
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Edital nº 072 /Reitoria/Univates, de 05 de setembro de 2018

Projeto de Capacitação e Acompanhamento de Diplomados: Procadi 

O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológica, e o curso de Arquitetura e Urbanismo, no uso de suas atribuições 
legais, tornam público o edital de processo seletivo para formandos e/ou formados atuar no 
Projeto de Capacitação e Acompanhamento de Diplomados com objetivo de iniciação à 
Docência.

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, vem, por meio 
do Procadi, aproximar-se dos diplomados interessados na área acadêmica como meio de 
potencializar suas ações profissionais focando 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 um diplomado em ações 
conjunta com docentes, na Área de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, atuando no Atelier 
Integrado do curso. 

2. DOS OBJETIVOS
2.1 DOS OBJETIVOS GERAIS 
Aproximar-se de egressos que tenham construído as habilidades necessárias para atuar 
como Auxiliar no Atelier Integrado, visando à melhoria constante da qualidade pedagógica 
no curso e objetivando contribuir para a melhoria da prática profissional do diplomado, em 
virtude de mantê-lo em contato com o corpo docente e a academia por um período mais 
amplo que sua graduação, exercitando o processo de ação-reflexão-ação nas suas práticas. 

2.2 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Manter o contato com os diplomados do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Univates;
b) Promover a inserção no âmbito acadêmico por meio do Atelier Integrado e da 

Extensão;
c) Capacitar para a atuação no ensino prioritariamente de Projeto de Arquitetura e de 

Urbanismo, se for de interesse do diplomado, podendo no futuro contribuir com o 
próprio curso como futuro docente;

d) Acompanhar os selecionados no seu ingresso a programas de Mestrado e/ou 
Doutorado em área de interesse para o curso, incentivando a pesquisa;

e) Desenvolver habilidades relacionadas à prática docente e profissional autônoma, tais 
como comunicação, postura, expressão oral e pró-atividade.
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3. DAS VAGAS
Será ofertada 01 (uma) vaga para o presente edital. 

4. DA CARGA HORÁRIA E DAS ATRIBUIÇÕES
4.1 O contratado deverá cumprir 12 horas semanais, de acordo com a demanda do curso 
em virtude da Atualização Curricular 2018/A, sendo vinculadas aos Ateliers Integrados, que 
serão remuneradas de acordo com o enquadramento TA02/1A, representando o valor de R$ 
395,88 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) mensais bruto. 

4.2 As atribuições realizadas são pertinentes aos trabalhos desenvolvidos nos Ateliers 
Integrados do curso de Arquitetura e Urbanismo a serem delegadas pelo docente da 
disciplina ou pela coordenação de curso.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Estão aptos a realizar este processo de seleção formandos de 2018A (que tenham sido 
aprovados em banca final de Trabalho de Conclusão) e formados de 2015A a 2017B.

5.2 Para realizar a inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Carta de interesse em participar do Procadi e atuar futuramente na docência;
b) Currículo lattes atualizado;
c) Portfólio (projetos acadêmicos, artigos, projetos profissionais, se já realizados, e 

demais produções).

5.3 Os documentos mencionados acima deverão ser anexados no sistema de inscrições, 
disponível no link www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-2056.

6. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO

6.1 A falta de apresentação de quaisquer dos documentos descritos nos subitens  5.1 ao 5.4 
implicará no imediato indeferimento da inscrição.

6.2 As inscrições após o período estabelecido no item 5.0  não serão aceitas.

7. DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO

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

7.2 A segunda etapa de seleção será realizada por meio de entrevista/prática. Os 
selecionados para a entrevista serão informados por e-mail.

7.3 Caso o selecionado desista da vaga no período de vigência de 2 (dois) anos do edital, 
será contatado o suplente seguinte deste processo seletivo.
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8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Currículo 2,0
Portfólio 2,0

Histórico de Graduação 1,0
Entrevista 5,0

8.1 As entrevistas dos selecionados ocorrerá em setembro de 2018, nos dias 18/09/2018 e 
19/09/2018, sendo os candidatos selecionados informados de data e horário por e-mail. 
 
9. CRONOGRAMA

Inscrições 03 a 13 de setembro de 2018

Homologação das inscrições 14/09/2018

Divulgação dos candidatos selecionados para a 
entrevista

17/09/2018

Entrevistas 18/09/2018 e 19/09/2018 (a informar)

Publicação dos resultados 20/09/2018

Início das atividades 1o/10/2018

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 A deliberação de casos omissos compete à Comissão Julgadora e, supletivamente, À 
Proen.

10.4  Informações e esclarecimentos contato via email: arquitetura@univates.br 

Ney José Lazzari
Reitor da Universidade do Vale do Taquari - 

Univates
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A autenticidade desse documento pode ser conferida no endereço 
https://www.univates.br/sistemasbpm/check, informando o número do 
processo 14998 e verificador O88TFHO4

Esse documento foi assinado com um certificado digital por  em 
05/09/2018 às 18:20. 

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


		2018-09-05T18:20:04-0300




