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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA ON-LINE - FAU 2021.1 
NORMAS COMPLEMENTARES  

 
A Coordenação de monitoria da FAU vem por meio deste Edital publicar as normas 

complementares ao Edital Conjunto PROGRAD/PROEST nº01/2021, referente à realização on-

line do processo seletivo para o programa de monitoria da FAU. Considerando o cenário de 

pandemia, o Colegiado da FAU destaca que todas atividades de monitoria na Unidade deverão 

ser realizadas somente na modalidade on-line, sem prejuízo da realização de possíveis 

atividades práticas presenciais conforme resolução nº61/2021-CONSUNI-UFAL de 14 de 

setembro de 2021. 

 

1. DAS VAGAS 
1.1 Serão selecionades estudantes para monitoria on-line nas modalidades SEM e COM 
BOLSA para o semestre letivo 2021.1, passíveis de renovação em 2021.2; a fim de preencher 
as vagas das disciplinas da FAU ofertadas entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design. 
1.2 As vagas de monitoria COM BOLSA (07 bolsas) deste edital destinam-se exclusivamente 
a estudantes que atendam aos critérios acadêmicos e de vulnerabilidade socioeconômica 
definidos pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Serão considerados 
aptos os/as estudantes deferidos nos editais n.º10/2019 e nº01/2020 da Pró-reitoria 
Estudantil (PROEST).Para mais detalhes sobre as vagas dentro desse critério, conferir o edital 
da UFAL por meio deste link: https://bityli.com/s6BHj4 
1.3 Os/As estudantes deferidos/as nos editais n.º10/2019 e n.º01/2020 da Pró-reitoria 
Estudantil (PROEST), que já foram contemplados com Bolsas Pró-graduando ou Auxílio 
Moradia, não concorrerão às bolsas de que trata este edital. 
1.4 O número de vagas por disciplina, datas de avaliação e pré-requisitos para seleção de 
monitoria estão definidos no Quadro 1, serão disponibilizadas 46 vagas entre os cursos de 
Design e Arquitetura e Urbanismo, com a possibilidade de até 07 bolsas para a Unidade 
Acadêmica. 

 
QUADRO 1 – Oferta de Vagas de Monitoria On-line da FAU 2021.1 

DISCIPLINAS 
OFERTADAS  

 

DOCENTE 
RESPONSÁVEL /  
contato email 

Nº DE VAGAS 

DATA, HORÁRIO E 
LOCAL DE PROVA 

(entre os dias 01/03 e 
06/03/2021) 

 

Documentos e/ou 
requisitos exigidos para a 

seleção na disciplina 
(obrigatório envio do 
Histórico Escolar até 

2020.2) 
 

AURB 036 – 
TEORIA DO 
URBANISMO   
 

Anna Maria Vieira Soares 
soaresfilha@hotmail.com 

 
1 

Realização da 
entrevista no dia 22 
/10/21 às 18 h no link 
da disciplina Teoria do 
Urbanismo 
https://meet.google.c
om/lookup/cjxkrtkptw
?authuser=0&hs=179  

Ter cursado a disciplina para 
a qual se candidata à 
monitoria, entrevista oral e 
redação versando sobre sua 
motivação em ser 
monitor(a) da disciplina 
 

AURB 038 – 
PROJETO DE 
PAISAGISMO 2 

Lucia Hidaka 
lucia.hidaka@fau.ufal.br 

1 
22/10/2021 
 

 Só o histórico 
 
 

https://bityli.com/s6BHj4
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AURB 040 – 
TEORIA E 
TÉCNICA DO 
RESTAURO 

Adriana Duarte 
adriana.duarte@fau.ufal.br 

1 

As inscrições deverão 
ser feitas no dia 19/10 
pelo e-mail da 
docente. No dia 21 
serão realizadas as 
entrevista pelo Google 
Meet. Link e horário 
serão combinados por 
e-mail com os 
inscritos.  
 

Requisito: ter cursado a 
disciplina Teoria e Técnica 
do Restauro. Documentos: 
Portifólio/Currículo lattes. 
 

AURB 044 -
PLANEJAMENTO 
REGIONAL E 
URBANO 2 
 

Debora Cavalcanti 
debora_cavalcanti@hotmail.co

m 
 
 

1 
20/10 às 9:00h 
 

Um parágrafo justificando 
seu interesse diante da 
ementa da disciplina. 

