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EDITAL Nº. 01/2022|CSTDI|IFAL|CMAC 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA DE ENSINO EM DESIGN DE INTERIORES 
 

A Coordenação do Curso Superior Tecnológico em Design de Interiores torna público o 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES para as componentes curriculares abaixo descritas, 
visando a melhoria da aprendizagem e consequente qualidade do ensino; o estímulo aos 
discentes no acompanhamento do trabalho docente e a minimização das lacunas da formação 
oriundas do ensino remoto. 

I. QUADRO DE VAGAS 
 

1.1 As componentes curriculares e as vagas (distribuição de bolsas) para o exercício das 
monitorias estão descritas no quadro abaixo:  
 

Componente curricular N.º de vagas Professor Orientador CH Semanal 

Computação gráfica 01 Prof. Cleber Nauber 15h 

Desenho de Arquitetura 
01 

Prof. Roberto Carlos 
Profa. Patrícia Lins 

15h 

Desenho de Perspectiva 01 Prof. Eduardo Bastos 15h 

Detalhamento de Projeto 01 Profa. Denise Lages 15h 

Materiais de Composição e 
Revestimento 

01 
Profa. Miquelina 

Cavalcante 
15h 

 
1.2 O valor das bolsas é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais; 
1.3 A vigência do programa de monitoria remunerada é de 07 (sete) meses com início das 

atividades previsto para 01 de junho de 2022. 
 
II. DOS REQUISITOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR 

 
2.1 Ser aluno regularmente matriculado no Curso Superior Tecnológico em Design de 

Interiores do IFAL | CMAC em, no mínimo, 03 (três) componentes curriculares; 
2.2 Não possuir outra atividade de monitoria ou bolsa no âmbito do IFAL;  
2.3 Ter disponibilidade de horário para cumprir em dias letivos, no mínimo, 15 (quinze) 

horas semanais para as atividades de monitoria, não coincidentes com o turno em 
que esteja matriculado;  

2.4 Não estar respondendo a processos disciplinares e/ou já tenha cumprido pena 
disciplinar grave ou gravíssima na instituição, conforme o estabelecido no Regimento 
Disciplinar do Discente do IFAL;  
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2.5 Não ter abandonado anteriormente as atividades da monitoria, sem prévia 

comunicação por escrito;  
2.6 Não ter sido excluído da Monitoria por descumprimento das normas constantes no 

Regulamento da Monitoria de Ensino do IFAL nos últimos dois anos; 
2.7 Possuir habilidade no uso de TDICs (e-mail, Google Meet, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, Google Classroom, SIGAA, entre outros). 
 
III. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 

3.1 Executar atividades pedagógicas, condizentes com seu grau de conhecimento e 
experiência sob a orientação docente;  

3.2 Auxiliar o professor na realização de trabalhos teóricos e práticos, na preparação de 
material didático e em atividades de sala de aula e/ou laboratório;  

3.3 Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo dúvidas de conteúdos 
ministrados nas aulas e/ou laboratórios;  

3.4 Participar de atividades que propiciem o seu desenvolvimento no componente 
curricular que atua;  

3.5 Apresentar relatórios de suas atividades ao professor responsável até data 
estipulada;  

3.6 Participar de plantões de dúvidas sobre a matéria da disciplina, de acordo com seu 
horário de atividade, de no mínimo 15 horas semanais, no turno contrário em que 
esteja matriculado;  

3.7 Relatar ao professor orientador as dificuldades encontradas pelos alunos e suas 
respectivas turmas;  

3.8 Receber do professor do componente curricular toda e qualquer orientação 
necessária para o bom andamento das atividades; 

3.9 Relatar, bimestralmente, através de relatório ao professor orientador as atividades 
desenvolvidas com os alunos;  

3.10 Ser assíduo e pontual em suas atividades;  
3.11 Participar das reuniões convocadas pelo professor orientador;  
3.12 Observar as normas constantes do Regulamento do Corpo Discente do IFAL. 

 
IV. DAS RESTRIÇÕES AO MONITOR 

 
4.1 O exercício de atividades administrativas; 
4.2 A regência de classe, em aulas teóricas e/ou práticas, em substituição ao professor 

titular do componente curricular/unidade curricular; 
4.3 O preenchimento de documentos oficiais, de responsabilidade docente;  
4.4 A correção de provas ou trabalhos de ensino que impliquem na atribuição de mérito 

ou julgamento de valor. 
 

V. DAS INSCRIÇÕES 
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5.1 A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento do formulário eletrônico 

disponível no link https://forms.gle/iLJjUxy7RVVugBBG9 , sendo necessário anexar os 
seguintes documentos:  
- Cópia simples do documento de identidade; 
- Histórico escolar. 

