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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

COMISSÃO DE PESQUISA  

 

Edital para de selecionar de estudantes de graduação e pós-doutorado para atuarem nos projetos da 

Comissão de Pesquisa referentes ao edital de Apoio a Projetos Integrados para Pesquisas em Áreas 

Estratégicas (PIPAE) da Pró-Reitoria de Pesquisa 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES – CPQ-IAU 03/2021 

 

O Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) da Universidade de São Paulo (USP), Campus de São Carlos, por 

meio da Comissão de Pesquisa, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de candidatos para 

bolsas de graduação com a carga horária mínima de 10 horas semanais e pós-doutorado, com a carga horária 

mínima de 20 horas semanais, para o desenvolvimento de atividades junto aos projetos abaixo: 

 

A. Plataforma de monitoramento das áreas verdes urbanas do estado de São Paulo – Urb Verde, 

coordenado pelo Prof. Dr. Marcel Fantin,  

 

1. CARACTERIZAÇÃO DAS BOLSAS DE CADA PROJETO: 

 

A. Plataforma de monitoramento das áreas verdes urbanas do estado de São Paulo – Urb Verde, 

coordenado pelo Prof. Dr. Marcel Fantin: 

I. Quatro bolsas de Graduação; 

II. Duas bolsas de Pós-Doutorado; 

III. Resumo do Projeto: 

O presente projeto de pesquisa envolve a construção de uma plataforma customizada de 

monitoramento ambiental intraurbano (UrbVerde) para os 645 municípios do estado de São 

Paulo com métricas acompanháveis e coleções anuais de forma a prover suporte à decisão 

para políticas públicas. Para tanto, serão utilizadas técnicas de sensoriamento remoto e 

machine learning, assim como o suporte da plataforma baseada em cloud computing e 

programação em Java Script: Google Earth Engine (GEE); A presente pesquisa tem como 

objetivo desenvolver uma plataforma e uma metodologia de monitoramento anual das 

desigualdades socioespaciais na distribuição das áreas verdes urbanas e temas correlatos de 

forma a aperfeiçoar o indicador de áreas verdes do Programa Município Verde Azul – PMVA 

– do Governo do Estado de São Paulo. O PMVA objetiva medir e apoiar a eficiência da gestão 

ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. Em sua 

Diretiva 8, Arborização Urbana (AU), a métrica de resultado está restrita ao índice de 

cobertura vegetal consolidado para o perímetro urbano, sem maiores delimitações. A partir 

do referencial de Spirn (1995) e do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável n. 11 (tornar 

as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis), 

busca-se trabalhar uma ferramenta disruptiva, inovadora que fornecerá os elementos 

necessários para monitorar a natureza que permeia as cidades paulistas a partir das suas 

desigualdades socioespaciais com o intuito de favorecer um planejamento ambiental 

espacialmente mais inclusivo para a constituição de infraestruturas verdes, parques lineares 

e projetos de arborização urbana. 
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IV. Atividades dos estudantes de Graduação: 

Graduação 1 – Mapeamento de área verdes intra urbanas: Desenvolver os mosaicos anuais 

livres de nuvens a partir da série Landsat (5, 7 e 8, resolução espacial de 30m) entre 1985 a 

2021, e Sentinel 2 no período de 2016 a 2021 (resolução espacial de 10m), compreendendo 

a inclusão das bandas anuais de NDVI e Frações Vegetação, Substrato e Superfícies Escuras 

(mistura espectral) e ajuste da série histórica dos dados agregados por limites de setores 

censitários, para todos os municípios com mais de 20.000 habitantes do Estado de São Paulo. 

Todo o desenvolvimento será realizado no Google Earth Engine; 

Graduação 2 – Mapeamento de campo térmico de superfície intraurbano: Desenvolver os 

mosaicos anuais de temperatura de superfície (tendo como base o mesmo mosaico anual 

livre de nuvens utilizado nos cálculos de vegetação) a partir da série Landsat (5, 7 e 8, 

resolução espacial de 30m) entre 1985 a 2021, e Sentinel 2 no período de 2016 a 2021 

(resolução espacial de 10m) e ajuste da série histórica dos dados agregados por limites de 

setores censitários, para todos os municípios com mais de 20.000 habitantes do Estado de 

São Paulo. Todo o desenvolvimento será realizado no Google Earth Engine. 

