
Seleção Preliminar de Interessados em Pós-doutorado junto ao
projeto de pesquisa:

Protocolo integrado para documentação HBIM (Heritage Building Information
Modeling) e desenvolvimento de um Gêmeo Digital para gestão, conservação e

divulgação do edifício do Museu Republicano “Convenção de Itu”

Trata-se de um processo preliminar para seleção interessados em desenvolver
Pós-Doutorado com bolsas vinculadas ao projeto de pesquisa - Protocolo integrado para
documentação HBIM (Heritage Building Information Modeling) e desenvolvimento de
um Gêmeo Digital para gestão, conservação e divulgação do edifício do Museu
Republicano “Convenção de Itu”

A seleção preliminar visa a indicação de dois doutores das áreas de arquitetura e urbanismo
ou de engenharia ou de ciência da informação ou de computação para realizar pesquisa de
pós-doutorado em regime de dedicação integral à pesquisa com bolsa de até doze meses,
nas áreas de levantamento e documentação digital do patrimônio e Heritage Building
Information Modeling.

Os pesquisadores deverão ficar sediados em um das quatro unidades que integram o
projeto de pesquisa: Museu Republicano da USP (Junto ao MRCI no município de Itu, SP);
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (São Paulo); Escola Politécnica da USP
(São Paulo); Instituto de Arquitetura e Urbanismo (São Carlos, SP). Além disso, caso o
candidato opte por trabalhar nas unidades de São Paulo ou São Carlos, deve ter
disponibilidade de realizar estadias de pesquisa de campo no município de Itu.

A efetivação de cada Pós-Doutorado e das bolsas de pós-doutorado fica condicionada à
aprovação definitiva da Comissões de Pesquisa da unidade sede do Pós-Doutorado e da
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo.

As regras e resoluções específicas das Comissões de Pesquisa das unidades e da
Pró-reitoria de Pesquisa da USP são determinantes para a implantação das bolsas. A
presente seleção é um processo preliminar e visa indicação de bolsistas dentro do projeto
de pesquisa “Protocolo integrado para documentação HBIM (Heritage Building
Information Modeling) e desenvolvimento de um Gêmeo Digital para gestão,
conservação e divulgação do edifício do Museu Republicano Convenção de Itu”. Na
eventualidade de divergências, as regras da Comissões de Pesquisa da unidade sede para
Pós-Doutorado e as regras e condições de concessão de bolsa da Pró-Reitoria de Pesquisa
da Universidade de São Paulo são preponderantes aos termos desta seleção preliminar.

Informações básicas sobre o MRCI poderão ser obtidas em
http://www.mp.usp.br/museu-republicano-de-Itu

http://www.mp.usp.br/museu-republicano-de-Itu


Informações sobre Pós-Doutorado na Universidade de São Paulo (PRP-USP)
http://prp.usp.br/pos-doutorado/

Informações adicionais sobre pós-doutorado em cada uma das unidades participantes
podem ser obtidas junto às Comissões de Pesquisa das unidades envolvidas no projeto de
pesquisa (Museu Republicano da USP; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP ;
Escola Politécnica da USP; Instituto de Arquitetura e Urbanismo.

Lançamento da chamada: 13 de setembro de 2021

Valor mensal  da bolsa de pós-doutorado da PRP-USP: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos
reais)

O projeto de pesquisa dispõe duas cotas de Bolsas de Pós-doutorado da Pró-reitoria de
Pesquisa da Universidade de São Paulo para serem implementadas.

Etapas da seleção preliminar

1. Encontro virtual (PARTICIPAÇÃO OPCIONAL):
Encontro virtual de apresentação do projeto, esclarecimentos e dúvidas sobre as atividades
que serão desenvolvidas pelos bolsistas. O encontro será no dia 24 de setembro de 2021,
das 14:00 às 15:00 e a participação é opcional. Link para cadastro dos interessados em
participar do encontro .  A partir do e-mail cadastrado no formulário será enviado um link de
acesso para reunião virtual via google meet.

2. Seleção preliminar (1a fase):
Os interessados devem realizar inscrição no processo seletivo para bolsas de
pós-doutorado até 27 de setembro de 2021 às 23h:55min. Link para o formulário de
inscrição.

