
 

 

EDITAL Nº 06/2022  

SELEÇÃO DISCENTE PARA ESCRITÓRIO DE PRÁTICAS EM ARQUITETURA 

E CIDADE - EPAC 

 

O Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica, por meio da Coordenação de 

Pesquisa e Extensão - CPEx, torna público o presente Edital e convida os alunos de graduação 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo a participarem da seleção para participação voluntária no 

Escritório de Práticas em Arquitetura e Cidade – EPAC, nos termos aqui estabelecidos. 

 

DO OBJETIVO 

 

Art. 1. O presente Edital objetiva selecionar discentes para compor, de forma voluntária, o 

Escritório de Práticas em Arquitetura e Cidade – EPAC. 

Art. 2. O processo seletivo será destinado ao preenchimento de até 5 vagas para discentes do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Católica do Tocantins. 

Art. 3. O projeto será coordenado pela Professora Me. Fernanda Brito Bandeira. 

DA NATUREZA DAS ATIVIDADES 

Art. 4. As atividades no EPAC estão relacionadas è elaboração de Projetos Arquitetônicos, tais 

como: levantamento cadastral, levantamento de dados, desenvolvimento de estudos preliminares, 

desenvolvimento de material gráfico e técnico, visitas técnicas, entre outras atividades afins do 

processo de projeto arquitetônico.  

Art. 5. Serão selecionados voluntários para a participação no seguintes projetos: 

a. Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS 

b. Projeto de Melhorias na Unidade I do Centro Universitário Católica do Tocantins. 

DOS REQUISITOS 

Art. 6. Os requisitos de alunos como candidatos ao Grupo de Estudos Laboratório do Urbanismo 

Tático, subordina-se às seguintes condições: 

I – Ser discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Católica do 

Tocantins; 

II – Estar regularmente matriculado; 

III – Possibilidade de dedicação as atividades previstas para o grupo de estudos em regime de 4 

(quatro) horas semanais; 

 

 



 

 

IV – Conhecimentos intermediários em Sketchup e básicos em Revit. 

 

DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 7. As inscrições deverão ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível no 

endereço https://forms.office.com/r/ZhB59wiSVS  e estarão abertas no período de 29/09/2022 a 

05/10/2022. 

 
Art. 8. O (a) candidato (a) assume total responsabilidade pelas informações prestadas. 

 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
Art. 9. A seleção levará em consideração: 

a.  O atendimento aos requisitos supracitados. 

b.  A entrevista com a coordenação do Grupo de Pesquisa. 

 

 

DO CRONOGRAMA 

 
 

EVENTO DATA LOCAL/ RESPONSÁVEIS 

Divulgação do Edital 29/09/2022 Site do UniCatólica 

Período de Inscrições 29/09/2022 a 05/10/2022 https://forms.office.com/r/ZhB59wiSVS  

Entrevistas 06/10/2022 
Local à confirmar/ Coordenação do 

Grupo de Estudos 
Publicação do resultado 07/10/2022 Site do UniCatólica 

Início das atividades 10/10/2022 Coordenação do Grupo de Estudos 
 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art.10. O período de participação dos discentes no EPAC, será contabilizado ao final do 

semestre, conforme sua participação, e ofertado certificado de horas. 

Art.11. Os discentes poderão ser automaticamente desligados do EPAC se não cumprirem os 

prazos, tarefas, frequência, exigências, expectativas ou quaisquer outras solicitações requeridas, 

podendo ser chamado outros discentes para o preenchimento das vagas. 

Art.12. Também poderá ser desligado do EPAC o discente que tiver seu desempenho 

considerado insatisfatório ou se o mesmo incorrer em falta grave contra a Instituição, os 

educadores, ou qualquer membro da comunidade acadêmica — hipótese na qual perderá o direito 

às horas destinadas à certificação, sem prejuízo da aplicação do Regimento Geral da Instituição 

no que diz respeito ao regime disciplinar. 

 

https://forms.office.com/r/ZhB59wiSVS
https://forms.office.com/r/ZhB59wiSVS


 

 

Art.13. O discente, segundo seu próprio julgamento, poderá, a qualquer tempo, requerer seu 

afastamento do EPAC, via comunicado encaminhado ao Professor Coordenador, a quem caberá 

dar seguimento às devidas providências. 

 
 

Palmas, 29/09//2022 

 

Publique-se e cumpra-se 
 

 

 

Ma. Mariana Lacerda Barboza Melo 

Pró-Reitora Acadêmica 


