
Edital Nº 02/2010/UNACET 

Dispõe sobre abertura de inscrição e seleção de bolsistas 

para o programa de extensão ECTEC – Escritório de 

Cooperação Técnica e Reconstruindo Cidadania. 

 

I – Convocação 

A UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS – UNACET 

através da COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO tornar público o EDITAL DE SELEÇÃO PARA 

BOLSISTAS, e comunica a todos os interessados, que estão abertas as inscrições de 

candidatos para o preenchimento de 3 (três) vagas para BOLSISTAS, que desenvolverá suas 

atividades no referido PROGRAMA cujo processo de seleção será regido pelo presente edital. 

II - Do Período 

As inscrições dos bolsistas ocorrerão entre os dias 16 de MARÇO e 19 de MARÇO de 2010, das 

14:00 às 20:00, na secretaria da Unidade Acadêmica, Bloco Administrativo, Sala 16, campus da 

UNESC. 

III – Das Vagas 

Este Edital prevê a seleção de 03 bolsistas, conforme o Projeto de Extensão Permanente 

ECTEC e o número de vagas, especificadas a seguir: 

Cursos de Graduação Envolvidos Vagas /Bolsas 

Engenharia de Agrimensura 

(SIG do campus) 

 

01 

Engenharia civil 

ECTEC (Inspeção predial no campus) 

Reconstruindo cidadania 

 

01 

02 

Engenharia civil ou Arquitetura e Urbanismo 

(Elaboração do manual técnico da TUBOZAN 

 

01 
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IV - Dos Requisitos mínimos dos acadêmicos/bolsistas 

O perfil dos bolsistas deve contemplar: responsabilidade, freqüência, pontualidade, iniciativa, 

organização, espírito de colaboração, criatividade, persistência, dinamismo e facilidade de 

comunicação, capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar e disponibilidade para saída a 

campo; 

O não cumprimento dos dispositivos anteriores acarretará em perda das bolsas destinadas, 

conforme este edital. 

Os requisitos mínimos para inscrição e seleção dos discentes com bolsa devem contemplar os 

seguintes indicadores 

a) Ser acadêmico regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação Strictu 

sensu da UNESC; 

b) Receber no máximo uma bolsa integral para atividades de extensão e/ou pesquisa como 

bolsista de fomento proveniente da instituição; 

c) Dispor de 20h semanais para bolsa integral ou 10h semanais para bolsa parcial durante a 

vigência da bolsa; 

d) Não ser formando no primeiro semestre de 2010; 

e) Para cada área de conhecimento deverão também atender os seguintes critérios e 

especificidades:   

Acadêmicos dos Cursos de Graduação 
Envolvidos 

Critérios requisitos mínimos 

Engenharia de Agrimensura Acadêmicos a partir da 4ª fase do curso com 
domínio de Auto Cad. 
Disponibilidade de tempo no período 
vespertino; 
 

Engenharia Civil Acadêmicos a partir da 6ª fase do curso com 
Domínio de informática (Pacote Office e Auto 
Cad); 
Disponibilidade de tempo no período matutino 
ou vespertino; 
 

Arquitetura e Urbanismo Acadêmicos a partir da 6ª fase do curso com 
Domínio de informática (Pacote Office e Auto 
Cad); 
Disponibilidade de tempo no período matutino; 

 
 

V - Da Inscrição 

Para a efetivação da inscrição os acadêmicos interessados deverão apresentar: 
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- Ficha de Inscrição devidamente preenchida (em anexo ao presente edital e disponível na 

Secretaria da Unidade Acadêmica); 

- Comprovante das disciplinas cursadas (espelho) disponível no site na UNESC/ Curso de 

Engenharia Ambiental/Engenharia de Agrimensura/Arquitetura/ Ambiente Acadêmico. 

VI - Das Bolsas 

Aos acadêmicos aprovados em processo seletivo específico, serão destinadas 3 (três) bolsas, de 

20 (vinte) horas semanais, na forma de desconto em mensalidades, no valor mensal de R$ 

300,00 (trezentos reais).  

A vigência da bolsa será determinada pelo resultado da avaliação do bolsista que será realizada 

mensalmente pelos docentes da UNESC envolvidos no Projeto enquanto o projeto tiver vigência. 

VII - Dos Critérios de Seleção 

A entrevista para a seleção dos (as) acadêmicos (as) ocorrerá no dia 22 de março de 2010, das 

14h30min às 18h no Bloco Administrativo Sala 16.   

A entrevista de seleção será realizada em uma banca constituída pelos professores 

componentes do Projeto de Extensão Permanente ECTEC. 

VIII - Da Data de Publicação do Resultado 

O resultado da seleção dos bolsistas será divulgado no mural da Diretoria da Unidade 

Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologias (UNACET) – Bloco Administrativo, térreo, 

Campus de Criciúma e no mural dos Cursos de Engenharia de Agrimensura, Engenharia 

Ambiental e Arquitetura e Urbanismo, no Bloco Administrativo, campus da UNESC no dia 

24/03/2010, às 14 horas. 

IX – Das obrigações dos bolsistas 

O acadêmico bolsista deverá entregar um relatório no final de cada semestre. 

X- Das Disposições Gerais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Extensão da Unidade Acadêmica, 

cabendo recurso das decisões ao Colegiado da Unidade Acadêmica UNACET. 

Criciúma, 15 de março de 2010.  

 

 

 

 

 

Rogério Casagrande 
DIRETOR DA UNIDADE ACADÊMICA DE 

CIÊNCIAS, ENGENHARIAS E 
TECNOLOGIAS – UNACET 

Tadeu de Souza Oliveira 
COORDENADOR DE EXTENSÃO DA UNIDADE 
ACADÊMICA DE CIÊNCIAS, ENGENHARIAS E 

TECNOLOGIAS - UNACET 