 

AURB 045 – 
PROJETO DE 
URBANISMO 1 

Ana Paula Alencar 
ana.alencar@fau.ufal.br 

2 

Seleção dia 
22/10/2021 às 16:00h 
na sala virtual Seleção 
de monitoria de PU1 
Sexta-feira, 22 de 
outubro · 4:00 até 
6:00pm 
Informações de 
participação do Google 
Meet 
Link da vídeo 
chamada: 
https://meet.google.c
om/hiw-fhaf-eis 
Ou disque: (US) +1 

1209-481-434  PIN: 
#420 457 062  

 

Carta de intenções e 
entrevista. 

 

AURB 048 – 
PROJETO DE 
URBANISMO 2  

Lucia Hidaka 
lucia.hidaka@fau.ufal.br 

Regina Marques 
regina.marques@fau.ufal.br 

 

2 

Prova dia 28/9 de 11 
as 12h. 

 
 

Apresentar no dia da prova, 
um Estudo preliminar ou 
Anteprojeto (arquivo Digital) 
realizado na disciplina. No 
dia da Inscrição, apresentar 
carta de disponibilidade no 
horário da disciplina sem. 
2021.1 - Projeto de 
urbanismo 2 (terça e sexta 
de 9:10 até as 12:50h). 

 

AURB 076 - 
GEOMETRIA 
DESCRITIVA 

Camila Sirqueira 
camila.sirqueira@fau.ufal.br 

 

2 
 

21/10/21 - entrevista - 
sala virtual - 10:00h as 
11:00h 
 
https://meet.google.c
om/abq-ntxk-kau  
 

 

Histórico escolar, ter obtido 
média maior que 8,00 (oito) 
na disciplina de Geometria 
Descritiva  

 

AURB 078- 
OFICINA DE 
DESENHO 1 
 

Morgana Cavalcante 
morgana.duarte@fau.ufal.br 

 
1 

SEXTA 22/OUT 
1. envio do link do 
padlet ou portfólio até 
às 17h para 
morgana.duarte@fau.
ufal  

PORTFÓLIO DO ALUNO ou 
LINK DO PADLET DA 
DISCIPLINA OFICINA DE 
DESENHO COM TODAS AS 
ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO 
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2. entrevista na sexta-
feira dia 22/OUT ÀS 
10H 
https://conferenciawe
b.rnp.br/webconf/mor
gana-2 

 

PERÍODO. 
 
 

 

AURB 079 – 
INTRODUÇÃO 
AO DESENHO 
DIGITAL  

Viviane Costa 
viviane.costa@progep.ufal.br 

3 

25/10/2021 - 10h00 - 
Link a ser divulgado 
 

Saber utilizar o AutoCAD 
 

AURB 080 - 
PROJETO: ACE 1- 
IDENTIDADE, 
CULTURA E 
DESENVOLVIME
NTO  
 

Diana Helene  
diana.helene@fau.ufal.br 

e  
Flavia Araújo 

flavia.araujo@fau.ufal.br 
 

2 

Enviar carta de 
intenções de até 
uma lauda para os e-
mails das docentes, 
indicando interesse 
na disciplina até dia 
29/10/21 às 11:10h 
 
 

Carta de intenções 
(motivação para se 
candidatar e como pode 
auxiliar na disciplina) - 1 
lauda 
 
 
 
 

AURB 089 – 
DESENHO 
DIGITAL 1 

Dilson Batista 
dilson.ferreira@fau.ufal.br 

3 

dia 19/10 (10h da 
manhã) pelo google 
meet 
 

portfólio de desenhos feitos 
no programa REVIT e 
apresentação deste 
portfólio. 
 

AURB 090 - 
INTRODUÇÃO 
AO PROJETO DE 
ARQUITETURA, 
URBANISMO E 
PAISAGISMO 
 

Diana Helene 
diana.helene@fau.ufal.br 

 
2 

Entrega de carta de 
intenções na 
monitoria de até uma 
lauda. 

 
 

Carta de intenções na 
monitoria de até uma lauda 
entregue até dia 29/10. 

 

AURB 093 – 
ELEMENTO DE 
MECÂNICA DOS 
SÓLIDOS 

João Carlos Barbirato 
jccb@ctec.ufal.br 

2 

Dia 21/out para a 
seleção 
 

Somente histórico escolar. 

