas.

Empréstimo de equipamentos para alunos.

Disponibilização e auxílio na utilização do estúdio 
do Laboratório de Representação Fotográfica.

Encontros combinados para a retirada de dúvidas, 
explicações, e conversas sobre todo e qualquer 
tema do mundo da fotografia.

Ajuda no entendimento e na utilização dos 
equipamentos, tanto da universidade, quanto do 
próprio aluno.

Ressaltar os conteúdos trabalhados durantes as 
aulas, bem como auxílio em exercícios.

Retirar dúvidas quanto as técnicas de construção 
de uma fotografia.

Trazer referências recentes para melhor ilustração 
dos temas abordados nas aulas.

Registro do trabalho dos alunos para criação de 
portfólio.

Saídas fotográficas para dinamizar o aprendizado.

Produzir oficinas e encontros para exercitar 
segmentos mais específicos da fotografia.

Disponibilização e auxílio na utilização do 
Laboratório de Revelação.

Promover reuniões para discussão do papel da 
fotografia no mundo atual. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Assistência aos alunos durante as aulas, 
tornando as explicações mais dinâmicas e de 
mais fácil compreensão.

Retirada de dúvidas com relação aos 
equipamentos e visível melhora dos alunos 
no manuseio deles.

Encontros no período da tarde para 
conversas sobre o mundo da fotografia e seu 
papel social, bem como explicações e auxílio 
nos exercícios das disciplinas da graduação.

Disponibilização do estúdio de fotografia do 
Laboratório de Representação Fotográfica 
para os alunos.

Empréstimo de equipamento do Laboratório 
de Representação Fotográfica para os alunos 
na intenção de reforçar os exercícios da aula.

Produção de ensaios fotográficos para 
melhor entendimento de ramos mais 
específicos da fotografia, como a fotografia 
de moda e de produto.

Saída fotográfica ao Parque do Córrego 
Grande para entender a fotografia e rua e de 
natureza.

Disponibilização do Laboratório de 
Revelação para realização de exercícios 
passados pelo professor, bem como retirada 
de dúvidas sobre a fotografia de filme e 
auxílio no procedimento de revelação.
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