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O Escritório de Inovação e Tecnologia – EMAUE instituído como associação civil 

de caráter universitário, sem fins lucrativos, de duração indeterminada com sede e foro 

na cidade de Porto velho, estado de Rondônia, com endereço a Rua João Goulart, nº 

666, Bairro Mato Grosso – RO, CEP 76805-846 é vinculado aos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção do Centro Universitário São Lucas 

(UniSL). 

 

1. Das vagas 

 

Serão, inicialmente, disponibilizadas, durante o 2º semestre de 2022, 14 

(quatorze) vagas, sendo distribuídas em 2 (duas) vagas para Administração, 2 (duas) 

vagas para Arquitetura e Urbanismo, 2 (duas) vagas para Ciências Contábeis, 2 (duas) 

vagas para Direito, 2 (duas) vagas para Engenharia Civil, 2 (duas) vagas para 

Engenharia Elétrica e 2 (duas) vagas para Engenharia de Produção, com horários e 

turnos acordados diretamente com o EMAUE (Conforme a ficha de inscrição). Para a 

primeira vaga de cada curso, haverá uma bolsa de desconto de R$ 200,00 reais na 

mensalidade do curso em questão. Já a 2° vaga de cada curso será voluntária, sendo 

que, os acadêmicos receberão certificado de extensão (horas de atividades 

complementares) e/ou horas de estágio curricular obrigatório (caso esteja cursando a 

disciplinas durante o semestre de atuação no EMAUE).  

 

2. Dos candidatos 

 

Poderão se candidatar os alunos regularmente matriculados no Centro 

Universitário São Lucas (UniSL) ou Faculdade São Lucas (FSL), nos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção, seguindo os critérios: 

a. O acadêmico deverá estar matriculado acima do 3º período no caso de 

Arquitetura e Urbanismo, com conhecimentos dos softwares AutoCAD, Revit 

ou SketchUp; 

b. O acadêmico deverá estar matriculado acima do 3º período no caso de 
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Engenharia Civil, Elétrica e Produção, com conhecimentos dos softwares 

AutoCAD ou Revit; 

c. No curso de Ciências Contábeis o acadêmico deverá estar matriculado 

acima do 2º período ou ter sido aprovado na Disciplina de Contabilidade 

Básica.  

d. No curso de Direito, o aluno deverá estar matriculado acima do 2º período e 

deve ter sido aprovado na disciplina de Teoria Geral do Direito ou 

equivalente. 

e. No curso de Administração o acadêmico deverá estar matriculado acima do 

2º período e ter sido aprovado na Disciplina de Teoria Geral da 

Administração. 

 

3. Das inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas pelo formulário online disponível no link do 

site da extensão a partir do dia 08 de agosto até às 23h e 59min do dia 16 de agosto de 

2022 (terça-feira). 

Na ficha de inscrição deverá necessariamente ser anexado o Currículo Lattes do 

candidato, sob pena de indeferimento. 

 

4. Da seleção 

 4.1. A seleção será pela inscrição, envio do Currículo Lattes, prova prática e 

entrevista, sendo: 

 A prova prática ocorrerá no dia 20 de agosto de 2022 no EMAUE, iniciando as 

14:30 horas e será a abordagem de um caso prático do EMAUE. A entrevista ocorrerá 

entre os dias 24 e 26 de agosto de 2022, sendo o aluno informado no site da São Lucas, 

na aba do EMAUE, da data, horário e local da mesma.  

4.2. A ausência na prova e na entrevista acarretará em eliminação automática 

do aluno.  

4.3. As avaliações (prova prática e entrevista) terão pesos iguais, necessitando 

o aluno aproveitamento mínimo de 50% (em cada etapa). 
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4.4. Não serão admitidos recursos referentes ao resultado de avaliação da prova 

prática e entrevista. 

4.5. Serão selecionados os alunos por ordem de classificação da nota final de 

acordo com a quantidade de vagas de cada curso.  

4.6. O aluno que precisar realizar a prova e/ou entrevista em seu horário de aula 

deverá avisar ao coordenador de seu curso para que o mesmo informe ao professor o 

motivo do atraso ou ausência.  

4.7. Caso o aluno não compareça à data da prova prática e entrevista, estará 

automaticamente eliminado da seleção, não sendo admitidos comprovantes de 

ausência para justificar a não realização da etapa e marcação de nova 

avaliação/entrevista. 

4.8. Comporão a banca da prova prática os líderes do UNISL e os coordenadores 

dos cursos em questão. Nas entrevistas, os coordenadores e/ou docentes dos cursos 

que fazem parte do EMAUE. 

4.9. A prova prática envolverá temas interdisciplinares de todos os cursos que 

participarão do EMAUE e terão como critério de avaliação não apenas o conhecimento 

técnico, mas também as competências e habilidades necessárias para os trabalhos que 

serão desenvolvidos no Escritório. 

4.10. Os alunos serão selecionados de acordo com a ordem de classificação, 

sendo que sempre que houver a saída/desligamento de algum aluno, o próximo 

classificado será imediatamente convocado. 

 

5. Dos benefícios aos selecionados 

Os alunos selecionados em 1° lugar (de cada curso), serão beneficiados com 

um desconto na mensalidade de R$ 200,00 reais durante o tempo em que o aluno 

estiver atuando no EMAUE (vale ressaltar, que o edital é válido para 2022.2 e 2023.1, 

portanto para o aluno continuar atuando no EMAUE em 2023.1 deverá estar 

regularmente matriculado). 