AURB 094 - 
PROJETO: ACE 2 
– ESTÉTICA E 
HISTÓRIA DA 
ARTE 

Manuella Andrade 
manuella.andrade@fau.ufal.br 

 

1 (MANHÃ) 
1 (TARDE) 

21/10, entrevista, 
google meet 
 

 imagem das produções 
artísticas realizadas na 
Faculdade 
 

AURB 105 - 
DESENHO 
DIGITAL 2 
 

Adriana Capretz 
adriana.capretz@fau.ufal.br 

 
2 

A DEFINIR 
 

Fotos de trabalhos 
realizados no curso 
sobretudo da disciplina e 
interesse/ conhecimento em 
redes sociais para 
manutenção de perfis das 
disciplinas 

 

AURB 106 – 
PROJETO DE 
PAISAGISMO 1 
(TURMA A) 

Regina Marques 
regina.marques@fau.ufal.br 

e  
Caroline Santos 

caroline.santos@fau.ufal.br 

2 
Prova/Entrevista 
Paisagismo 1 - dia 28/9 
de 14h30 as 15h:30 

Apresentar no dia da prova, 
um Estudo preliminar ou 
Anteprojeto (arquivo Digital) 
realizado na disciplina. No 
dia Inscrição, apresentar 
carta de disponibilidade no 
horário da disciplina sem. 
2021.1 - Projeto Paisagismo 
1 (4a feria de 14:20h as 
18h). 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO  

COORDENAÇÃO DE MONITORIA  
Cidade Universitária – Campus A. C. Simões. Tabuleiro do Martins, CEP 57072 970. Maceió – AL. 

Tel. (82) 3214 1284 

 

 4 

 

AURB 106 – 
PROJETO DE 
PAISAGISMO 1 
(TURMA B) 

 
Flavia Araújo 

flavia.araujo@fau.ufal.br 
e 

Diana Helene 
diana.helene@fau.ufal.br 

 

2 

29/10 – enviar para os 
e-mails das docentes 
uma carta de 
intenções na 
monitoria de até uma 
lauda. 
 

Histórico e Carta de 
intenções na monitoria  

AURB 109 -
TEORIA E 
HISTÓRIA 1: 
TECTÔNICA 
 

Manuella Andrade 
manuella.andrade@fau.ufal.br 

 
1 

21/10, entrevista, 
google meet 

 

 imagem das produções 
artísticas realizadas na 
Faculdade 

 

AURB 112 – 
TEORIA  
E HISTÓRIA 3: 
MORFOLOGIA 

Anna Maria Vieira Soares 
soaresfilha@hotmail.com 

 
1 

Realização da 
entrevista no dia 22 
/10/21 às 18 h no link 
da disciplina Teoria do 
Urbanismo 
https://meet.google.c
om/lookup/cjxkrtkptw
?authuser=0&hs=179  

 

Ter cursado a disciplina para 
a qual se candidata à 
monitoria, entrevista oral e 
redação versando sobre sua 
motivação em ser 
monitor(a) da disciplina 

 

AURB 113 - 
PROJETO: ACE 3 
- DIAGNÓSTICO E 
PLANEJAMENTO 
1  
 

Debora Cavalcanti 
debora_cavalcanti@hotmail.co

m 
 

1 20/10 às 9:30h 

Um parágrafo justificando 
seu interesse diante da 
ementa da disciplina. 

 

AURB 119 - 
PROJETO: ACE 4- 
PROJETO DE 
ARQUITETURA E 
URBANISMO  
 

Debora Cavalcanti 
debora_cavalcanti@hotmail.co

m 
 

1 20/10 às 10:00h 

Um parágrafo justificando 
seu interesse diante da 
ementa da disciplina. 
 

AURB- ACE 4 - 
PRODUTO 
 

Adriana Capretz 
adriana.capretz@fau.ufal.br 

 
2 

A DEFINIR 
 

Fotos de trabalhos 
realizados no curso 
sobretudo da disciplina e 
interesse/ conhecimento em 
redes sociais para 
manutenção de perfis das 
disciplinas 

 

DSGN 059 – 
DESENHO DE 
OBSERVAÇÃO  

Flavia Araújo 
flavia.araujo@fau.ufal.br 

2 

enviar carta de 
intenções e portfólio 
para o email da 
docente até dia 28/10 

- Carta de intenções  
- Portfólio de desenhos de 
observação (manual e/ou 
digital).  