Graduação 3 – Criação e cálculo de índices sintéticos intra urbanos de qualidade Ambiental: 

Identificar variáveis socioeconômicas (IBGE, SEADE, etc.) relevantes para a composição do 

índice de qualidade ambiental associado a temperatura e vegetação; Executar testes de 

correlação e outras análises estatísticas; Propor métricas que relacionem, de forma sintética, 

tais indicadores em um índice único, tendo como base as discussões com o grupo e com 

especialistas (incluindo os cálculos de ICV e PCV por setores censitários como produtos 

principais) e, por fim,  confecção da lógica de cálculo para implementação em código no 

Google Earth Engine. 

Graduação 4 – Integração, gestão e análise de camadas: Gerir a disponibilização de dados no 

ambiente Google Earth Engine (assets), incluindo a carga (upload) de camadas externas já 

existentes (ex.: setores censitários e limites administrativos municipais), criação e 

organização de outras camadas auxiliares (ex.: limites de praças, parques e jardins de todos 

os municípios que compõe a análise; delimitação de APP’s hídricas dos mesmos municípios 

e etc.), bem como organizar o repositório de dados do projeto, para fins de consulta pública 

e para acesso aos desenvolvedores do portal Urb Verde. 

 

V. Atividades dos estudantes de Pós-Doutorado 

Pós-doutorado  1 – Coordenação técnica, acompanhamento dos bolsistas e relacionamento 

com o público alvo: Orientar as atividades dos bolsistas; Desenvolver o layout de acesso e 

comunicação dos dados geoespaciais considerando o Back-end e Front-end do dashboard do 

portal Urb Verde; Acompanhar e gerir a construção do portal por empresa externa 

contratada, incluindo a análise de requisitos juntos ao público teste e curadoria das soluções 

tecnológicas; Estabelecer arranjos institucionais para a escalabilidade do projeto a longo 

prazo; Submissão de, ao menos, uma publicação internacional de alto impacto: “O futuro das 

cidades Paulistas frente às mudanças ambientais”. 

Pós-doutorado 2 – Coordenação técnica, análises geoespaciais complexas e programação: 

Orientar as atividades dos bolsistas; Validar as camadas produzidas; Desenvolver algoritmos 

para detecção de padrões espaço-temporais das mudanças ambientais nos municípios 

analisados (temperatura e vegetação); Propor respostas para questões fundamentais do 
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projeto: Qual o grau, velocidade e tipo de transformação da vegetação intra urbana nos 

municípios paulistas, no passado e no presente? Qual o impacto dessas mudanças no clima 

local, se baseando no campo térmico de superfície? Quão desiguais são, ambientalmente, as 

cidades paulistas? Acompanhar a construção do portal Urb Verde; Submissão de, ao menos, 

uma publicação internacional de alto impacto envolvendo o processamento em larga de 

dados ambientais intraurbanos em nuvem. 

 

 

 

 

2. PÚBLICO ALVO: 

 

As bolsas deste Edital destinam-se às (aos) estudantes de graduação regularmente matriculados em um curso 

de graduação da Universidade de São Paulo e a interessados em desenvolver pós-doutorado a partir das 

propostas apresentadas pelos respectivos projetos.  

Poderá se inscrever somente em um projeto. 

Os bolsistas não poderão acumular bolsas com outras concedidas por agências de fomento ou pagas com 

recursos financeiros das USP, exceção aos Apoios da SAS. 

Os bolsistas também não podem ser professores temporários da USP; os pós-doutorandos que são 

docentes do Programa PART não são elegíveis para receber bolsas. 

 

 

 

3. TEMPO DE DEDICAÇÃO DO BOLSISTA: 

 

A duração das bolsas será de 11 meses com a carga horária das atividades da (o) bolsista no projeto é de no 

mínimo 10 (dez) horas semanais para os estudantes de graduação, nos termos da Resolução CoPq nº 7236 

de 22/07/2016; e 20 horas semanais para os estudantes de pós-doutorado, nos termos da Resolução CoPa 

nº 7406 de 03/10/2017. 

