
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 
Pró-Reitoria de Ensino - Proen 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - Cetec 
Curso de Engenharia Civil, bacharelado 

  
Edital no 017/Reitoria/Univates, de 20 de março de 2019 

  
Seleção de voluntários para formação de equipe do concurso Ibracon 2019 

  
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade do Vale do Taquari -               
Univates, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital, contendo as diretrizes              
referentes ao processo seletivo de voluntários para integrar a equipe Univates/61o Ibracon. 
 
1. Disposições gerais 
 
1.1 O programa 
Tem por finalidade formar a equipe Univates/61o Ibracon com alunos do curso de             
Engenharia Civil da Univates, para competir nos concursos estudantis do 61o Congresso            
Brasileiro do Concreto, organizado pelo Instituto Brasileiro do Concreto - Ibracon. 

 
1.2 Objetivos: 

a) integrar os alunos; 
b) integralizar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso; 
c) desenvolver o trabalho em equipe; 
d) aproximar os alunos da pesquisa acadêmica e práticas de laboratório; 
e) desenvolver soluções em equipe conforme as diretrizes dos concursos; 
f) incentivar a pesquisa e a participação em congressos relacionados ao curso; 
g) participar do concurso estudantil "Aparato de proteção ao ovo - APO" no 61o Ibracon; 
h) participar do concurso estudantil "Concreto colorido de alta resistência - COCAR" no            

61o Ibracon; 
i) participar do concurso estudantil "Concreto: quem sabe faz ao vivo" no 61o Ibracon; 
j) difundir o nome da Univates. 

 
1.3 Da participação no congresso 
 
1.3.1 Para participar das competições, a equipe, formada pelos alunos e um professor tutor,              
deverá estar inscrita e presente no 61o Congresso Brasileiro do Concreto e respeitar as              
regras do edital de cada uma das competições.  
 
1.3.2 Mais informações a respeito do Congresso e do regulamento das competições podem             
ser obtidas no link http://ibracon.org.br/eventos/61cbc/index.php . 
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1.4    Duração do programa 
As atividades terão início no dia 05/04/2019 e serão encerradas no dia 08/11/2019, após a               
participação no Congresso e entrega do relatório final da equipe. 

 
1.5 Carga horária semanal 
A carga horária semanal mínima é de 4 (quatro) horas nas sextas-feiras à tarde (13h30min               
às 17h30min), podendo ser maior em determinados períodos, conforme deliberação de toda            
a equipe. 

 
1.6 Assiduidade 
Os alunos integrantes da equipe deverão ter assiduidade mínima de 75% (setenta e cinco              
por cento), a qual será avaliada ao final de cada mês. 

 
1.7    Incentivos 
 
1.7.1 O curso de Engenharia Civil somente contribuirá, total ou parcialmente, com o custo da               
taxa de inscrição dos integrantes da equipe no Congresso, sendo as demais despesas,             
como transporte, estadia, alimentação entre outras, de inteira responsabilidade dos          
integrantes da equipe. 

 
1.7.2 É possível que a equipe promova outras formas de arrecadação, desde que com              
consentimento da Univates, do curso de Engenharia Civil e do tutor, além de ser observada               
a política institucional para patrocínios, apoios e parcerias da Univates. 

 
1.8.    Cronograma 

 Data Atividade 

20/03/2019 Abertura do edital e inscrições 

27/03/2019 Encerramento das inscrições 

29/03/2019 Entrevistas 

1o/04/2019 Publicação dos resultados 

05/04/2019 Início das atividades 

15/10/2019 Início do congresso 

18/10/2019 Término do congresso 

08/11/2019 Encerramento e entrega do relatório final 
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1.9. Tutor 
O professor Rafael Mascolo será o tutor da equipe, tendo em vista já ter participado de duas                 
edições do Congresso Brasileiro do Concreto. 

  
 

2. Inscrições 
 
2.1. As inscrições dos candidatos serão realizadas a partir do preenchimento do formulário             
disponibilizado em:  https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-2683 

 
2.2.   No momento da entrevista, o candidato deve levar impresso o histórico escolar. 

  
3. Critérios de seleção 
Os participantes da equipe devem ser estudantes do curso de Engenharia Civil da Univates              
que atendem aos seguintes requisitos: 

a) estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Civil da Univates; 
b) estar disponível para iniciar as atividades relativas ao projeto a partir de março de              

2019, tendo disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais nas sextas-feiras à tarde            
(das 13h30min às 17h30min); 

c) apresentar maior coeficiente de rendimento acadêmico (média geral das disciplinas          
cursadas); 

d) não ter reprovação no último semestre (2018B). 
  

4. Dos deveres da equipe 
Cabe aos participantes da equipe: 

a) participar das atividades definidas pelo projeto; 
b) dedicar-se, no período de vinculação ao projeto, ao mínimo de 16 (dezesseis) horas             

mensais, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como          
discente; 

c) assiduidade no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) mensal durante toda a              
vigência da equipe; 

d) apresentar formalmente, quando solicitado, os resultados parciais e finais de seu           
trabalho e da equipe; 

e) cumprir todas as tarefas nos prazos acordados. 
  

5. Desligamento 
 

5.1 O aluno voluntário será desligado da equipe: 
a) quando colar grau; 
b) se solicitar seu desligamento ao coordenador, por meio de termo próprio; 
c) a pedido do tutor ou do coordenador do curso, quando não estiver atendendo aos              

objetivos e obrigações do grupo; 
d) se trancar a matrícula; 
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e) se deixar de cumprir as condições estabelecidas neste Edital. 
  

5.2 Na hipótese de ocorrer o desligamento de um voluntário, poderá ser feita, a critério do                
curso de Engenharia Civil e do tutor, a substituição do aluno por outro que estiver na lista de                  
espera vigente.  
5.2.1 O substituto deverá atender a todas as exigências deste Edital. 

  
6. Critérios de avaliação e classificação 
A seleção dos voluntários será classificatória e consistirá na avaliação do coeficiente de             
rendimento acadêmico (média geral do aluno no curso) e no preenchimento dos demais             
critérios estabelecidos neste Edital. 

  
7. Publicação dos resultados 
O resultado do processo seletivo será publicado no site da Univates, no link de editais               
(categoria Diversos) - https://www.univates.br/institucional/editais, no prazo estabelecido no        
cronograma acima.  
  
8. Disposições gerais e finais 
 
8.1 A participação é voluntária e não implicará, sob hipótese alguma, vínculo empregatício             
com a Univates. 
 
8.2 Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pelo tutor e pela coordenação              
do curso de Engenharia Civil. 
 
8.3 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital poderão ser            
obtidos por meio do endereço eletrônico rafael.mascolo@univates.br. 
 
 

 Carlos Cândido da Silva Cyrne 
Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da 

Universidade do Vale do Taquari - Univates 
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