DSGN 060 - 
ESTÉTICA E 
HISTÓRIA DA 
ARTE  

Manuella Andrade 
manuella.andrade@fau.ufal.br 

 
1 

21/10, entrevista, 
google meet 

 

 imagem das produções 
artísticas realizadas na 
Faculdade 

 

DSGN 067 - 
GEOMETRIA 
DESCRITIVA 

Camila Sirqueira 
camila.sirqueira@fau.ufal.br 

 
1 

21/10/21 - entrevista - 
sala virtual - 10:00h as 
11:00h 
 
https://meet.google.c
om/abq-ntxk-kau  
 

 

Histórico escolar, ter obtido 
média maior que 8,00 ( oito) 
na disciplina de Geometria 
Descritiva  

 

mailto:flavia.araujo@fau.ufal.br
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DSGN 068 - 
HISTÓRIA DO 
DESIGN 
 

Adriana Capretz 
adriana.capretz@fau.ufal.br 

 
2 

A DEFINIR 
 

Fotos de trabalhos 
realizados no curso 
sobretudo da disciplina e 
interesse/ conhecimento em 
redes sociais para 
manutenção de perfis das 
disciplinas 

 

XXX_CONFORTO 
AMBIENTAL 03 
 

Maria Lucia Oiticica 
mloiticica@hotmail.com 

 
 

1 

Segundo 
aproveitamento 
histórico e nota 
disciplina  

 

Histórico Escolar 
 

XXX_CONFORTO 
AMBIENTAL 04 
 

Maria Lucia Oiticica 
mloiticica@hotmail.com 

 
1 

Segundo 
aproveitamento 
histórico e nota 
disciplina  

 

Histórico Escolar 
 

 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA MONITORIA ON-LINE  

2.1 Ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFAL; 
2.2 Ter obtido aprovação na disciplina/área do conhecimento em que pretende realizar 

monitoria, com no mínimo média 7 (sete);  
2.3 Obter aprovação no processo seletivo para a monitoria on-line com, no mínimo, média 

(sete);  

2.4 Dispor de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria on-line; 

2.5 Ter conhecimento e/ou habilidades com as tecnologias digitais de informação e 

comunicação.  

2.6 Atualizar os dados no Portal do Discente (Renda Familiar mensal, Despesas Familiar mensal 

e Quantidade de membros do grupo familiar, além de inserir os dados bancários). Item 

obrigatório apenas para candidatura de monitoria com bolsa. 

2.7 Aderir ao Cadastro Único, através do preenchimento pelo candidato de questionário 

socioeconômico, disponível em http://www.sigaa.ufal.br , onde anexará os documentos 

(preferencialmente arquivos nos formatos .jpeg, .png, .doc, .docx, .odt, .pdf, .zip, .rar). Item 

obrigatório apenas para candidatura de monitoria com bolsa. 

   
3. DOS CRITÉRIOS DE BOLSA PARA MONITORIA ON-LINE 

 
3.1 Estudantes com deferimento nos editais n.º10/2019 e n.º01/2020 da Pró-reitoria 

Estudantil (PROEST), que já foram contemplados com Bolsas Pró-graduando ou Auxílio 

Moradia, não concorrerão às bolsas de que trata este edital.  

3.2 Estudantes com aprovação neste edital que forem convocados para a Bolsa Pró-graduando 

regular durante a vigência da monitoria, serão automaticamente vinculados à BPG, após o fim 

da monitoria. 

3.3 Para o exercício das atividades, o/a discente selecionado/a e classificado/a como Bolsista 

Monitor/a receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), durante o período 

http://www.sigaa.ufal.br/
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de 04 (quatro) meses, com início do programa previsto para ocorrer no mês de novembro de 

2021 

3.4 Não terá direito à bolsa de monitoria o discente que já tiver outro tipo de bolsa, seja dos 

Programas da UFAL ou de outros órgãos financiadores.  
3.5 No caso de cancelamento da bolsa, esta deverá ser disponibilizada obrigatoriamente entre 

os Monitores não contemplados, adotando-se a ordem de classificação. 