Para as bolsas de Pós-Doutorado do Projeto A:  Plataforma de monitoramento das áreas verdes urbanas do 

estado de São Paulo – Urb Verde, coordenado pelo Prof. Dr. Marcel Fantin; terá a duração de 11 meses. 

Podendo ser prorrogado mediante autorização da Pró-Reitoria de Pesquisa. 

O início da bolsa somente após assinatura do termo de compromisso para estudantes de graduação e de pós-

doutorado.  

Anexo 1 – para bolsistas de graduação e 

Anexo 2 – para bolsistas de pós-doutorado. 

 

4. VALOR DAS BOLSAS: 

 

a) R$    500,00 por mês para estudante de Graduação, e 

b) RS 3.800,00 por mês para estudantes de Pós-Doutorado. 

 

Conforme legislação em vigor, o pagamento será realizado exclusivamente em conta corrente do Banco do 

Brasil com titularidade do beneficiário. 
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5.  INSCRIÇÃO POR PROJETO:  

 

Para as bolsas dos estudantes de Graduação de ambos os projetos: 
Realizar a inscrição, via formulário on-line ou e-mail, conforme informado em cada projeto abaixo, será 
necessário o Histórico Escolar e Currículo Lattes, até o dia 03 de dezembro de 2021 às 23h59min.  
 
Para as bolsas dos estudantes de Pós-Doutorado do projeto A. Plataforma de monitoramento das áreas 
verdes urbanas do estado de São Paulo – Urb Verde: 
Realizar a inscrição, via formulário on-line ou e-mail, conforme informado em cada projeto abaixo, será 
necessário o Histórico Escolar e Currículo Lattes, até o dia 03 de dezembro de 2021 às 23h59min. 
 

 

A. Plataforma de monitoramento das áreas verdes urbanas do estado de São Paulo – Urb Verde, 

coordenado pelo Prof. Dr. Marcel Fantin: 

Seleção 

1ª Fase: 

Os interessados nas bolsas de graduação deverão encaminhar carta de motivação com link para o currículo 

lattes e histórico escolar para o e-mail mfantin@sc.usp.br 

Os interessados nas bolsas de pós-doutorado deverão encaminhar carta de motivação com link para o 

currículo lattes para o e-mail mfantin@sc.usp.br 

2ª Fase: 

Entrevistas 

 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

O processo de seleção será realizado pelo coordenador e vice coordenador de cada projeto, conforme segue:  

a) Análise da justificativa de interesse do candidato expressa no formulário on-line ou e-mail, 

conforme o projeto. (Justificativa de interesse do candidato (máximo 3.000 caracteres com espaço),  

b) Análise do desempenho acadêmico, a produção científica e a experiência das (os) candidatas (os), a 

partir da documentação apresentada pelas (os) mesmas (os), a saber: Histórico Escolar atualizado e 

Currículo Lattes do candidato. 

c) No caso da bolsa de Pós-Doutorado, também serão avaliados a qualidade e o alinhamento do Plano 

de Trabalho apresentado ao projeto. 

 

A divulgação do Resultado Final: 

 

I. Das Bolsas de Graduação a relação das (os) candidatas (os) aprovadas (os), se dará no dia 08 

dezembro de 2021, a partir das 18 horas, por meio do e-mail institucional das (os) interessadas 

(os) pela Comissão de Pesquisa. 

II. Das Bolsas de Pós-Doutorado do projeto A a relação das (os) candidatas (os) aprovadas (os), se 

dará no dia 08 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas, por meio do e-mail institucional das 

(os) interessadas (os) pela Comissão de Pesquisa.  

 

Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de notas das fases do Processo de Seleção. 