5.2 O aluno deverá estar regularmente matriculado no Ifal|CMAC|CSTDI e ter cursado a 
componente curricular pleiteada tendo obtido nota ≥ 7,0 (sete). 

 
VI. DO PROCESSO SELETIVO 

 
6.1 O processo de seleção para as monitorias de ensino acontecerá no período de 02 a 

06 de maio de 2022; 
Será composto de duas etapas distintas, a saber:  
- Etapa 1: Análise do histórico escolar (eliminatória e classificatória); 
- Etapa 2: Prova prática de conhecimentos específicos (eliminatória e classificatória). 

6.2 A análise do histórico escolar será feita no ato da inscrição e terá caráter eliminatório 
e classificatório. Os alunos serão classificados de forma decrescente conforme a nota 
obtida na componente curricular. Será eliminado do certame àquele que não 
contemplar os requisitos descritos no item 5.2; 

6.3 A prova prática acontecerá no dia 10 de maio de 2022 nas dependências do Campus 
Maceió, Ifal, nas salas do Curso Superior Tecnológico em Design de Interiores. Os 
locais e horários de provas serão publicizados no quadro de avisos da Coordenação 
com 24 horas de antecedência 

6.4 Os conteúdos específicos para cada componente curricular constam no Anexo I deste 
edital; 

6.5 À prova prática será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo considerado 

habilitado o aluno que obtiver o mínimo de 7,0 (sete) pontos; 
6.6 O estudante deverá comparecer ao local de aplicação da prova com, no mínimo, 15 (quinze) 

minutos de antecedência do horário previsto para o início da prova. O não cumprimento do 
horário implicará na eliminação do aluno do certame; 

6.7 O aluno deverá estar de posse de seu material de desenho técnico para realização da prova; 
6.8 Durante a realização da prova é proibido ao discente o uso de qualquer material de consulta 

ou aparelho eletrônico como relógio, celular, calculadora, rádio EXCETO quando autorizado 
pelo professor que presidirá a prova; 

 

VII. DO RESULTADO 
 

7.1 O resultado final será obtido por meio da média aritmética simples da análise do histórico 
escolar (nota na componente curricular) e da nota da prova prática; sendo os alunos 
classificados de forma decrescente; 

7.2 O resultado será divulgado no quadro de avisos da Coordenação no dia 25/05/2022, não 
cabendo recurso; 

https://forms.gle/iLJjUxy7RVVugBBG9
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7.3 O preenchimento das vagas se dará por processo classificatório obedecendo à ordem 

decrescente dos alunos habilitados; 
7.4 Em caso de empate, terá preferência o aluno com maior média acadêmica. 

 
VIII. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
8.1 Os estudantes selecionados deverão se apresentar, no período de 23/05/2022 a 

25/05/2022 ao Departamento de Ensino Superior (DES), com os seguintes 
documentos: 
- Ficha de Cadastro de Monitor (Anexo II do EDITAL Nº 01/2022- Campus Maceió); 

- Ficha de Horário do Monitor (Anexo III do EDITAL Nº 01/2022- Campus Maceió); 
- Termo de Compromisso (Anexo IV do EDITAL Nº 01/2022- Campus Maceió); 
- Uma foto 3x4; 
- Cópias de comprovante de residência, CPF e identidade e Comprovante de conta bancária 
(cópia do cartão ou comprovante de extrato/saldo). 

 
8.2 O estudante deverá iniciar as atividades de monitoria após a confecção da Folha de Frequência 

pela Diretoria de Apoio Acadêmico (DAA). 
 

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela 
Coordenação do Curso Superior Tecnológico em Design de Interiores em primeira instância 
e pela Diretoria de Ensino do Campus Maceió em instância final. 

9.2 Segue cronograma síntese do processo seletivo: 

ETAPAS PERIODO 

Inscrição 02/05/2022 a 06/05/2022 

Prova prática 10/05/2022 

Resultado 16/05/2022 

Início da monitoria 01/06/2022 

 
 
 

Maceió-AL, 28 de abril de 2022. 
 
 
 

Valéria Rodrigues Teles 
Coordenadora 

Curso Superior Tecnológico em Design de Interiores 
Ifal|CMAC 

SIAPE N. 1226849 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR COMPONENTE CURRICULAR 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Aplicação dos conceitos e práticas de informática no desenho de interiores em 2D e 3D.  
1. Noções de AutoCAD 2D:Introdução ao software gráfico; 

- Linguagem utilizada na informática – menus, barras e comandos; 

- Tela gráfica ou área de desenho – coordenadas cartesianas e polar; 

- Comandos básicos do AutoCAD – barras de ferramentas, menu, atalhos; 

- Criação de camadas de trabalho – Layers; 

- Desenhando e inserindo bibliotecas de mobiliário; 

- Dimensionamento; 

- Edições de texto; 

- Aplicação de texturas; 

- Impressão e plotagem dos desenhos (demonstração). 
2. Noções de AutoCAD 3D: 

- Introdução ao AutoCad 3D; 

- Sistema de Coordenadas 3D; 

- Comandos básicos 3D; 

- Modelagem de sólidos; 

- Edição de sólidos; 

- Alterando as propriedades dos sólidos; 

- Impressão e plotagem dos desenhos (demonstração). 
 

