
STUDIO N - processo seletivo 2022.2 - 

 

A Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, torna público que estão 

abertas as inscrições para o Processo de Seleção no Programa de Atividade 

Extensionista, do semestre letivo de 2022.2 Neste semestre são previstas apenas 

vagas de alunos voluntários para atuar no formato híbrido, sendo destinadas ao 

StudioN –escritório modelo de arquitetura e urbanismo, engenharia, design e 

inovação. 

 

Rodrigo Reis 

Arquiteto e Urbanista 

Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo 

Centro Universitário Newton Paiva 

 

Sobre o Programa de Extensão StudioN 

 

O StudioN - escritório modelo de arquitetura e urbanismo, engenharia, design e 

inovação, surge como uma resposta a uma imensa fatia da sociedade que se 

encontra, em virtude da desigual realidade social brasileira, à margem dos 

serviços de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Design e demais áreas de 

conhecimento relacionadas à tecnologia e inovação. Entendemos que devemos 

complementar a formação dos alunos de ciências exatas, através de prática 

profissional orientada, buscando aplicar o conhecimento universitário em projetos 

reais. 

  

O foco principal do StudioN é o aprendizado dos estudantes bolsistas e/ou 

voluntários através do contato com a problemática social e projetual de nossa 

realidade. As atividades envolvidas possibilitam os discentes, docentes e a própria 

Newton a percorrerem mais um caminho no sentido de sua interação com a 

sociedade circundante (através da realização de projetos sociais nas comunidades 

carentes); a se envolverem n a criação de vínculos institucionais entre a Newton e 

órgãos públicos, empresas, ou OSC’s que tenham interesse também neste tipo de 

iniciativa (aplicar o conhecimento universitário nas camadas sociais mais distantes 

deste), a participarem das novas possibilidades, materiais, técnicas, abordagens e 

formas de se construir. 

 

Processo de seleção 

  

O processo de seleção prevê apenas vagas de Extensionista Voluntário (10 horas 

semanais) para atuar no formato híbrido, com dias de trabalho presencial no 

StudioN, campus Carlos Luz, e dias de atividades remotas.  

 

O trabalho será dividido de acordo com o perfil do aluno e tipos de projeto em 

desenvolvimento. As atividades realizadas contribuem para melhoria do meio 

ambiente das áreas que serão objeto de intervenção, através de projetos e 

propostas arquitetônicas e urbanísticas, soluções de engenharia, tecnologia, design 

e inovação, promovendo melhoria da qualidade de vida. 
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Regulamento 

 

1. CANDIDATOS 

1.1 - Poderão candidatar-se às vagas alunos regularmente matriculados nos 

cursos do Instituto de Ciências Exatas desta instituição. 

1.3 - O candidato deverá apresentar disponibilidade de horário para atividade 

presencial de, no mínimo, uma vez por semana. 

1.4 - Ao aluno selecionado por no mínimo um semestre, serão atribuídas 40 

horas de Atividades Complementares. 

 

Compete ao aluno envolvido no programa e/ou projeto: 

 

Comprometer-se com a excelência nas suas atividades, prezando pelo cuidado em 

toda troca com a comunidade; 

Assinar termo de compromisso e rescisão, quando pertinente, conforme descrito 

no Manual de Contratos Internos; 

Participar do CIEPE Newton –Congresso de Inovação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão Newton e outros eventos promovidos pela Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Inovação. Prezar pela execução do programa e/ou projeto, respeitando 

prazos e entregas, sempre alinhado às diretrizes da Extensão da Newton. 

 

2. AVALIAÇÃO 

 Serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação:  

2.1 - Análise de histórico escolar (Através do RA o histórico será avaliado 

diretamente no sistema da Newton, portanto o aluno não precisa anexar ou 

enviar por e-mail para participar deste processo seletivo), 

2.2 - Currículo Resumido 

2.3 - Texto de resposta ao questionamento presente no final deste formulário: 

Porque você gostaria de fazer parte do StudioN? 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição deverá feita pelo próprio aluno através de formulário on-line até às 

23:59 do dia 24 de setembro de 2022. Link:  

https://forms.gle/eGoAi63Hyvpe7M1m7 

 

3.3 Os alunos devem enviar um currículo resumido que deve ser remetido em 

arquivo digital, no formato .PDF por e-mail através do formulário on-line. 

 

Você pode encontrar orientações para elaboração ou reestruturação do 

https://forms.gle/eGoAi63Hyvpe7M1m7


seu currículo no: Newton Carreiras - PLATAFORMA DE CARREIRAS 

NEWTON – link: https://carreiras.newtonpaiva.br/  

 

  

4.     VAGA PREVISTA e JORNADA DE TRABALHO 

 

Extensionista voluntário– 10 horas (não remunerado) 

 

Observação 1: disponibilidade para realizar atividades extracurriculares 

eventuais- eventos acadêmicos; ação social; apoio na organização de 

concursos, seminários e afins. 

 

Observação 2: O aluno deve selecionar no formulário On-line qual a 

disponibilidade de horário para atividade presencial podendo escolher 

mais de uma opção ou todas. 

 

https://carreiras.newtonpaiva.br/