 

mailto:mfantin@sc.usp.br
mailto:mfantin@sc.usp.br
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7. OBRIGAÇÕES: 

 

O estudante selecionado deverá: 
 

a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação 

b) Estar regulamente inscrito no programa de pós-doutorado da Universidade de São Paulo  

c) Cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho; 

d) Assinar o termo de outorga de aceitação da bolsa; 

e) Respeitar o cronograma de execução proposto; 

f) Cumprir a quantidade mínima de 10 horas de dedicação ao projeto por semana para os estudantes de 

graduação, e 20 horas de dedicação ao projeto por semana para os estudantes de pós-graduação; 

g) Não acumular o recebimento de bolsas, exceto apoios e auxílios da SAS-USP.  

h) Fazer referência à condição de bolsista da USP nas publicações, trabalhos apresentados e quaisquer 

outros meios de divulgação dos resultados do projeto; 

i) Entregar relatório individual ao coordenador do projeto e à Comissão de Pesquisa até 15 (quinze) dias 

antes do final de vigência da bolsa para os estudantes de graduação; 

j) Bolsista de graduação, seguirá as regulamentações dispostas na Resolução CoPa nº 7236, de 22 de julho 

de 2016, e 

k) Bolsista de pós-doutorado, seguir as regulamentações dispostas na Resolução CopQ nº 7406, de 03 de 

outubro de 2017. 

 

8. PAGAMENTO E REGISTRO DE FREQUÊNCIA: 

 

Os pagamentos das bolsas não configuram, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício de qualquer 

natureza com a (o) estudante, portanto, não haverá, em hipótese alguma, abono de faltas ou pagamento de 

horas que não tenham sido efetivamente trabalhadas. 

Após o último dia útil do mês das atividades; o controle de frequência deverá ser entregue no Serviço de 

Expediente e Protocolo até o segundo dia útil do mês subsequente das atividades (mês do pagamento), pois 

a entrega fora do prazo implicará no atraso do pagamento da bolsa. Já a não entrega deste documento 

implicará o não pagamento da bolsa. 

O pagamento não será autorizado caso haja existência de registro do aluno no CADIN nos termos da Lei 

Estadual nº 12.799/2008 e Decreto nº 53.445/2008.  

 

9. DESLIGAMENTO DE BOLSISTA:  

 

A bolsa poderá ser interrompida por qualquer uma das partes, desde que ambas estejam cientes. 

Constituindo-se motivos para o desligamento do bolsista: 

a) Aproveitamento escolar insatisfatório (muitas reprovações por notas ou faltas); 

b) Conclusão ou abandono do curso; 

c) Trancamento ou cancelamento de matrícula; 

d) Rendimento insatisfatório nas atividades do projeto, conforme avaliação da coordenação da equipe 

do projeto; 

e) Recebimento de outra bolsa ou contratação do bolsista por outras organizações, que não respeitem 

os termos previstos neste edital; 

f) Descumprimento do disposto no Termo de Compromisso. 
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10.SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS: 
 

 Não haverá substituição de bolsista no caso de desligamento, nos termos do inciso V do item 6 do edital de 

Apoio a Projetos Integrados para Pesquisas em Áreas Estratégica (PIPAE) da Pró-Reitoria de Pesquisa - PRP.  

 

11. RELATÓRIO: 

 

a) Os bolsistas, obrigatoriamente, deverão apresentar relatório ao final do período de bolsa à equipe 

de coordenação do projeto, para sua avaliação e emissão do parecer. 

b)  O relatório deve contemplar: 
 

1.  Introdução; 
 

2.  Objetivos; 
 

3.  Métodos; 
 

4.  Resultados e indicadores de avaliação; 
 

5.  Conclusões; 
 

6.  Referências. 
 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

▪ A inscrição das (os) estudantes implica em plena concordância com os termos do presente Edital. 

▪ As bolsas são rendimentos isentos para fins de declaração de Imposto de Renda, por se tratar de uma 

bolsa com o objetivo único de estudo. 

▪ Casos omissos neste Edital serão examinados pelo coordenador e demais professores e pesquisadores do 

projeto. 

 

13. ANEXOS: 

 

▪ Anexo I    - Termo de Compromisso para Estudante de Graduação; 

▪ Anexo II   - Termo de Outorga e Ac eitação de Bolsa de Pós-Doutorado; 

▪ Anexo III  - Resolução CoPq nº 7236 de 22/07/2016, e 

▪ Anexo IV  - Resolução CoPq nº 7406 de 03/10/2017. 
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ANEXO – 1  

TERMO DE COMPROMISSO  

Declaro, para os devidos fins, que eu, _______________________________________, CPF 

____________________, titular da conta corrente do Banco do Brasil S/A agência nº XXXXX, conta corrente 

nº XXXXXX, aluno(a) devidamente matriculado (a) no curso de Graduação (xxxxxxxx) na (o) (xxxxxxxxxxxx) da 

