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EDITAL N° 01/2015 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE  

 RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA  

PPGAU/UFBA 

 

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da 

Bahia torna pública a realização de processo seletivo para preenchimento de até 25 

(vinte e cinco) vagas para o Curso de Especialização em Assistência Técnica para 

Habitação e Direito à Cidade – Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

(Residência AU+E/UFBA), com ingresso no 2º. Semestre de 2015. Poderão candidatar-

se a Residência AU+E/UFBA, preferencialmente, os portadores de diploma de 

graduação em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, devidamente reconhecido no 

Brasil. A Comissão de Seleção decidirá sobre o ingresso eventual de profissionais de 

áreas correlatas e sobre diplomados estrangeiros. 

 

1 - PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 

1.1. As inscrições deverão ser realizadas via postal (SEDEX), com data de postagem 

entre os dias 17 de julho até 14 de agosto de 2015, para o endereço abaixo: 

 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA.  

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 

Av. Caetano de Moura, 121, Federação 

CEP: 40210-905 – Salvador – Ba 
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2 - DOCUMENTAÇÃO A SER ENCAMINHADA NA INSCRIÇÃO 

 

2.1. Cópia de todos os documentos abaixo relacionados: 

a) Formulário de inscrição preenchido (disponível: www.residencia-aue.ufba.br); 

b) Diploma de Graduação (ou Certificado de Conclusão com Ata de colação de 

grau) ; 

c) Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

d) Carteira de Identidade; 

e) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

f) Comprovante de quitação com o serviço eleitoral e militar; 

g) Comprovante de endereço residencial; 

h) Curriculum Vitae (Atividades acadêmicas e técnicas); 

i) 02 (duas) fotos 3x4 (recente); 

j) Declaração de disponibilidade de tempo para as atividades acadêmicas e práticas 

previstas para a Residência AU+E; 

k) Termo de Compromisso (disponível: www.residencia-aue.ufba.br); 

l) Comprovante de liberação do empregador, para os candidatos com vínculo 

empregatício; 

m) Portfólio dos projetos mais relevantes desenvolvidos, incluindo da graduação, 

(autoria ou co-autoria), com o objetivo de demonstrar a capacidade técnico-

propositiva do candidato; 

 

Observações: 

 

a) A estrutura acadêmica da Residência AU+E/UFBA prevê o prazo mínimo de 14 

(catorze) meses e máximo de 16 (dezesseis) meses, com um total de 40 créditos 

acadêmicos de teoria e prática (408 hs. ou 24 créditos de teoria – sendo 340 

horas-aula e 68 horas para conclusão do trabalho final orientado – e 960 hs. ou 

http://www.residencia-aue.ufba.br/
http://www.residencia-aue.ufba.br/
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16 créditos, equivalente ao trabalho prático, em campo). Essas atividades estarão 

distribuídas em três períodos: 1º período – Disciplinas, seminários e orientação 

do plano de trabalho; 2º período – Trabalho de campo orientado com a 

comunidade; 3º período – Conclusão e defesa pública do Trabalho Final. Serão 

ministradas 5 (cinco) disciplinas, sendo uma delas em formato de seminários. 

Cada disciplina terá um total de 68 horas-aula, ministrada em 4 horas diárias, no 

período matutino (das 8:00 as 12:00 hs), durante o curso. As demais atividades 

compreendem a atuação prática de assistência técnica, abrangendo interação 

com a comunidade e trabalho de extensão em campo (oficinas, pesquisas, 

debates, etc.); e a conclusão do Trabalho Final, a ser apresentado na forma de 

proposta-projeto e memorial descritivo. Será obrigatória a defesa pública para 

uma banca examinadora composta pelo docente orientador (tutor), um docente 

credenciado da Residência AU+E/UFBA e um membro externo, profissional 

com titulação mínima de especialista. Representantes da comunidade farão 

depoimentos sobre o processo de trabalho. 

b) Para esta segunda turma da Residência AU+E/UFBA, com início no segundo 

semestre de 2015, a indicação de orientador/tutor se dará posteriori ao processo 

de seleção, no início do curso, assim como a indicação da área a ser trabalhada e 

das comunidades envolvidas. 

 

3 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições realizadas no prazo previsto deste Edital serão submetidas à 

Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado da Residência AU+E/UFBA que, após 

avaliação da documentação apresentada, homologará as inscrições que estiverem de 

acordo com este Edital, não sendo admitida a posterior inclusão de documentos ou a 

inscrição de candidatos fora do prazo aqui estabelecido. A homologação das inscrições 

ocorrerá entre os dias 17 a 20 de agosto de 2015. 
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4 - PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O processo de seleção será realizado no período de 21 a 28 de agosto de 2015, 

devendo ocorrer em duas etapas, sendo: 

 Etapa 1: Avaliação do Currículo Vitae, Histórico Escolar e Portfólio (de 21 a 24 

de agosto de 2015)  

 Etapa 2: Entrevista (de 26, 27 e 28 de agosto de 2015). 

As entrevistas ocorrerão na sede da Residência AU+E/UFBA, na Faculdade de 

Arquitetura, conforme programação a ser divulgada no dia 24 de agosto de 2015 

(www.residencia-aue.ufba.br), sendo possível ser feita por Skype para os candidatos que 

residem fora de Salvador. 

