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Universidade do Vale do Taquari - Univates
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Edital no 0004/Reitoria/Universidade Univates, de 10 de janeiro de 2018
Projeto de Capacitação e Acompanhamento de Diplomados - Procadi
O curso de Arquitetura e Urbanismo, por meio do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas,
vinculado à Pró-Reitoria de Ensino - Proen da Universidade do Vale do Taquari - Univates, abre o
processo seletivo para formandos e/ou formados atuarem no Projeto de Capacitação e
Acompanhamento de Diplomados - Procadi com objetivo de iniciação à docência de diplomados com
interesse em tal área de atuação.

1. DA JUSTIFICATIVA
O curso de Arquitetura e Urbanismo, visando a qualificar os processos de ensino e de
aprendizagem para a formação do profissional em Arquitetura e Urbanismo, por meio do Procadi
aproxima-se dos diplomados interessados em atuar na área acadêmica como meio de potencializar
suas ações profissionais tendo em vista seguir a carreira docente e de contribuir para suas práticas
futuras na área de Arquitetura e Urbanismo.
Aliado a esse propósito, o Procadi oportuniza a inserção de diplomados em ações conjuntas com
docentes na área de projeto de arquitetura e urbanismo para auxiliar na construção dos conhecimentos
no Atelier Integrado do curso.

2. DOS OBJETIVOS
GERAL
Aproximar-se de egressos que tenham construído as habilidades necessárias para atuar como
auxiliar no Atelier Integrado, visando à melhoria constante da qualidade pedagógica do curso, e nas
demandas junto ao Laboratório de Ensino do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - Emau, e
objetivando contribuir para a melhoria da prática profissional do diplomado. Ainda, por meio deste projeto,
os diplomados participantes mantém-se em contato com o corpo docente e com Universidade por um
período mais amplo que sua graduação, exercitando o processo de ação-reflexão-ação nas suas
práticas.
ESPECÍFICOS
- Manter o contato com os diplomados do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates;
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- Promover a inserção dos diplomados no âmbito acadêmico por meio do Atelier Integrado e
da extensão;
- Capacitar os diplomados para a atuação no ensino prioritariamente de Projeto de
Arquitetura e de Urbanismo, se for de interesse do diplomado, podendo no futuro contribuir para o
próprio curso como docente;
- Acompanhar os selecionados no seu ingresso em programas de mestrado e/ou doutorado
em área de interesse do curso incentivando a pesquisa;
- Oportunizar a prática em atividades de Arquitetura e Urbanismo vinculadas ao Escritório
Modelo de Arquitetura e Urbanismo aproximando diplomados dos estudantes do curso e das
demandas regionais e contribuindo para sua prática profissional;
- Desenvolver habilidades relacionadas à prática docente e ao profissional autônomo, como
comunicação, postura, expressão oral e proatividade.
3. DAS VAGAS
Serão ofertadas 02 (duas) vagas e ficarão indicados suplentes caso haja desistência dos
candidatos selecionados.

4. DA CARGA HORÁRIA E DAS ATRIBUIÇÕES
4.1

O contratado deverá cumprir a carga horária de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas
semanais, de acordo com a demanda do curso em virtude da oferta de disciplinas de Atelier
Integrado e demandas de trabalho junto ao Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo,
que serão remuneradas de acordo com o enquadramento TA02/1A.

4.2

As atribuições são pertinentes aos trabalhos desenvolvidos no Atelier Integrado e no
laboratório de ensino Emau, provenientes do curso de Arquitetura e Urbanismo a serem
delegadas pelo docente da disciplina de Atelier Integrado ou pelas coordenações de curso e
do Emau.