Universidade de São Paulo sob o número de matrícula (Nº USP) ___________________, 

__________________, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de beneficiário de bolsa, 

conforme regulamenta o edital de abertura de inscrições – CPq-IAU 01/2021 da Comissão de Pesquisa,  e 

nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Dedicar-me no mínimo de 10 horas semanais no projeto XXXXXXXXXX;  
II – Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela instituição 
promotora do curso; 
III – Não possuir qualquer relação de trabalho com a Universidade de São Paulo; 
IV - Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da 
CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada.  
V - Assumir a obrigação de restituir os valores despendidos com bolsa, na hipótese de interrupção do estudo, 
salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à vontade ou doença grave 
devidamente comprovada.  
 
A inobservância das cláusulas citadas acima, bem como os itens do edital e/ou se praticada qualquer fraude 
pelo(a) beneficiário, implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos 
recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente, contados do conhecimento do fato. 

 
Local e data: _____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do(a) beneficiário 

 
 

 
Coordenador do Projeto 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura 
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ANEXO – 2  

Termo de outorga e Aceitação de bolsa de Pós-Doutorado 

Edital de Apoio a Projetos Integrados de Pesquisa em Área Estratégicas – PIPAE – da Pró-Reitoria 

de Pesquisa da Universidade de São Paulo. 

 

Instituição de Execução: Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

CNPJ: 63.025.530/0106-81 

Vigência: início:   xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx 

Total concedido: R$ xx.xxx,xx 

Modalidade: Pós-doutorado – PD 

Duração:    

Quantidade: 

Outorgado (a): 

CPF: 

 

O(a) outorgado(a, _______________________________________, sabedor (as) de que a presente 

concessão constitui aporte financeiro com encargos em prol do desenvolvimento de projeto de pesquisa, 

considerando a necessidade de prestar contas do dinheiro público utilizado, conforme legislação vigente, 

declara estar ciente e se obriga a; 

I. Receber o valor da bolsa na conta corrente, titular, do Banco do Brasil S/A; 

II. Dedicar-se às atividades pertinentes ao projeto/plano de trabalho apresentado do projeto xxxxxxxx; 

III. Conhecer, concordar e atender integralmente as regulamentações despostas na Resolução CoPq nº 

7406, de 03 de outubro de 2017; 

IV. Ter ciências de que o não cumprimento do pactuado ensejará o ressarcimento parcial ou integral ao 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de São Paulo (USP) do investimento 

realizado com a concessão; atualizado monetariamente; 

V. Estar regularmente inscrito no programa de pós-doutorado da Universidade de São Paulo; 

VI. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa 

da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou 

privada; 

VII. Entregar relatório individual ao coordenador do projeto PIPAE e a Comissão de Pesquisa ou órgão 

equivalente da unidade até 15 dias antes do final de vigência da bolsa; 

VIII. Fazer menção ao apoio recebido da Prò-Reitoria de Pesquisa da USP em publicações e apresentações 

dos resultados oriundos do projeto; 
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IX. Em caso de desistência da bolsa, outorgado deverá comunicar ao Coordenador do Projeto PIPAE, bem 

como a Comissão de Pesquisa do IAU por escrito ou e-mail, com devida justificativa. Ainda, no prazo de 

até 30 (trintas) dias da comunicação da desistência, deverá apresentar o relatório de execução do 

objeto do Projeto/ Plano de Trabalho, e  

X. Estar ciente de que o apoio financeiro concedido não gera vínculo de qualquer natureza ou relação de 

trabalho com a Universidade de São Paulo. 

A inobservância dos itens citadas acima, bem como os itens do edital e/ou se praticada qualquer fraude 
pelo(a) beneficiário, implicará no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, 
de acordo com os índices previstos em lei competente, contados do conhecimento do fato. 

 

Declaro, ainda, que li e aceito integralmente os termos deste documento e as Condições Gerais 
comprometendo-se a cumpri-los fielmente, não podendo, em nenhuma hipótese, deles alegar 
desconhecimento. 

 
Local e data: _____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

___________________________________ 
Outorgado (a) 

 
 

 
Coordenador do Projeto 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