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO DE ARQUITETURA 

Desenvolver a leitura e a representação do objeto arquitetônico, segundo as normas e 
convenções vigentes, aplicado no mercado de Leitura, interpretação e instrumentalização das 
representações gráficas convencionais do espaço arquitetônico. Estudos sobre a possibilidade 
expressiva de materiais específicos e representações tridimensionais; análise e reprodução 
convencional de materiais e objetos de interiores. 

1. O projeto Arquitetônico 

- Levantamento arquitetônico (memória visual e métrica) croqui; 

- Escalas p/ Arquitetura, p/ Decoração e Detalhe. 
2. Representação gráfica do espaço arquitetônico: 

- Planta baixa; Cortes e Fachadas; 

- Escadas e rampas. 
3. Leitura de Projetos Complementares: 

- Elétrico (desenho de luminotécnico) e Hidráulico; 
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- Estrutural; Telefônico e Incêndio 
4. Projeto de Interiores: 

- Desenho de Lay out em escala de ambientação c/ Memorial Descritivo; 

- Desenho de utensílios e objetos. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO DE PERSPECTIVA 

Desenvolvimento do aparelho motor com estudo das várias formas de representação gráfica, 
através da observação e utilização de materiais específicos. 
1. O Campo Visual: 

- O Traço (representação gráfica com traço livre); 

- A Perspectiva 
2. Estruturas formais: 

- O Objeto;; 

- Texturas 

- Luz e Sombra. 

- Proporção e profundidade. 
3. Lay Out de mobiliário. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: DETALHAMENTO DE PROJETO 

Desenvolver o desenho ampliado de detalhes particulares em escalas diversas. 
1. Composição de um detalhamento: 

- Layout, especificações, indicação do detalhamento, cortes.  
2. Detalhamento de áreas molhadas: 

- Banheiro: paginação, bancada com lavatório, espelho, sanca, caixa de seixos, banheira, 
painel divisório; 

- Cozinha: balcão com cuba, armário sob balcão, armário elevado, bancada de refeições; 

- Serviço: armário rouparia e de material de limpeza, bancada de engomar. 
3. Detalhamento da área íntima e social: 

- Quarto: camas de casal e solteiro, criado-mudo, closet, móvel de tv e som; 

- Sala: mesa, cadeira, portas e janelas; 

- Rebaixamento de teto, divisórias, roda-teto, meio e pé. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO 

Reconhecer na análise da origem dos materiais, características físicas, químicas, estruturais e 
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estáticas, elementos que possibilitem a aplicação nos interiores. Apresentar propostas de 
revestimentos básicos e acabamentos disponíveis no âmbito comercial da decoração.  
Materiais para piso: cimento, madeira, emborrachado, vinílico, cerâmico, pedra, especiais e 
atípicos. 
1. Materiais para parede: revestimentos cerâmicos, laminados melanímicos, madeira, 

papéis, gesso, tintas, vernizes, pedras, especiais e atípicos; 
2. Materiais para teto: gesso, forro acartonado, lambri, PVC, especiais e atípicos; 
3. Ferragens; 
4. Louças e metais: tipos e aplicações; 
5. Móveis: tipos e aplicações; 
6. Tecidos e tapetes: tipos e aplicações; 
7. Cortinas e persianas: tipos e aplicações; 
8. Luminárias: tipos e aplicações;  
9. Acessórios e adornos. 
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ANEXO II

FICHA CADASTRAL DE MONITORIA REMUNERADA

DADOS GERAIS DADOS BANCÁRIOS

NOME: BANCO:

CURSO:                                                      TURMA: AGÊNCIA:

TURNO: CONTA CORRENTE:

DATA DE NASCIMENTO: CONTA POUPANÇA:

NOME DO PAI: DADOS COMPLEMENTARES

NOME DA MÃE: COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO: ORIENTADOR:

TELEFONE:

EMAIL: PERÍODO DA MONITORIA:

RG.                                                              OR. EMISSOR: INICIO ____/____/____                 TÉRMINO: ____/___/____

CPF: HORÁRIO:

