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ACADÊMICA DE HISTÓRIA E PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO – 2022.2 

Número: 

CCG-FOR-33 

Aprovação: 

 
Diretoria Acadêmica 

   

VERSÃO:05 
 

UNIDADE: UNIJUAZEIRO – CAMPUS SÃO MIGUEL 

 

CURSO: 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 
A coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo e a Diretoria da Liga Acadêmica de 

História e Preservação do Patrimônio Arquitetônico do Centro Universitário de Juazeiro do Norte - 

UNIJUAZEIRO, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital para processo seletivo de 

novos membros da LAHPPA. 

 

1. Das Disposições Preliminares 

 

1.1 O processo seletivo presente neste Edital visa a seleção de 7 (sete) novos integrantes para a Liga 

Acadêmica de História e Preservação do Patrimônio Arquitetônico (LAHPPA)  do Centro Universitário 

de Juazeiro do Norte, para atuarem no âmbito  da extensão universitária, organizando eventos, prestando 

serviços e oferecendo cursos na área de atuação da liga acadêmica. 

 

1.2 O processo seletivo será composto de três etapas: Carta de intenção, Avaliação do Histórico e 

Entrevista. 

 

1.3 Os aprovados na seleção poderão permanecer na liga por 12 meses a contar da data da publicação 

do resultado, à exceção dos membros da diretoria, que podem permanecer até a data de sua formatura, 

conforme estatuto da liga. 

 

1.4 Toda menção a horário, neste Edital, terá como referência o horário oficial do Distrito Federal – DF. 

 

2. Das Inscrições 

 

2.1 Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo da Liga Acadêmica de História e Preservação 

do Patrimônio Arquitetônico (LAHPPA) no período de 29 de Setembro a 04 de Outubro de 2022. 

 

2.2 As inscrições serão feitas mediante preenchimento de formulário eletrônico, disponível no link: 

https://forms.gle/MGwabFC9eFewPFCT9.  Com o envio da carta de intenção (Anexo II) e uma cópia 

do histórico acadêmico no mesmo link de inscrição. Os arquivos deverão ser enviados em formato 

pdf. 

 

2.3 Estará apto a se candidatar todo e qualquer estudante devidamente MATRICULADO entre 2º 

período e 8º período no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Juazeiro do 

Norte, no corrente semestre letivo. 

https://forms.gle/MGwabFC9eFewPFCT9
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3. Da Seleção 

 

3.1 A seleção dos candidatos será constituída por: carta de intenção (N1), avaliação do histórico (N2)  e 

entrevista/dinâmica (N3) , respeitando a seguinte média ponderada (equação 1): 

 
Nota final = (N1 ∗ 0,2) + (N2 ∗ 0,4) + (N3 ∗ 0,4) 

 
3.2 A banca examinadora será constituída pelos professores Orientadores e Diretoria Executiva da 

LAHPPA. 

 

3.3 A entrevista do processo seletivo será realizada de maneira remota, nos dias 13 e 14 de Outubro,  

das 08:00h às 17:00h (conforme cronograma a ser divulgado), na Plataforma Teams, disponibilizada 

para os discentes da UNIJUAZEIRO. O inscrito na seleção deverá acompanhar o envio do código da 

equipe  nos contatos informados no ato da inscrição. O participante será responsável pelo recurso 

digital (áudio e câmera ligados durante a entrevista). 

 

3.4 Serão classificados os candidatos que apresentarem nota final maior que 7,0 (sete) e aprovados 

aqueles que estiverem dentro do número total de vagas disponibilizadas. 

 

3.5 Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não comparecerem à reunião na data 

definida no 3.3. 

 

3.6 Em caso de empate, será considerado o candidato que tiver maior pontuação na avaliação do 

histórico acadêmico. 

 

4. Das Obrigações 

 

4.1 Os discentes aprovados deverão ter disponibilidade para participar de reuniões quinzenais e das 

ações, grupos de estudos e promoção de programas/cursos/eventos de extensão propostos Diretoria 

Executiva, Coordenação e demais membros da LAHPPA. 

 

4.2 Serão realizadas reuniões quinzenais (em dias letivos) e grupos de estudos com frequência mensal. 

 

4.3 Os dias, horários e datas mencionados no 4.2 podem sofrer modificações a depender da 

disponibilidade dos membros da LAHPPA. 

