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O EMAU é um Projeto de Extensão que

visa integrar atividades de extensão,

pesquisa e ensino, viabilizar a aplicação

prática dos conhecimentos técnicos e

afirmar o compromisso social do

estudante de Arquitetura e Urbanismo.

Tem como objetivo promover o

desenvolvimento e melhoria da

qualidade de vida das comunidades

atendidas.

É um programa sem fins lucrativos e não

interfere no mercado de trabalho, pois o

atendimento é destinado a comunidades

carentes através da assessoria técnica.
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Qualquer aluno regularmente matriculado no curso de Arquitetura e

Urbanismo do Ifes Colatina pode se inscrever para a equipe técnica do

EMAU ASAS, desde que esteja disposto a se comprometer com as

atividades do escritório modelo, tendo como carga horária de 10 horas

complementares semanais, que serão comprovadas pelas atividades

desenvolvidas e apresentadas durante o semestre.

As inscrições serão feitas no período de 02 a 04 de março de 2020, até

12:00, pelo formulário que será disponibilizado no Instagram do EMAU

ASAS e nos grupos de WhatsApp referentes ao Ifes.

Ao se inscrever deverá selecionar em qual grupo de trabalho mais se

identifica, os quais serão:

• MÍDIA: se responsabiliza pelas artes de divulgação dos eventos e projetos

relacionados ao escritório modelo (1 vaga)

• FOTOGRAFIA: é encarregado pelos registros fotográficos dos eventos e

projetos aos quais o Emau estará participando (1 vaga)

• DIVULGAÇÃO: sua responsabilidade é de cuidar das redes sociais do Emau

e da divulgação dos eventos e projetos realizados (1 vaga)

• ORGANIZAÇÃO: sua atribuição será organizar os eventos necessários

durante o semestre e a parte de documentação do escritório (2 vagas)



02 de março de 2020 Lançamento do Edital

02 a 04 de março de 2020 Período de inscrição

04 de março de 2020 Reunião Emau

Após a inscrição, você receberá um e-mail validando a sua participação e 

informando sobre a próxima reunião.

As reuniões do EMAU acontecem às quartas-feiras, às 16:40


