Revisão do Plano Diretor Participativo e
Confecção do Plano de Mobilidade de Bambuí-MG
Edital de seleção de bolsistas de extensão para estudantes de
Arquitetura e Urbanismo
1) Apresentação:
O projeto consiste na revisão do Plano Diretor de Bambuí, assim como a confecção do seu Plano de
Mobilidade Urbana. E será realizado a partir de um Convênio firmado entre a prefeitura local e a
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), com duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados
a partir da data de assinatura do convênio.
2) Sobre a duração e características da Bolsa de Extensão:
As bolsas de extensão terão duração de 24 (vinte e quatro) meses, abarcando toda a duração
prevista do projeto. As/ os estudantes serão cadastrados e, ao final, receberão atestado de
participação conforme a função.
Estão sendo oferecidas 02 (duas) bolsas 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) Benefícios
As bolsas são de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a serem pagas pelo governo do município, mediadas
pela Pró-reitora de Extensão da UFSJ por meio da FAUF; e o recebimento da mesma acontecerá após
cada mês de trabalho.
Será garantido transporte, alimentação e hospedagem em caso de visitas em campo.
4) Documentos necessários
1. Histórico escolar do aluno devidamente atualizado;
2. Currículo Lattes (se houver) ou Vitae do aluno devidamente atualizado;
3. Formulário (em anexo) preenchido e enviado por email.
5) Atribuições e áreas de atuação:
A participação no projeto se direciona às seguintes áreas de atuação e suas competências:

1. COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA: área responsável pela coordenação dos trabalhos,
revisão dos produtos de cada área de concentração e organização dos produtos finais.
2. ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL URBANA: levantamentos de documentos relacionados à
política urbana e proposição de estratégias e instrumentos urbanísticos e legais.

3. CARTOGRAFIA, MEIO FÍSICO E CONFORTO AMBIENTAL: levantamentos físicos e de
conflitos socioambientais; elaboração de mapas para apresentação dos produtos.
4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL: mobilização comunitária, organização das reuniões e audiências
públicas e cursos de capacitação; e a sistematização do diagnóstico da participação popular.
5. JURÍDICO-LEGAL: análise do conjunto de leis, códigos, decretos e normas, dando apoio às

demais área, e formalização do escopo da lei final do novo PLANO DIRETOR.
Ressalta-se que as áreas se inter-relacionam, por se tratar de um Plano Diretor Participativo: a
seleção prevista neste edital direcionará o estudante a área específica de atuação, porém, a/o
bolsista terá, tanto quanto possível, a oportunidade de participar de todo o processo de elaboração,
tendo contato com todos os profissionais.
As/ os bolsistas terão papel relevante no envolvimento da população nos momentos de participação
comunitária, desenvolvimento de material gráfico para divulgação e documentação dos mesmos,
assim como na confecção de mapas para representação e discussão das propostas. E, como serão
orientados por profissionais, não é necessário que domine completamente os temas relacionados, no
entanto, é importante que tenha interesse e dedicação.
6) Critérios Gerais e Preferências
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. Ter cursado disciplinas referentes a estes temas na graduação ou participado de atividades
relacionadas;
4. Estar entre o 4º e o 8º períodos;
5. Ter disponibilidade de horários para participar dos levantamentos de campo e atividades no
município, quando necessário (seguindo os protocolos de segurança recomendados na prevenção à
Covid-19).
A seleção será feita através da análise dos documentos solicitados e entrevista pelos professores
envolvidos.

O formulário abaixo deverá ser preenchido e enviado para o email liviamuchinelli@ufsj.edu.br, em
formato PDF, junto aos documentos destacados no Item 4, até o dia 07/03/2021.

A seleção será realizada no dia 09/03/2021, a partir de 9h, via Meet. E o endereço será enviado aos
candidatos, pela ordem de inscrição, à medida que forem sendo realizadas as entrevistas.

Anexo:
Revisão do Plano Diretor Participativo e
Confecção do Plano de Mobilidade de Bambuí
Formulário de Inscrição da seleção de bolsistas de extensão para estudantes
de Arquitetura e Urbanismo

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nome completo:
Matrícula:
RG:
CPF:
Ano/semestre de Ingresso:
Semestre em curso:

As perguntas seguintes podem ser respondidas na sequência em um único texto:
a) Possui algum curso complementar que possa contribuir com os trabalhos?
b) Dentro das áreas apresentadas, em qual você acredita melhor se encaixar? Por quê?
c) Você possui alguma experiência prática nestas áreas temáticas (pesquisa, extensão ou
trabalho em empresa privada)? Qual (is)?
d) Você possui algum interesse especial pelo Planejamento Urbano? Explique por que se
interessou pelo trabalho e qual seu entendimento acerca do instrumento do Plano Diretor.