Diretora do DAA
DATA______/_______/______

Monitor(a) Voluntário(a)
DATA______/_______/______

Professor(a) Orientador(a)
DATA______/_______/______

Chefe de Departamento de Ensino

DATA______/_____/_____
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ANEXO III

FICHA DE HORÁRIO DE MONITOR
(Ficha encaminhada ao DAA para cadastro do monitor)

NOME DO MONITOR

CURSO

TURMA TURNO

COMPONENTE
CURRICULAR

ORIENTADOR

COORDENAÇÃO
RESPONSÁVEL PELA

MONITORIA

TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

MATUTINO

VESPERTINO

NOTURNO

Professor(a) Orientador(a)

DATA______/_______/______

Monitor(a) Voluntário(a)

DATA______/_______/______
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ANEXO IV

PROGRAMA DE MONITORIA - TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ………………............................................................................................................., RG nº...................................,
CPF nº..........................................., matrícula nº ................................................. adiante denominado simplesmente
Monitor(a), firmo perante o Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, representado pela Diretoria de Ensinol, o
presente TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA REMUNERADA do componente curricular denominado
“..................................................................……….….............................”, da área da ......…………...…..............................,
sob supervisão do(a) Professor(a) Orientador(a) ….........................................................................……...........................

Este TERMO reger-se-á pela observância do acadêmico signatário ao cumprimento das exigências estabelecidas pela
legislação interna vigente, e ainda ao disposto nas seguintes cláusulas:
1. O período de vigência da presente monitoria terá início em 01/06/2022 e término previsto para 30/12/2022.
2. A monitoria será exercida de forma REMUNERADA.
3. O valor das bolsas é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, podendo ser reajustado por portaria emitida pelo
Magnífico Reitor do IFAL.
4. O(a) Monitor(a) não poderá acumular o recebimento dos valores relativos a outras bolsas além daqueles pagos pelo
programa de Monitoria.
5. O(a) Monitor(a) se compromete a dedicar 15 (quinze) horas semanais às atividades de Monitoria, em horário a ser
determinado pelo(a) Professor(a) Orientador(a).
6. Cabe ao(a) Professor(a) Orientador(a) divulgar o horário e o local de atendimento da Monitoria.
7. As atividades exercidas por decorrência da assinatura deste TERMO não geram, em hipótese alguma, vínculo
empregatício entre o IFAL e o(a) Monitor(a), ou entre este e terceiros, nem dará direito a quaisquer vantagens, além
das expressamente previstas neste TERMO e na Resolução vigente.
8. O(a) Monitor(a) e o(a) Professor(a) Orientador(a) declaram conhecer e aceitar todos os termos e condições da
Resolução vigente que trata do Programa de Monitoria no âmbito da IFAL.
9. O(a) Professor(a) Orientador(a) é responsável pelo controle da monitoria, comprometendo-se a comunicar a DAA e
DE, qualquer espécie de irregularidade ou inadimplemento.
10. O(a) Professor(a) Orientador(a) é responsável ao final de cada mês, assinar a folha de ponto e avaliar o
desempenho do(a) Monitor(a), considerando frequência, empenho, responsabilidade, desenvoltura e competência
quanto ao domínio dos conteúdos objeto da monitoria.
11. O(a) Professor(a) Orientador(a) e o Monitor(a) deverão entregar à Diretoria de Ensino, ao final de cada bimestre,
relatório das atividades desenvolvidas, fazendo nele constar nome dos estudantes atendidos, frequência, horário de
desenvolvimento das atividades e demais observações que couber.
12. Fica vedado ao(a) Professor(a) Orientador(a) designar ou autorizar o Monitor(a) a ministrar aulas que compõem a
carga horária da unidade curricular, aplicar ou corrigir avaliações.
13. A não apresentação da documentação de monitoria de forma correta e completa à DAA e DE, nos prazos
estabelecidos pelo Edital 01/2022, de 20/04/2022, cancelará os direitos referentes ao exercício da monitoria.
14. O(a) monitor(a) deverá iniciar as atividades de monitoria após a confecção da Folha de Frequência pela DAA.
15. O(a) monitor(a) deverá assinar diariamente a Folha de Frequência e em caso de ausência, apresentar
documento que comprove a situação em que a falta poderá ser abonada.
16. É de total responsabilidade do(a) Professor(a) Orientador, acompanhar o Monitor(a) e solicitar o cancelamento da
Monitoria nos casos previstos.
17. Por estarem de comum acordo, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO o Chefe do DFG ou DET,
o(a) Professor(a) Orientador(a) e o(a) Monitor(a).

.........................................., .........../............/.............. (Local / data)

__________________________           _________________________     ______________________
Chefe do DFG ou DET                    Professor(a) Orientador(a)                     Monitor(a)


