
 

Faculdade de Arquitetura da 
Telefone

Av. Caetano de Moura, 121, Federação 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO
2014 (SIGProj N°: 147791.648.171009.22032013
Profissional em Arquitetura, Urbanismo 
Assistência Técnica, Habitação e

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, comunica aos estudantes interessados do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo 

inscrições, na sala do LabHabitar

Arquitetura/UFBA, Rua Caetano Moura, nº 

de 24 de Março a 28 de Março

no processo seletivo para bolsa

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1. Nome do Projeto de 
Arquitetura, Urbanismo 
Habitação e Direto à Cidade

2. Coordenador do Projeto: 

3. Número de Vagas: 02  

4. Somente poderá submeter
previsto no Decreto N° 7416 de 30 de dezembro de 2010, ou seja

a) Estar regularmente matriculado no curso de Graduação em Ar
da UFBA e haver concluído 

c) Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 
vírgula zero) preferencialmente; 

d) Não receba qualquer outra bolsa paga por programas oficiais;

d) Não ter sido reprovado em mais de 1 (um) componente curricular de Ateli
sua vida acadêmica. 

5.  Período de Inscrição o semestre 2014.
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EDITAL N° 01/2014 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO -

 

BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO PARA O PROJETO PROEXT 
SIGProj N°: 147791.648.171009.22032013) - Implantação d

m Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – Especialização 
ia Técnica, Habitação e Direto à Cidade - PPGAU/UFBA 

 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, comunica aos estudantes interessados do 

Arquitetura e Urbanismo e do Curso de Engenharia que estarão abertas as 

o LabHabitar, no Núcleo de Extensão (casinha) da

Arquitetura/UFBA, Rua Caetano Moura, nº 121, Federação, Salvador/BA, no período 

de Março de 2014, no horário das 09:00 às 12:00h para inscrição 

o processo seletivo para bolsas de projeto de extensão.  

DISPOSIÇÕES GERAIS:  

1. Nome do Projeto de Extensão: Implantação de Residência Profissional e
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – Especialização em Assistênc

Cidade. 

2. Coordenador do Projeto: Profa. Angela Gordilho Souza.  

4. Somente poderá submeter-se ao processo de seleção, o estudante que 
previsto no Decreto N° 7416 de 30 de dezembro de 2010, ou seja, comprovar: 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
haver concluído o 2º. ano do curso;  

Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 
vírgula zero) preferencialmente;  

d) Não receba qualquer outra bolsa paga por programas oficiais; 

Não ter sido reprovado em mais de 1 (um) componente curricular de Ateli

do de Inscrição o semestre 2014.1: de 24 a 28 de Março de 2014

 

- 2014.1 

PROJETO PROEXT 
Implantação de Residência 

Especialização em 

da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, comunica aos estudantes interessados do 

que estarão abertas as 

da Faculdade de 

, Federação, Salvador/BA, no período 

:00h para inscrição 

Implantação de Residência Profissional em 
m Assistência Técnica, 

se ao processo de seleção, o estudante que atender o 
comprovar:  

quitetura e Urbanismo 

Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 6,0 (seis 

Não ter sido reprovado em mais de 1 (um) componente curricular de Ateliê durante a 

de Março de 2014.  



 

Faculdade de Arquitetura da 
Telefone

Av. Caetano de Moura, 121, Federação 

Documentos necessários para a inscrição: 
autenticação digital) e Ficha de inscrição preenchida com o
para 16 (dezesseis) horas/semana no 
bolsa de extensão.  

6. Homologação das Inscrições dos Alunos e Divulgação dos 
realização da Seleção: 28 de Março de 2014

7. Seleção será através de avaliação dos Candidatos a ser realizada no dia 
de 2014, das 8:30 as 11:00 na sala d
de Arquitetura da UFBA (casinha)
dirigido pelas professoras, 
Extensão e da Residência AU+E
disciplina de Projeto da Residência

8. Os candidatos serão classifica
Disponibilidade de tempo e
desses ítens, sendo reprovados aqueles candidatos que obtiverem nota inferior a 7 (set
pontos.  

9. Será levada em consideração, para efeito de classificação, a média ponderada dos 
seguintes itens: Entrevista, 
Coeficiente de Rendimento Escolar 

10. Em caso de empate serão considera

a) O mais alto Coeficiente de Rendimento Escolar 
em que se encontra.  

