
EDITAL N° 003/2022 

Seleção para o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre patrimônio 

arquitetônico (séculos XIX e início do século XX) no Crato, Ceará 

A professora Giovanna G. Freire, em parceria com a pró reitoria de extensão da 

Universidade Regional do Cariri (URCA), abre seletivo para oportunizar a entrada de 

estudantes do Centro de Universitário Paraíso UniFAP no Núcleo de Estudo, Pesquisa 

e Extensão sobre o patrimônio arquitetônico do Crato (NEPEC). Trata-se de contribuição 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo ao inventário em produção sobre as edificações 

cratenses de significância cultural e arquitetônica para a cidade e região.  

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; 

1.2 Analisar abordagens contemporâneas sobre uma ótica de pensamento do 

campo do patrimônio edificado a partir do ponto de vista social e cultural. 

b. Extensão:  

1.3 Fazer o levantamento in loco de edificações preestabelecidas e registrar o 

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

1.4 Elaborar o desenho da fachada principal em software 3D juntamente com o 

mapa de danos da mesma;  

1.5 Fazer registro fotográfico em boa resolução das edificações levantadas. 

 

2. Das normas gerais 

 

2.1 Disponibilizar 20 horas semanais para execuções das atividades (maio/2022 

a maio/2023) que incluem: 

2.1.1 Encontros semanais com os docentes que integrem o NEPAC para 

as devidas orientações dos trabalhos a serem desenvolvidos; 

2.1.2 Idas a campo no Crato e proximidades: encontros semanais para 

levantamento físico da edificação previamente escolhida; 

2.1.3 Desenvolvimento remoto dos seguintes trabalhos: 

2.1.3.1 Executar o levantamento de forma remota, em computador 

pessoal, em software 2D a ser definido; 

2.1.3.2 Executar o levantamento de forma remota, em computador 

pessoal, em software 2D a ser definido; 

2.1.3.3 Executar desenho realista da(s) fachada(s) principal(is); 

2.1.3.4 Será disponibilizado veículo para ida e volta das edificações, 

saindo da Secretaria de Cultura do Crato e retornando à mesma; 

2.2 Não possuir vínculo empregatício; 



2.3 Não possuir nenhum vínculo remunerado com a instituição, tais como 

monitoria ou demais bolsas; 

2.4 Possuir fácil acesso à cidade do Crato; 

2.5 Serão contabilizadas horas complementares para seus devidos fins de 

acordo com a participação do(a) integrante selecionado(a) neste edital; 

 

3. Da inscrição 

 

3.1 O período de inscrição será de 10 a 16 de maio de 2022. A inscrição será 

feita pelo (a) candidato(a) no link https://forms.gle/dWCYXVvoszbt6Euc9 

disponibilizado no site do UniFAP; 

3.1.1 Preencher todos os campos do Google Forms e anexar histórico 

acadêmico em PDF.  

3.2 Serão ofertadas 3 vagas para estudantes regularmente matriculados no 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UniFAP que já tenham cursado as 

disciplinas de representação digital e desenho técnico; 

3.3 Uma lista de espera será mantida para efeitos de desistência ou saída 

dos(as) selecionados(as) bolsistas no período de inscrição e funcionamento 

do grupo nos semestres 2022.1 e 2022.2. 

 

4. Da remuneração 

 

4.1 Será ofertada bolsa auxílio no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) para cada um dos 3 integrantes mediante cumprimento das 

atividades preestabelecidas nos itens 2.1 deste edital; 

4.2 Caso haja desistência do bolsista, a bolsa será repassada para o(a) 

estudante da lista de espera por ordem de classificação. 

 

5. Da seleção 

 

5.1 A seleção ocorrerá no dia 18 de maio de 2022 pelas docentes do curso de 

Arquitetura e Urbanismo Marília Costa e Taíse Costa de Farias.  

5.2 Os resultados serão divulgados no dia 20 de maio via e-mail institucional, 

além de lista fixada nos flanelógrafos.  

 

6. Das disposições gerais 

 

6.1 A coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniFAP validará 

esse edital, tal qual o coordenador do NEAC e a coordenação do Núcleo de 

Estudo, Pesquisa e Extensão sobre o patrimônio arquitetônico do Crato 

(NEPEC); 

6.2 O referido edital entrará em vigor na data da sua publicação. 
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Juazeiro do Norte – CE, 04 de abril de 2021 
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Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

 

 

Sandra Rodrigues de Souza 

Pró-Reitora Acadêmica 

 


