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Edital para seleção de bolsistas de extensão para estudantes de  

Arquitetura e Urbanismo 
 

 Laboratório de Planos e Projetos em Arquitetura e Urbanismo – LAPP 

 
1) Apresentação: 

O  Laboratório de Planos e Projetos em Arquitetura e Urbanismo – LAPP consiste num projeto de 

extensão que desevolve propostas, priniciplamente, para instituições ou representações públicas, 

comunidades interna e externa à UFSJ, organizações, associações comunitárias sem fins lucrativos, 

que apresentem ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ demandas reais por ações, 

consultorias, projetos e planos relacionados a espaços urbanos, arquitetônicos, físicos e virtuais, 

cujas destinações e apropriações tenham propósitos coletivos, social e comunitário.  

2) Sobre a duração e características da Bolsa de Extensão: 

A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, abarcando toda a duração prevista do projeto e tem o valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser paga pela UFSJ. E a/o bolsistas será cadastrada/o e, ao final, 

receberáo atestado de participação.  

Está sendo oferecida 01 (uma) bolsa para estudantes de Arquitetura e Urbanismo. É vetada a 
participação de acadêmicos já vinculados à bolsas de iniciação científica, extensão ou trabalhos 
técnicos da universidade ou agências públicas de fomento. 
 

3) Atribuições da/o bolsista: 

1. levantamentos de campo e de documentos, e organização dos dados coletados; 
2. contato com clientes; 
3. análise das condições legais indicadas a cada situação; 
4. desenvolvimento de projetos urbanos e/ou arquitetônicos sob a orientação das 

professoras coordenadoras e revisões que se fizerem necessárias; 

5. supervisão dos projetos desenvolvidos no LAPP pelos demais participantes. 

 
4) Critérios Gerais de seleção:  

 

1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ; 

2. Possuir perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas; 

3. Estar entre o 4º e o 6º períodos; 

4. Ter disponibilidade de horários para participar das atividades previstas. 

 

5) Documentos necessários e seleção: 

 

1. Histórico escolar do aluno devidamente atualizado; 
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2. Portfólio; 

3. Currículo Lattes (se houver) ou Vitae do aluno devidamente atualizado.  

Os documentos solicitados devem ser enviados para os endereços de email anacfaria@ufsj.edu.br 

e liviamuchinelli@ufsj.edu.br, em formato PDF, até o dia 03/02/2022. 

A seleção será feita através da análise dos documentos solicitados e entrevista pelas coordenadoras 

do LAPP. 

A seleção será realizada no dia 03/02/2022, a partir de 14h, por link do meet a ser enviado por 

email aos inscritos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

Profa. Dra. Ana Cristina Reis Faria Profa. Dra. Lívia R. A. Muchinelli 

Professoras coordenadoras do LAPP 
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