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EDITAL Nº 42 - SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Campus Cachoeira do Sul, através do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo, torna pública a abertura de inscrições para seleção de 

acadêmico(a) do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM - Campus Cachoeira do Sul para atuar 

como bolsista voluntária(o) no Projeto de Pesquisa “L.I.P: Habitar modernos em Cachoeira do Sul”.  

 

1. CRONOGRAMA  

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 30/11/2020 

Inscrição dos candidatos 07/12/2019 a 13/12/2020 

Avaliação dos candidatos e entrevistas 14/12/2020  

Divulgação resultado preliminar 15/12/2020 

Período de Recursos contra resultado Preliminar 16/12/2020 a 17/12/2020 

Análise Recursos 18/12/2020 

Divulgação do Resultado Final 19/12/2020 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Período: 07/12/2020 a 13/12/2020. 

2.2  As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail: anaearq@gmail.com até as 

23h59min do dia 13 de Dezembro de 2020.  

2.3 Documentos Obrigatórios que devem ser enviados ao e-mal: Ficha de Cadastro de Bolsista 

(Anexo I deste Edital), Comprovante de Residência e Histórico Escolar Simplificado. 

2.4 Serão aceitas inscrições de estudantes que estiverem residindo em Cachoeira do Sul, 

inclusive durante o período de suspensão das atividades presenciais. 

2.5 A inscrição não será homologada caso a ficha de cadastro estiver ilegível e/ou com dados 

incorretos. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
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3.1 Entrevista individual realizada com os candidatos, na qual serão avaliadas as 

competências e habilidades dos mesmos para execução das atividades propostas, bem como 

as experiências prévias em atividades relacionadas à temática do projeto. A entrevista será 

realizada no dia 14/12/2020 através da Plataforma Google Meet: https://meet.google.com/xtg-

mvkp-vjc, conforme horários agendados por e-mail, diretamente com os candidato. (Peso 8,0) 

3.2 Análise do Histórico Escolar do candidato. (Peso 2,0) 

3.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0, 

respeitando o limite máximo de 10,0. Os demais candidatos serão considerados reprovados. 

3.4 Caso o candidato não compareça na entrevista, será desclassificado. 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS 

 
VAGAS 

 
Nº DO 

PROJETO  

 
NOME DO PROJETO  

 
ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

 
DURAÇÃO 

 
MODALIDADE 

 
COORDENAÇÃO 

02 054818 L.I.P: Habitar modernos 
em Cachoeira do Sul. 

Arquitetura e 

Urbanismo 
1 ano Pesquisa Ana Souto 

 

5. DO PROJETO 

5.1  O projeto de pesquisa tem como objetivo refletir sobre a expansão da arquitetura moderna 

brasileira no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeira do Sul, pela ótica da investigação da 

produção da arquitetura residencial unifamiliar a partir da década de 1950. A investigação visa 

realizar o registro dessas obras através de pesquisa bibliográfica, documental, e pesquisa de 

campo – incluindo levantamento in loco, redesenho e análise de exemplares, a fim de 

compreender as manifestações arquitetônicas deste período na cidade, suas influências, 

especificidades e autores, visando uma postura de reflexão sobre essa produção local.  

 

6. DO BOLSISTA/ESTUDANTE 

6.1 São requisitos exigidos do estudante: 

6.1.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade 

Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul. 

https://meet.google.com/xtg-mvkp-vjc
https://meet.google.com/xtg-mvkp-vjc
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6.1.2 Ter cursado e sido aprovado nas disciplinas de Desenho Digital I, Desenho Digital II, e História 

da Arquitetura e Urbanismo III, ou equivalentes.  

6.1.3 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA, no Portal do Aluno e na 

Plataforma Lattes. 

6.1.4 Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano a ser proposto pelo 

coordenador, em jornada de, no mínimo, 4 (horas) semanais de atividades. 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO  

7.1 Os Resultados Preliminares serão comunicados pelo e-mail informado pelo estudante na ficha 

de inscrição. 

7.2 Os Resultados Finais serão divulgados no site: http://w3.ufsm.br/cachoeira/ 

7.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:  

● Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

● Será dada preferência a alunos com experiência e atividades relacionadas à temática do 

projeto pretendido.  

7.4 A classificação será válida para o período de 22/12/2020 a 22/12/2021. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores do Projeto. 

8.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail:  anaearq@gmail.com 

 
Ana Souto 

Coordenadora do Projeto 
Renata Zampieri e Laline Censi- Co-autoras  

http://w3.ufsm.br/cachoeira/
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ANEXO I- FICHA DE CADASTRO DE BOLSISTA 

 Projeto de Pesquisa:  051818/2020 

Nome do (a) Candidato (a): 

Data de Nascimento: 

Curso do Candidato (a): 

Matrícula do Candidato (a): 

Endereço  

Rua:        N.º Complemento:  

Bairro:  

 Cidade:                                                                    UF: 

E-mail: 

 Fone residencial:                                                     Fone celular: 

CPF : 

RG: 

Órgão de Expedição:                                             Data de Expedição: 

Indique os horários disponíveis para trabalho: 

Segunda-feira Terça-feira Quarta- feira Quinta-feira Sexta-feira 

     

     

Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital de seleção de bolsista voluntário 

para o projeto 054818/2020 da Universidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a veracidade e 

validade das informações prestadas neste formulário, bem como dos documentos entregues no ato da 

entrevista (se for o caso). 

Cachoeira do Sul, ___ de dezembro de 2020. 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


