
 

EDITAL ARQ/BP 6/2022 
 
 

PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÕES 
PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES AO 
PROJETO DE EXTENSÃO PLANO DIREITOR 
SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA – SP 
DO CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE SÃO 
FRANCISCO – USF. 

 
 

O Coordenador do curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Câmpus Bragança Paulista da 
Universidade São Francisco, no uso de suas 
atribuições, baixa o seguinte 

 

 

E D I T A L 

 

Art. 1.º Fica prorrogado o prazo de inscrições para o Projeto de Extensão Plano Diretor Santa 

Casa de Bragança Paulista-SP, cujo objetivo é desenvolver o plano diretor para a Santa Casa de 

Bragança Paulista, baseado nos princípios do desenvolvimento sustentável e dos aspectos legais. 
 

§ 1.º Serão disponibilizadas 5 vagas aos estudantes matriculados no curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade São Francisco – USF, cursando a partir do 4.º semestre, para participar 

do projeto de extensão em caráter voluntário. 
 

§ 2.º As inscrições deverão ser realizadas no período de 20 de outubro a 10 de novembro de 2022, 

pelo link (https://forms.gle/j12xBL3nFZCyTZjp9). 
 

§ 3.º O estudante selecionado deverá cumprir 20 horas semanais de dedicação, de acordo com as 

datas e horários a serem estabelecidos pelos professores envolvidos, devendo ter frequência 

mínima de 75% para obtenção do certificado. 
 

§ 4.º As atividades do projeto de extensão serão desenvolvidas sob orientação da docente Glacir 

Teresinha Fricke. 

 

Art. 2.º A seleção do ingresso será realizada por meio da análise do formulário de inscrição 

seguida de entrevista com a docente Glacir Teresinha Fricke e um membro do NDE (Núcleo Docente 

Estruturante), ambas etapas eliminatórias.  
 

§ 1.º O link e o horário de cada candidato serão enviados no dia 24 de novembro de 2022, até às 

18h, no e-mail que o estudante colocar no ato da inscrição.  
 



 

§ 2.º A entrevista ocorrerá de forma individual, com duração de 15 minutos por estudante, no dia 28 

de novembro de 2022, das 14h às 16h, via Google Meet.  
 

§ 3.º Se não houver lista de espera ou interesse dos estudantes pré-selecionados, um novo edital 

será aberto para preenchimento das vagas. 

 

Art. 3.º O resultado do processo seletivo será divulgado após a entrevista, por e-mail, no dia 2 de 

novembro de 2022. 
 

Parágrafo único. O projeto de extensão terá início em 10 de novembro de 2022 e término previsto 

para 10 de novembro de 2023. 

 

Art. 4.º Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso. 

 

Art. 5.º Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente produza seus 

efeitos. 

Publique-se. 

 

Bragança Paulista, SP, 21 de outubro de 2022. 

 

 

Paulo Eduardo Borzani Gonçalves 
Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
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