Ulysses100 Pelos Olhos Brasileiros
Formulário de inscrição
Preencha a ficha de inscrição a seguir conforme as informações contidas no Edital. Para
participar do processo seletivo, envie o formulário digital e o esboço do muro para o e-mail
eventsbrasilia@dfa.ie até o dia 31/03/2022.

PARTE 1
Marque a Universidade que está matriculado na tabela abaixo. Lembre-se que somente alunos
das universidades participantes abaixo listadas são elegíveis para participar do projeto.
UFR

USP

UFMG

UEA

UFPA

UFOP

UFRRJ

UNB

UFRN

UFF

UNESP

UFBA

UFRGS

IFPR

UFPR

UFSC

UFT

UFRJ

Dados Pessoais
Nome:
Se o projeto for em grupo,
mencionar todos os
participantes.

Curso em que está
matriculado:
Telefone (com DDD):
Se o projeto for em grupo, por
favor, apenas coloque o
número de contato de um dos
participantes.

E-mail:
Se o projeto for em grupo, por
favor, apenas coloque o e-mail
de um dos participantes.

PARTE 2
Descrição da Ilustração
Escreva aqui a descrição da ilustração, detalhando todos os elementos que usou em sua
criação. Tente explicar o motivo de cada desenho e de cada técnica utilizada em sua criação.
Descreva a influência de “Ulysses” em seu desenho. O texto deve conter no mínimo 300 e no
máximo 500 palavras.

Interpretação do capítulo de Ulysses
O estudante deverá escrever a interpretação que teve do capítulo designado à sua
Universidade. Tente responder como o livro te inspirou, o que estava passando pela sua
cabeça quando ouviu a narrativa e qual a ligação entre a sua ilustração e a história contada
no capítulo do livro “Ulysses”. O texto deve conter no mínimo 300 e no máximo 500 palavras.

PARTE 3
Modelo de Orçamento
O estudante deverá descrever os materiais que pretende utilizar para reproduzir sua obra de
arte na parede de sua Universidade. Deverá indicar o custo aproximado/médio de cada um,
levando em consideração o valor máximo de R$ 2.000,00.

Material

Valor Aproximado

Total

R$