OBS: Caso o aluno selecionado em 1° lugar desista de assumir a vaga, ou saia 

antes da finalização do tempo do edital, a bolsa do 1° lugar passará imediatamente ao 

2° colocado, e assim sucessivamente. 
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6. Da validade 

 

A presente seleção é válida para o exercício das atividades do Escritório de 

Inovação e Tecnologia – EMAUE referente ao 2º semestre de 2022 e 1º semestre de 

2023, com término do termo programado para 29 de julho de 2023.  

 

7. Da ausência de vínculo empregatício 

 

Os alunos aprovados no processo seletivo exercerão suas atividades sem 

qualquer vínculo empregatício com o Centro Universitário São Lucas (UniSL). 

 

8. Das horas de extensão e/ou estágio supervisionado 

 

A carga horária despendida pelos alunos aprovados no exercício de suas tarefas 

pelos Professores Supervisores será computada como hora de extensão e/ou estágio 

curricular obrigatório (dentro das condições da IES), de acordo com a carga horária pré-

definida para aquela atividade em questão e também com o regulamento de estágio 

curricular obrigatório e normativa de atividades complementares de cada curso. 

Cabe ressaltar que, para o aluno usar a carga horário do EMAUE para o estágio 

supervisionado, o mesmo deverá estar regularmente matriculado na disciplina de 

Estágio Supervisionado”. 

 

9. Das obrigações dos aprovados 

 

Aos alunos participantes deste edital, compete: 

I. Executar com responsabilidade, comprometimento, ética e qualidade, todas 

as atividades de pesquisa e extensão propostas;  
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II. Desenvolver suas atividades de acordo com as disposições legais contidas 

no Estatuto, bem como às orientações do Professor Supervisor e do Coordenador Geral;  

III. Cumprir os cronogramas definidos para cada atividade a ser desenvolvida 

e os horários de funcionamento definidos pelo EMAUE;  

IV. Acompanhar e coordenar os serviços prestados pelo EMAUE;  

V. Participar das reuniões programadas quando solicitado; 

VI. Registrar frequência diariamente durante o período do edital vigente; 

VII. Fazer uso dos equipamentos conscientemente apenas para fins destinados 

ao EMAUE; 

VIII. Exercer com postura suas atividades dentro do ambiente EMAUE, 

respeitando ao Regimento Geral, aprovado pelo CONSUP em 2022, do Centro 

Universitário São Lucas; 

IX. Solicitar ao professor supervisor EPI (Equipamento de proteção individual), 

com prazo mínimo de 48 horas, e fazer uso devido dos mesmos, quando necessário; 

X. Solicitar à secretária materiais de escritório quando necessário;  

XI. Cumprir e fazer cumprir as disposições regimentais do Centro Universitário 

São Lucas e do Estatuto. 

XII. O aluno deverá estar de segunda a sexta-feira dentro do horário ao qual 

selecionou durante a sua inscrição. 

O aluno que descumprir mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária, 

que deixar de realizar as atividades determinadas pelos Professores Supervisores, que 

exerça as atividades do projeto com desinteresse ou negligência ou que se comporte 

de modo incompatível com o seu exercício, poderá ser advertido, e, em caso de 

reincidência, ter o seu desligamento do EMAUE. 

 

10. Casos omissos e publicidade 
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Os casos omissos serão analisados pelos Coordenadores dos cursos 

integrantes do EMAUE, em deliberação com os Professores Supervisores, Secretária, 

e Reitoria, quando necessário. 

 

Porto Velho, 29 de julho de 2022 

 

Profa. Ma. Maria Aparecida Urgal 

Coordenador do curso de Administração - UniSL 

 

Profa. Esp. Andressa Calisbino 

Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo – UniSL 

 

Prof. Esp. Diego Ramos Silva 

Coordenador do curso de Ciências Contábeis – UniSL 

 

Prof. Dr. Christian Norimitsu Ito 

Coordenador do curso de Direito – UniSL 

 

Profa. Ma. Jayne Carlos Piovesan 

Coordenadora dos cursos de Engenharia Civil,  

Elétrica e Produção – UniSL 
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ANEXO I – Cronograma Geral 

 

Etapa Data Local 

Inscrições 08/08/22 até 16/08/22 https://forms.office.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTk
mmB-
g_zc7zMybUVh8aE5FIjNmfNB7d7
rJUQkwyTVRTS0ZJOTdQRVhDV
Tc4NUhBTUxGVi4u 

Homologação das 

Inscrições 

17/08/2022 https://www.saolucas.edu.br/sites/
extensao/escritorio-de-inovacao-e-
tecnologia-sao-lucas-emaue  

Prova Prática 20/08/22 as 14:30 
horas 

Campus II – A sala estará descrita 
na homologação das inscrições 

Resultado da Prova 

Prática e convocação 

para entrevista 

23/08/2022 https://www.saolucas.edu.br/sites/
extensao/escritorio-de-inovacao-e-
tecnologia-sao-lucas-emaue  

Entrevista 24/08 até 26/08/22 Campus II – Conforme 
cronograma da convocação 

Resultado Final e 
convocação 

29/08/2022 https://www.saolucas.edu.br/sites/
extensao/escritorio-de-inovacao-e-
tecnologia-sao-lucas-emaue  

Assinatura do termo 31/08/2022 https://www.saolucas.edu.br/sites/
extensao/escritorio-de-inovacao-e-
tecnologia-sao-lucas-emaue  

Início das atividades 01/09/2022 EMAUE – Campus II 
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