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EDITAL N° 02/2022 

INSCRIÇÃO PARA O GRUPO DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO MEMÓRIAS CARIRI 

As coordenadoras do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão “Memórias Cariri”, as professoras 

Giovanna Garcêz Freire e Taise Costa de Farias, abrem inscrição para oportunizar a entrada de 

novos (as) estudantes e egressos do Centro Universitário Paraíso - UniFAP no grupo, que se 

interessem por estudo, pesquisa e extensão na área da História da Arquitetura e do Urbanismo e 

Patrimônio Cultural Material e Imaterial.  

1. DO GRUPO DE ESTUDO 

A) PESQUISA:  

1.1 Refletir e discutir sobre o papel do pesquisador na contemporaneidade, com o olhar 

voltado para a sociedade pós-moderna, a partir dos significados culturais e suas 

contribuições para o atual cenário mundial na área de patrimônio histórico e moderno, 

nas esferas material e imaterial, bem como da história da arquitetura e do urbanismo; 

1.2 Analisar abordagens contemporâneas sobre uma ótica de pensamento do campo do 

patrimônio edificado em seus diversos âmbitos a partir do ponto de vista social e 

cultural. 

B) EXTENSÃO 

1.1 Fazer o levantamento in loco, quando necessário, de edificações preestabelecidas e 

registrar o levantamento da(s) planta(s) baixa(s) em software 2D;  

1.2 Elaborar outros desenhos em software 3D juntamente com o mapa de danos das 

edificações;  

1.3 Desenvolver as análises histórica, tipológica, formal, espacial e estilística das 

edificações, a partir dos desenhos 2D e 3D; 

1.4 Fazer registro fotográfico em boa resolução das edificações levantadas; 

1.5 Desenvolver material didático que possa ser utilizado em eventos junto à população de 

áreas históricas; 

1.6 Desenvolver atividades de orientação sobre história do Cariri e do patrimônio cultural 

regional destinados à população; 

1.7 Contribuir com o conhecimento patrimonial a partir da divulgação dos produtos 

desenvolvidos em eventos e redes sociais; 
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   2. DAS NORMAS GERAIS  

2.1 - Comparecer às reuniões presenciais quinzenais, em dias a serem pré-estabelecidos 

com o grupo e demais professores participantes no turno da tarde nas dependências da 

UniFAP; 

2.2 - Empenhar-se na formação de Grupos de Trabalho (GT), divididos por temas e integrar-

se nas tarefas realizadas dentro do grupo; 

2.3 - A emissão de certificado por horas de ensino, pesquisa e extensão só serão validados 

pela presença de, no mínimo, 75% dos encontros e por meio das atividades desenvolvidas. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 - O período de inscrição será até o dia 30 de março de 2022.  

3.1.1. A inscrição será feita pelo (a) candidato (a) por meio de um e-mail à professora 

Giovanna Freire (giovanna.garcez@fapce.edu.br) com cópia para o NEAC 

(neac@fapce.edu.be). 

3.1.2. Deverá ser informado no campo do assunto “Inscrição para seletivo Memórias Cariri” 

e no corpo do e-mail nome completo, número de matrícula, semestre letivo e um breve 

parágrafo (de 100 a 150 palavras) informando o motivo do interesse em participar do 

grupo.  

3.2 - Serão ofertadas 30 vagas para estudantes regularmente matriculados a partir do 1º 

semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, bem como alunos egressos do referido 

curso. Uma lista de espera de 10 pessoas será montada para efeitos de desistência ou saída 

dos (as) selecionados (as) no mês de abril de 2022; 

3.3 – Poderão fazer parte do Grupo Memórias Cariri, a convite do coordenador, professores 

e pesquisadores de formação dos demais cursos de graduação da UniFAP.  

4. SELEÇÃO  

4.1 - A seleção ocorrerá no dia 31 de março de 2022 e acontecerá em duas etapas: 
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4.1.1 A primeira parte consiste em: uma exposição sobre o que é o grupo, o que se 

estuda, metodologia, as ações que já foram empreendidas, a partir da exposição de 

ideias pelo coordenador e pelos estudantes que participam do grupo. Data de 

realização: 31 de março de 2022.  Horário: 16:00h. 

4.1.2 A segunda parte consiste em: um debate entre todos (as) os (as) estudantes 

que participarão da seleção do Grupo Memórias Cariri, com data de realização no 

dia 31 de março de 2022.  

 4.2 - Dia 01 de abril de 2022 será divulgado a lista de aprovações; 

5. DAS LINHAS DE PESQUISAS  

5.1 Patrimônio Histórico e Moderno do Cariri. 
 
5.2 Educação patrimonial.  
 
5.3 Patrimônio religioso do Cariri e região.  
 
5.4 História do Cariri. 
 
5.5 Materiais e sistemas construtivos da arquitetura regional.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1 - A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo validará esse edital, tal como a 

direção pedagógica da instituição.  

 6.2 - O referido edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

Juazeiro do Norte – CE, 28 de março de 2022 
 
 
 
 

____________________________________ 
Taise Costa de Farias 

Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
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_________________________________________ 

Sandra Rodrigues 
Pró Reitora Acadêmica 

 
 

________________________________________________ 

Giovanna Garcêz Freire 
Professora coordenadora do “Memórias Cariri’ 

 
 
 
 

____________________________________ 
Taise Costa de Farias 

Professora coordenadora do “Memórias Cariri” 
 

 