 

4.4 Será excluído da LAHPPA o membro que se ausentar de 3 (três) reuniões consecutivas 

justificadas, 2 (duas) não justificadas, ou não comparecer/participar da primeira reunião, mesmo que 

remota, sem ter fornecido justificativa; ou aqueles que apresentarem baixo rendimento de 

participação, o que será  avaliado por um parecer da Diretoria Executiva e Orientadores da LAHPPA.  

 

4.5 O membro que, porventura, tiver que faltar às reuniões deve justificar antecipadamente a sua 

ausência em até 24 horas ao membro Presidente da LAHPPA. 
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4.6 Para recebimento da declaração de participação da LAHPPA, será preconizado: a) o cumprimento 

da carga horária de, no mínimo, 75% de toda a programação proposta pela diretoria e coordenação da 

liga. A carga horária máxima de atividades complementares será de 20 horas; e b) a publicação de 

pelo menos um trabalho científico (sejam resumos simples, expandidos ou artigos completos), na área 

de estudo da liga ou sobre trabalhos desenvolvidos pela liga no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. 

 
4.7 A declaração de participação deverá ser emitida pela Coordenação do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo no prazo máximo de 45 dias após a solicitação do discente, mediante preenchimento e 

entrega à Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, o formulário de Fechamento de 

Semestre da LAHPPA. 

 
5. Das Vagas e Resultados 

 

5.1 Serão disponibilizadas 7 vagas para discentes matriculados entre o 2º e 8º período. O excedente, 

desde que classificado, comporá a Lista de Remanescentes. 

 

5.2 O resultado será divulgado no dia 17 de Outubro de 2022, pelo e-mail informado no formulário de 

inscrição do candidato. 

 

5.3 Os casos omissos serão resolvidos pelos responsáveis diretos da LAHPPA. 

 

6. Das Disposições Finais 

 

6.1 O candidato aprovado, caso deseje, poderá desistir, desde que assine o Termo de Desistência; 

 

6.2 Eventuais vagas geradas por desistência serão preenchidas seguindo a ordem de classificação da 

Lista de Remanescentes. 

 
 

Juazeiro do Norte, 26 de Setembro de 2022. 

Giuliano Gambarra Marinho e Sousa 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo 
 

Waldemar Arraes de Farias Filho 

Orientador de Ensino e Extensão 

 

Constance Pinheiro Cardoso de Brito Gonçalves  
Orientadora de Pesquisa 

 
Markmério Alves Bezerra 

Representante Discente da LAHPPA 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DO EDITAL 

 

ETAPA PERÍODO 

Inscrições via formulário online 29 de Setembro a 04 de Outubro de 2022 

Avaliação da Carta de Intenção, 

e Histórico Acadêmico. 

05 a 07 de Outubro de 2022 

Divulgação do cronograma de 
entrevistas 

10 de Outubro de 2022 

Entrevistas 13 e 14 de Outubro de 2022 

 

Resultado Final 17 de Outubro 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 
 

À comissão avaliadora do processo seletivo para admissão da Liga Acadêmica de 

História e Preservação do Patrimônio Arquitetônico. 

 

Prezada Comissão, 

 

Eu, (NOME DO CANDIDATO), discente do curso de , cursando o ‘’Nº’’ 

período, regularmente matriculado sob o nº de matrícula (MATRÍCULA), venho 

por meio desta, demonstrar meu interesse em participar da Liga Acadêmica de 

História e Preservação do Patrimônio Arquitetônico. 

Minha formação acadêmica consiste na graduação em_ e (outras se tiver) além 

de (CITAR CURSOS, ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES, PROJETOS DE 

PESQUISA, MONITORIA, BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 

ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E 

OUTROS EVENTOS MAIS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE A 

GRADUAÇÃO). 

 

Meu objetivo enquanto membro da LAHPPA é (DESCREVA SEU OBJETIVO 

E APRESENTE OS MOTIVOS QUE O(A) LEVARAM A ESCOLHER A 

CANDIDATURA À LAHPPA). Por fim, espero que (APRESENTE SUAS 

EXPECTATIVAS SOBRE A LIGA E A CONTRIBUIÇÃO DA LAHPPA 

PARA SUA VIDA ACADÊMICA E PROFISSIONAL). 

 

(Descrever tudo em, no máximo, 20 linhas) 

 

 

 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 