11. O Resultado será divulgado no dia 

12. O resultado da seleção 
Coordenação do Projeto de Extensão
AU+E/FAUFBA e encaminhado à Pró
Abril de 2014.  

13. Período da Bolsa: Abril

14. O aluno selecionado deverá comparecer no dia 
11:00 hs na sala do LabHabitar no Núcleo de Extensão da
UFBA (casinha).  

15. Ao final da bolsa de extensão
Coordenador, será encaminhado o relatório final da atividade para a PRO
solicitada a emissão do certificado equivalente

16. O valor da bolsa é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais
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Documentos necessários para a inscrição: Cópias de RG, CPF e Histórico Esc
autenticação digital) e Ficha de inscrição preenchida com o Quadro de

horas/semana no turno da manhã, para o exercício da

Homologação das Inscrições dos Alunos e Divulgação dos alunos aptos para 
de Março de 2014. 

7. Seleção será através de avaliação dos Candidatos a ser realizada no dia 
1:00 na sala do LabHabitar no Núcleo de Extensão da

(casinha). O processo de seleção e admissão d
s, Angela Gordilho Souza (coordenadora 

Extensão e da Residência AU+E) e Heliana Faria Mettig Rocha (coordenadora da 
disciplina de Projeto da Residência AU+E).  

8. Os candidatos serão classificados pela pontuação obtida nos í
e Afinidade com o projeto, valendo 10 (dez) pontos cada um 

tens, sendo reprovados aqueles candidatos que obtiverem nota inferior a 7 (set

9. Será levada em consideração, para efeito de classificação, a média ponderada dos 
seguintes itens: Entrevista, Disponibilidade de tempo, Afinidade com o projeto
Coeficiente de Rendimento Escolar – CRE;  

10. Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

Coeficiente de Rendimento Escolar – CRE e o mais alto Período do curso 

11. O Resultado será divulgado no dia 31 de Março de 2014.  

12. O resultado da seleção – por ordem de classificação, uma vez homologado pel
Coordenação do Projeto de Extensão, será publicado na Secretaria 

e encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT)

Abril  de 2014 e Março 2015. 

14. O aluno selecionado deverá comparecer no dia 04 de Abril de 2014 
o LabHabitar no Núcleo de Extensão da Faculdade de Arquitetura da 

bolsa de extensão, com base no relatório final do aluno e do Professor 
, será encaminhado o relatório final da atividade para a PRO

emissão do certificado equivalente.  

16. O valor da bolsa é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais.  

 

RG, CPF e Histórico Escolar (com 
de disponibilidade 

, para o exercício das atividades da 

alunos aptos para 

7. Seleção será através de avaliação dos Candidatos a ser realizada no dia 31 de Março 
o LabHabitar no Núcleo de Extensão da Faculdade 

. O processo de seleção e admissão do bolsista será 
 do Projeto de 

) e Heliana Faria Mettig Rocha (coordenadora da 

dos pela pontuação obtida nos ítens Entrevista, 
z) pontos cada um 

tens, sendo reprovados aqueles candidatos que obtiverem nota inferior a 7 (sete) 

9. Será levada em consideração, para efeito de classificação, a média ponderada dos 
Disponibilidade de tempo, Afinidade com o projeto e 

dos os seguintes critérios de desempate:  

Período do curso 

classificação, uma vez homologado pela 
, será publicado na Secretaria da Residência 

EXT), até o dia 04 de 

de 2014 das 9:00 às 
Faculdade de Arquitetura da 

, com base no relatório final do aluno e do Professor 
, será encaminhado o relatório final da atividade para a PROEXT, sendo 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

1. Os documentos comprobatórios deverão ser 

2. A documentação dos candidatos cujas inscrições não foram homologadas e dos 

candidatos que não forem aprovados permanecerá na Secretaria da Residência AU+E, 

por um período de 30 (trinta) dias 

período, caso não seja recolhida pelo candidato, a documentação será descartada;

3. O candidato portador de necessidade especial que precise de atendimento especial 

para a realização da entrevista deve informá

juntamente com o formulário de inscrição e demais documentos, para que possam ser 

tomadas as providências cabíveis, em tempo hábil;

4. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão arbitrados pel

Coordenação do Projeto de Extensão

 

Salvador, 13 de Março de 2014

 

 

Coordenação do Projeto de Extensão 

Profa. Dra. Angela Gordilho Souza

 

 

Coordenação da disciplina

Profa. Ma. Heliana Faria Mettig Rocha (FAUFBA
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados na entrevista;

. A documentação dos candidatos cujas inscrições não foram homologadas e dos 

candidatos que não forem aprovados permanecerá na Secretaria da Residência AU+E, 

30 (trinta) dias após a divulgação do resultado fin

período, caso não seja recolhida pelo candidato, a documentação será descartada;

. O candidato portador de necessidade especial que precise de atendimento especial 

para a realização da entrevista deve informá-lo por declaração escrita, enca

juntamente com o formulário de inscrição e demais documentos, para que possam ser 

tomadas as providências cabíveis, em tempo hábil; 

. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão arbitrados pel

Coordenação do Projeto de Extensão.  

Março de 2014 

ordenação do Projeto de Extensão e da Residência AU+E 

Profa. Dra. Angela Gordilho Souza (PPGAU-UFBA) 

na de Projeto da Residência AU+E 

Ma. Heliana Faria Mettig Rocha (FAUFBA) 

 

 

apresentados na entrevista; 

. A documentação dos candidatos cujas inscrições não foram homologadas e dos 

candidatos que não forem aprovados permanecerá na Secretaria da Residência AU+E, 

após a divulgação do resultado final. Findo este 

período, caso não seja recolhida pelo candidato, a documentação será descartada; 

. O candidato portador de necessidade especial que precise de atendimento especial 

lo por declaração escrita, encaminhada 

juntamente com o formulário de inscrição e demais documentos, para que possam ser 

. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão arbitrados pela 
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 FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE EXTENSÃO 2014.1

NOME 
_____________________________________________________________________

CURSO __________________________ Nº MATRICULA 

ENDEREÇO _________________________________________________________

______________________________________________CEP ____________________

EMAIL: _____________________ TEL. ( _ ) ___________   CEL. ( _ ) ____________ 

CÓPIAS DOS DOCUMEN

(    ) RG     (    ) CPF     (    ) HISTÓRICO ESCOLAR    (    ) COMPROVANTE MATRÍCULA

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO (16 H/SEMANA)

HORÁRIO SEGUNDA
07 às 08 h  
08 às 09 h  
09 às 10 h  
10 às 11 h  
11 às 12 h  
12 às 13 h  
13 às 14 h  
14 às 15 h  
15 às 16 h  
16 às 17 h  
17 às 18 h  
 
 
Declaro ter lido a integra do 
EXTENSÃO - PERÍODO LETIVO 2014.1 
na aceitação dos critérios de seleção e das demais determinações ali estabelecidas. 
 
 

Salvador, ____ de _______________de 2014

______________________________________
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE EXTENSÃO 2014.1

_____________________________________________________________________

CURSO __________________________ Nº MATRICULA ____________________

ENDEREÇO _________________________________________________________

______________________________________________CEP ____________________

EMAIL: _____________________ TEL. ( _ ) ___________   CEL. ( _ ) ____________ 

CÓPIAS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM ENTREGUES: 

(    ) RG     (    ) CPF     (    ) HISTÓRICO ESCOLAR    (    ) COMPROVANTE MATRÍCULA

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO (16 H/SEMANA) 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Declaro ter lido a integra do EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 
PERÍODO LETIVO 2014.1 e estar ciente de que esta inscrição implica 

na aceitação dos critérios de seleção e das demais determinações ali estabelecidas. 

Salvador, ____ de _______________de 2014 

 

______________________________________ 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE EXTENSÃO 2014.1 

_____________________________________________________________________ 

____________________ 

ENDEREÇO _________________________________________________________ 

______________________________________________CEP ____________________ 

EMAIL: _____________________ TEL. ( _ ) ___________   CEL. ( _ ) ____________  

(    ) RG     (    ) CPF     (    ) HISTÓRICO ESCOLAR    (    ) COMPROVANTE MATRÍCULA 

QUINTA  SEXTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE 
e estar ciente de que esta inscrição implica 

na aceitação dos critérios de seleção e das demais determinações ali estabelecidas.  


