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 Centro Universitário de Goiás 
Pró-Reitoria de Ensino e Extensão 

Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS 01/2019 – PROJETO DE EXTENSÃO VIAGENS  

 

Nome do Projeto:  PRANCHETA NA ESTRADA – VIAGENS DE ESTUDO   

 
PROFESSORES COORDENADORES DO PROJETO 

Profª. Esp. Igor de Araújo e Silva 

Profª. Dra. Lúcia Gomes Ribeiro 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Estão abertas 06 (seis) vagas para alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo para: 

Auxiliar na organização das viagens de estudo: 

Cotação de agências de turismo, hotéis, transporte, seguros de viagem, etc. 

Organização de roteiros; 

Arrecadação do dinheiro; 

Ajudar a divulgar as viagens nas redes sociais; 

Comunicação com os demais discentes; 

 

REQUISITOS PARA SELEÇÃO 

Ter bom histórico e desempenho escolar; 

Demonstrar empenho e comprometimento; 

Disponibilidade de 3 horas semanais 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para integrante deverão ser feitas na Coordenação do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, dentro do prazo estipulado pelo cronograma do processo seletivo, juntamente com os 
seguintes documentos: 

▪ Ficha de inscrição preenchida; 
▪ Cópia do histórico escolar; 
▪ Cópia do comprovante da matrícula referente a 2019/1. 

 

DOS REQUISITOS 

▪ Estar regularmente matriculado; 
▪ Preencher a ficha de inscrição; 
▪ Ter disponibilidade para estar presente ao menos 3 hrs semanais. 

 

SELEÇÃO 

A seleção dos alunos integrantes, será realizada pelos professores responsáveis pelos seguintes 
meios: 

▪ Avaliação do histórico escolar e entrevista. 



 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A classificação dos integrantes poderá ter validade de até 01 (um) período semestral podendo 

ser reconduzido uma única vez dependendo da disponibilidade de vagas oferecidas no próximo 

semestre. Para cada semestre concluído serão creditados aos alunos 40 hrs complementares de 

ensino. Somente serão computadas as horas daqueles alunos que entregarem o relatório final de 

monitoria assinado pelos professores responsáveis. 

 

CRONOGRAMA SELEÇÃO INTEGRANTES PROJETO DE EXTENSÃO 2019/1 

1 
Entrega ficha de inscrição e 
cópia do histórico escolar  

13/03/2019 à 
15/03/2019 

09:00h às 10:30h 

ou 

18:00h às 19:30h 

Coordenação 
de curso 

Arquitetura e 
Urbanismo 

2 
Realização das entrevistas com 
as professoras 

18/03/2019 16:00h às 17:30h Sala 203E 

3 Divulgação dos resultados 19/03/2019 18:00h 
Site da 

instituição 

4 Início das atividades de extensão 22/03/2019 Horários e sala a definir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Edital 01/2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO INTEGRANTES 
PROJETO DE EXTENSÃO – VIAGENS  

 
 
 
 

NOME:_______________________________________________________________________ 

R.A:__________________________________________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO: ______________________________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________________ 

 
Anexar: 

▪ Cópia do histórico escolar na instituição; 

▪ Cópia do comprovante da matrícula referente à 2019/1; 

▪ A ficha de inscrição só terá validade desde que preenchidos os requisitos do edital nº 

01/2019, com seus respectivos comprovantes.  


