
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

SELEÇÃO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM PROJETO DE ENSINO 

O Professor Luciano de Vasconcellos, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da FAUrb 

da Universidade Federal de Pelotas/UFPel, torna público que realizará processo seletivo para o 
preenchimento de 5 (cinco) vagas participação VOLUNTÁRIA em projeto de ensino, 

Estudos em BIM - Elaboração de Material Multimidiático para Ensino. 

Unidade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Departamento: Departamento de Arquitetura e Urbanismo/DAURB 

Disciplinas objeto deste edital (código): Representação Digital em BIM/RDB (14120049) 

Nome do professor responsável pelo projeto de ensino: Luciano de Vasconcellos 

Período de atividades: de 30/03/2020 à 24/12/2020. 

Número de vagas: 5 (voluntários) 

Prazo para inscrição: de13/03/20 (sexta-feira) às 08h00min à 20/03/2020 10h00min. 

Inscrição: deverá ser feita no Formulário de Inscrição Participante Voluntário, disponível em 

<https://forms.gle/CKr4yVBTedniv2NLA>. 

Requisitos para a inscrição: 

1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel; 

2. Ter cursado e ter obtido aprovação na disciplina de DTPA (14120047) 

3. Dispor de 6 (seis) à 8 (oito) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas 

ao projeto, não podendo exceder 5 (cinco) horas diárias; 

Tipos de avaliação (pesos) e critérios: 

1. Entrevista (6,0): motivação, proatividade, disponibilidade de horários compatível com as 

atividades de monitoria, conhecimentos específicos e capacidade de argumentação; 

2. Exame do Histórico Escolar (4,0): desempenho específico (3,0) nas disciplinas de DTPA e/ou 

RDB e desempenho global (1,0). 

A nota final de ranqueamento será atribuída através da média aritmética ponderada entre as notas 

parciais. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5 (cinco); 

A disponibilidade de horários, conforme o Atestado de Matrícula, o desempenho global do 

Histórico Escolar e idade do candidato (nessa ordem) poderão ser considerados como critérios de 

desempate; 

Caberá a Comissão de Seleção dirimir os casos omissos e/ou excepcionais, sendo facultado à 

mesma expedir normas complementares. 

Data, horário e local da seleção: 24/03/20 (terça-feira) às 13:45 na sala do GEGRADI na 

FAURB/UFPel. Haverá uma tolerância de 10 minutos, a partir do horário de início da seleção, 

para chegada dos candidatos. 

 

      Prof. Luciano de Vasconcellos 