3.6 As Bolsas serão direcionadas a discentes que obtiveram aprovação no processo seletivo e 

que atendem aos critérios estabelecidos no item 1.2 deste edital. Essa alocação de bolsas será 

feita pela Coordenação de Monitoria, de acordo com os seguintes critérios:  

3.6.1 Serão priorizadas disciplinas obrigatórias dirigidas para turmas recém-ingressas de 

ambos os cursos (três primeiros semestres em ordem crescente) e concluintes (três últimos 

semestres de curso); 

3.6.2 Após o atendimento das demandas das disciplinas obrigatórias, quando da possibilidade, 

as bolsas para disciplinas eletivas serão distribuídas seguindo o mesmo procedimento de 

prioridade indicado para disciplinas obrigatórias. 

  
4. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 
4.1 As inscrições deverão ser realizadas somente via digital no período de 19/10/2021 a 

29/10/2021, mediante o acesso (com e-mail institucional da UFAL ou e-mail do GMAIL) e 

preenchimento do formulário de inscrição on-line disponibilizado em: 

https://bityli.com/V612MI 

4.2 Neste formulário on-line deverá ser anexado obrigatoriamente (em formato .PDF ou .JPG) 

o histórico escolar analítico da graduação (até o semestre 2020.2). 

4.3 No ato da inscrição de monitoria, o/a candidato/a deverá optar apenas uma monitoria.    
5. DA PROVA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E 

CONFIRMAÇÃO DA MONITORIA ON-LINE.  
 

5.1 A nota final da prova de seleção de monitoria on-line será atribuída pelo docente 

responsável e resultará da média das notas alcançadas nos seguintes itens: 1) Coeficiente de 

Rendimento geral; 2) Nota da disciplina (ou da disciplina equivalente indicada pelo docente, 

no caso de eletivas); 3) Nota da Entrevista on-line e/ou portfólio online e/ou prova.  

5.2 Caberá ao docente responsável comunicar aos inscritos a homologação das inscrições, 

bem como qualquer mudança nos procedimentos e prazos para a seleção (link para entrevista 

e/ou envio de portfólio digital), bem como os resultados finais, respeitando o cronograma 

descrito neste edital de normas complementares. 

5.3 Caberá ao docente responsável enviar para o e-mail da Coordenação de Monitoria da FAU 

os documentos obrigatórios para confirmação da monitoria, a saber: 1) Plano de Atividades 

do Monitor on-line (de acordo como modelo disponível correspondente ao edital simplificado 

https://bityli.com/V612MI
https://editais.ufal.br/graduacao/selecao-monitoria-on-line/modelo-plano-de-monitoria/view
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nº 11/2021); 2) Termo de Compromisso do Monitor on-line de acordo com modelo disponível 

no edital simplificado nº11/2021; 3) Mapa simplificado de apuração das notas.  

5.4 Todos os documentos deverão estar devidamente preenchidos e assinados, no formato 

.PDF. Documentação incompleta e/ou fora do prazo acarretará no cancelamento da vaga de 

monitoria.  

 

6.  DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA DA FAU 
 

Divulgação do Edital da UFAL  27/09/2021 
Publicação do edital interno da FAU (Normas 
complementares) referente ao processo de 
inscrição/seleção de monitoria on-line.  

01/10/ 2021 

Realização das inscrições e prova de seleção simplificada  19/10 à 29/10/2021 

Adesão ao Cadastro Único no SIGAA 19/10 à 29/10/2021 

Início das atividades de monitoria 01/11/2021 

Encaminhamento DOCENTE, para e-mail da Coordenação 
de Monitoria da FAU, do resultado e documentação da 
seleção de monitoria-online, conforme itens 5.3 e 5.4 deste 
edital. 

29/10/2021 à 01/11/2021 

Encaminhamento da Coordenação de Monitoria da FAU à 
PROGRAD dos Planos de Monitoria, Mapa de Apuração dos 
resultados e dos Termos de Compromisso. 

05/11/2021 

Vigência da Monitoria on-line  
De 01/11/2021 até o término 
do semestre 2021.1 

Encaminhamento do Relatório Final da Coordenação de 
Monitoria 

Término da Monitoria de 
acordo com o respectivo 
calendário acadêmico 

 
Maceió, 01 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

 
 

Prof.ª Dr.ª Flavia de Sousa Araújo  
Coordenadora de Monitoria da FAU-UFAL 

 

https://editais.ufal.br/graduacao/selecao-monitoria-on-line/termo-de-compromisso-do-monitor-on-line/view