5. DAS INSCRIÇÕES

Estão aptos a participar deste processo de seleção formandos do Curso de Arquitetura e
Urbanismo de 2017B (que tenham sido aprovados em banca final de Trabalho de Conclusão) e o
quê já são formados de 2015A a 2017A.
Para realizar a inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
5.1

Formulário de Inscrição devidamente preenchido, que consta em anexo na última página
deste edital;

5.2

Cópia da cédula de identidade (frente e verso);
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5.3

Cópia do CPF (frente e verso) do candidato, desde que não conste o número na carteira de
identidade;

5.4

Carta de interesse em participar do Procadi e atuar futuramente na docência;

5.5

Currículo Lattes atualizado;

5.6

Cópia do Histórico Escolar da graduação;

5.7

Portfólio (projetos acadêmicos, artigos, projetos profissionais, se já realizados, e demais
produções).

Os documentos mencionados acima deverão ser entregues em envelope lacrado no período de 10
a 30 de janeiro de 2018, no Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, sala 508 do Prédio 11,
das 8h às 11h45min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta.

6. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
6.1

A não apresentação de quaisquer dos documentos descritos nos subitens 5.1 a 5.7
implicará o imediato indeferimento da inscrição.

6.2

As inscrições realizadas após o período estabelecido no item 5.0 não serão aceitas. Os
documentos entregues após o período estabelecido no item 5 não serão aceitos.

7. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO

7.1

A primeira etapa de seleção será realizada pela análise da documentação, do currículo e do
portfólio.

7.2

A segunda etapa de seleção será realizada por meio de entrevista/prática. Os selecionados
para a entrevista serão informados por e-mail informado na ficha de inscrição até 08/02.

7.3

Serão classificados até quatro candidatos, sendo que os dois primeiros colocados assumem
as vagas e demais são suplentes.

7.4

Caso algum selecionado desista da vaga dentro do período de vigência do Edital, será
contatado o suplente seguinte deste processo seletivo.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Currículo
Portfólio
Histórico
graduação
Entrevista

2,0
2,0
de 1,0
5,0
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As entrevistas dos selecionados ocorrerão em fevereiro de 2018, no período de 08/02/2018 a
09/02/2018, sendo os candidatos selecionados informados por e-mail sobre a data e o horário da
entrevista, a ocorrer na sala 512-11.

9. CRONOGRAMA
a) Inscrições: de 10 a 30 de janeiro de 2018 no Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, sala
508 do Prédio 11, das 8h às 11h45min e das 13h30min às 17h30min.
b) Homologação das inscrições: até 06/02/2018.
c) Divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista: até 06/02/2018.
d) Entrevistas: de 08/02 a 09/02/2018
e) Publicação dos resultados: 14/02/2018.
f) Início das atividades: 19/02/2018.
g) Devolução da documentação dos candidatos: de 1o/03/2018 a 30/03/2018 (retirar no Emau).

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1

A participação neste processo de seleção importa, por parte dos candidatos, na integral

concordância com os termos deste Edital e na expressa renúncia de quaisquer outros direitos
individuais invocados.
10.2

As decisões da Comissão Julgadora serão fundamentadas e soberanas, não cabendo

recursos.
10.3

Não é impedida ao diplomado a possibilidade de se candidatar novamente em editais

subsequentes.

Lajeado, 10 de janeiro de 2018.
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NOME: _______________________________________________________________________________
DATA
DE
NASCIMENTO:
______/
_______________________________________

______/

______

CPF:

RG: __________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ____ UF:____
CURSO: __________________________
CÓDIGO
DE
ALUNO
________________________________________________________

NA

UNIVATES:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____________________________________________ No: ____________
COMPLEMENTO:__________ BAIRRO: ______________ CEP: _________________________________
TELEFONE RESIDENCIAL (DDD): ________________ TELEFONE CELULAR (DDD):________________
E-MAIL:__________________________________________
__________

DATA:

__________/

_________/

______________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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A autenticidade desse documento pode ser conferida no endereço
https://www.univates.br/sistemasbpm/check, informando o número do
processo 11268 e verificador JLIVC2S4

Esse documento foi assinado com um certificado digital por em
10/01/2018 às 16:46.
Informações adicionais:
CN=NEY JOSE LAZZARI:26804000030, OU=AR SAFEWEB, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR
CN=AC SERASA RFB v2, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR
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