 

5 – CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Em cada uma das etapas de seleção referidas no item quarto deste edital, o 

candidato obterá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

5.2. A nota mínima para aprovação em cada uma das etapas é 7 (sete). 

5.3. Somente passará para a Etapa 2 do processo seletivo aqueles candidatos que 

tenham obtido nota igual ou superior a 7 (sete) na Etapa 1; 

5.3 Serão classificados os candidatos aprovados em todas as etapas do processo 

seletivo, ordenados decrescentemente até o limite do número de vagas oferecidas. 

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 

 

6.1. A Comissão de Seleção elaborará uma Ata relatando os procedimentos utilizados 

acompanhada da atribuição dos pontos de cada candidato conforme o Edital. 

http://www.residencia-aue.ufba.br/
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6.2. A Comissão de Seleção preencherá e assinará o formulário de aprovação do 

resultado do processo seletivo, que será encaminhado para apreciação e homologação 

do Colegiado da Residência AU+E/UFBA. 

 

7 – CALENDÁRIO 

 

7.1. Inscrições – 17 de julho a 14 de agosto de 2015; 

7.2. Divulgação das inscrições homologadas – 20 de agosto de 2015 

7.3. Processo de seleção: 

 Etapa 1: Avaliação do Currículo Vitae, Histórico Escolar e Portfólio (de 21 a 24 

de agosto de 2015) .  

Divulgação dos resultados da Etapa 1 e da programação de entrevista dos 

selecionados para a Etapa 2, em 24 de agosto de 2015 

 Etapa 2: Entrevista (de 26, 27 e 28 de agosto de 2015). 

As entrevistas ocorrerão na sede da Residência AU+E/UFBA, na Faculdade de 

Arquitetura, sendo possível ser feita por Skype para os candidatos que residem 

fora de Salvador. 

7.4. Divulgação do resultado final – a partir de 31 de agosto de 2015 

7.5. Período de matrícula – (a definir) 

7.6. Início das aulas – 08 de setembro de 2015 

7.7 Os recursos devem ser encaminhado no prazo de até 3 dias úteis após a publicação 

do resultado final. 

 

8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

8.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por via postal (SEDEX); 

8.2. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados na entrevista;  
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8.3. A documentação dos candidatos cujas inscrições não foram homologadas e dos 

candidatos que não forem aprovados permanecerá na Secretaria da Residência 

AU+E/UFBA, por um período de 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. 

Findo este período, caso não seja recolhida pelo candidato, a documentação será 

descartada; 

8.4. O candidato portador de necessidade especial que precise de atendimento especial 

para a realização da entrevista deve informar por declaração escrita, encaminhada 

juntamente com o formulário de inscrição e demais documentos, para que possam ser 

tomadas as providências cabíveis, em tempo hábil; 

8.5. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão arbitrados pelo 

Colegiado da Residência AU+E/UFBA. 

 

Salvador, 16 de julho de 2015, 

 

Comissão de Seleção: 

Profa. Dra. Angela Gordilho Souza, coordenadora pelo PPGAU-UFBA; Profa. Any 

Brito Leal Ivo, vice-coordenadora pela FAUFBA; Profa. Dra. Luciana Calixto Lima; 

Prof. Dr. Eduardo Teixeira de Carvalho; e Prof. Me. João Mauricio Santana Ramos.   
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SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE  

 RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA  

PPGAU/UFBA 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente termo de compromisso e na melhor forma do Direito, eu (NOME 

COMPLETO DO CANDIDATO), RG (NÚMERO DO RG), CPF (Número do CPF), 

em virtude de minha candidatura para participar do processo seletivo para o Curso de 

Especialização em Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade – Residência 

em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, realizada pelo Programa de Pós-Graduação 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a 

Escola Politécnica, a ser iniciado no segundo semestre de 2015, com duração mínima de 

14 meses e máxima 16 meses, se selecionado, obrigo-me, por compromisso irrevogável 

e irretratável, a participar das atividades acadêmicas e práticas previstas, conforme 

edital de seleção. Declaro também, ter ciência que o não cumprimento das atividades 

acadêmicas e práticas, bem como a não obtenção do título do curso, em qualquer 

hipótese, acarretará no ressarcimento dos valores percebidos a título de custeio (se for o 

caso) do referido curso. Declaro ainda, ter conhecimento de que o Trabalho Final deverá 

ser doado à comunidade envolvida e à Universidade Federal da Bahia – Residência em 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, assim como, declaro ter conhecimento de que 

caberá aos professores tutor/co-tutor a decisão sobre a co-autoria do projeto final para 

desenvolvimento futuro ou publicação.   

 

 

____________(assinatura)___________ 

(NOME DO CANDIDATO) 
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SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE  

 RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA  

PPGAU/UFBA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 2015 

NOME: 

RG:  

CPF: 

NACIONALIDADE: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 

 

TELEFONE 

E-MAIL 

GRADUAÇÃO: 

ANO DE GRADUAÇÃO: 

INSTITUIÇÃO DE GRADUAÇÃO: 

 

PÓS-GRADUAÇÃO:  

 

 

VINCULO EMPREGATÍCIO SIM (    ) NÃO (    ) 

EMPRESA NA QUAL TRABALHA: 

 