Informações necessárias para preenchimento do formulário:
- nome completo;
- e-mail de contato;
- telefone de contato;
- link para o Currículo Lattes;
- escolha do perfil para o qual está se candidatando (conforme observação 4 deste

edital);
- escolha da unidade de preferência para atuação no projeto;
- texto descritivo contando trajetória de pesquisa e motivação de interesse para

participação no projeto (até 2500 caracteres).

http://prp.usp.br/pos-doutorado/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhWnO6bmN8A1mgJvIP-XkjvG3rlOPy07zoiC9-XZ-kJyC5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhWnO6bmN8A1mgJvIP-XkjvG3rlOPy07zoiC9-XZ-kJyC5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-jhVppnP2cARC9M3eJTHO0aDIJLKQ8ltq4GR9OGziLe-2IA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-jhVppnP2cARC9M3eJTHO0aDIJLKQ8ltq4GR9OGziLe-2IA/viewform


Requisitos para participação no processo seletivo:
- título de doutor em Arquitetura e Urbanismo ou em Engenharia ou em Ciência da

Informação ou em Computação;
- disponibilidade para início da pesquisa entre outubro e dezembro de 2021;
- disponibilidade de dedicação integral (40h por semana) à pesquisa;
- disponibilidade para desenvolver a pesquisa junto a um dos quatro polos do projeto

(Museu Republicano da USP no município de Itu, SP; Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP em São Paulo; Escola Politécnica da USP em São Paulo; ou
Instituto de Arquitetura e Urbanismo em São Carlos, SP).

- caso o candidato selecionado opte por trabalhar nas unidades de São Paulo ou São
Carlos, deve ter disponibilidade de realizar estadias de pesquisa de campo em Itu.

Divulgação do resultado da primeira etapa do processo de seleção preliminar: até 1 de
outubro de 2021.

3. Seleção preliminar (2a fase):
- arguição sobre curriculum vitae do candidato e sua trajetória de pesquisa e

motivação (conforme texto preenchido no formulário de inscrição);
- a arguição será na modalidade virtual e será agendada no período de 4 a 14 de

outubro de 2021.

4. Consolidação de Projeto de Pós-Doutorado (3a fase):
- O candidato pré-selecionado, com auxílio dos supervisor da pesquisa (pesquisador

da equipe do projeto Protocolo integrado para documentação HBIM (Heritage
Building Information Modeling) e desenvolvimento de um Gêmeo Digital para
gestão, conservação e divulgação do edifício do Museu Republicano Convenção de
Itu”) deverá preparar a documentação pertinente e proceder a solicitação do
Pós-Doutorado junto a Comissão de Pesquisa da unidade selecionada e solicitar a
implementação da Bolsa em acordo com as regras da Pró-reitoria de Pesquisa da
USP.

Observação 1: a divulgação do resultado final da seleção preliminar será anunciado até o
dia 19 de outubro de 2021, podendo ser antecipada. A comunicação do resultado será por
e-mail enviado a todos os candidatos (pré-selecionados ou não) e os nomes dos candidatos
selecionados serão incluídos na página web do projeto caso os pós-doutorados sejam
aprovados e efetivamente implementados.

Observação 2: início previsto das atividades entre outubro e dezembro de 2021, sujeito à
aprovação e exigências adicionais da Comissão de Pesquisa da instituição sede escolhida
pelo bolsista e da Pró-reitoria de Pesquisa da USP - http://prp.usp.br/pos-doutorado/ .

Observação 3: os candidatos pré-selecionados ficam sujeitos a aprovação definitiva após
cumprir exigências da Comissão de Pesquisa da unidade pertinente e da Pró-Reitoria de
Pesquisa da USP para implementação do pós-doutorado e da bolsa de pós-doutorado. Guia
para o Programa de Pós-Doutorado da USP elaborado pela PRP.

https://sites.google.com/usp.br/mrci-pipae-prp-usp
http://prp.usp.br/pos-doutorado/
http://prp.usp.br/pos-doutorado/
http://prp.usp.br/pos-doutorado/


Observação 4: perfil do trabalho previsto nas bolsas de pós-doutorado:

Perfil 1 - Tecnologias digitais de documentação do patrimônio (Bolsas de
Pós-Doutorado de até 12 meses):

O foco do bolsista 1 será o desenvolvimento de protocolos de levantamento e
processamento de nuvens de pontos e aplicações de difusão em 3D, tendo como objeto
de estudo o Museu Republicano Convenção de Itu (MRCI). Estão previstas as seguintes
atividades para o bolsista:

● Revisão Bibliográfica Sistemática sobre documentação do patrimônio
arquitetônico e aplicações do escaneamento 3D e fotogrametria para
documentação do patrimônio arquitetônico;

● Levantamentos de documentos históricos e projetos de registros e intervenções
no MRCI;

● Levantamentos técnico-construtivos in loco, incluído a participação na realização
de ensaios não destrutivos;

● Levantamentos geométrico através de laser scanner e fotogrametria do edifício
do MRCI;

● Processamento e pós-processamento de nuvem de pontos do MRCI;
● Participação do desenvolvimento do protocolo integrado e das ações de difusão.

Perfil 2 - Modelagem da Informação da Construção e Patrimônio (Bolsa de
Pós-Doutorado 2 de até 12 meses):

O foco do bolsista 2 será o desenvolvimento de protocolo de integração de dados
geométricos, históricos e construtivos em modelos HBIM e o desenvolvimento de Gêmeo
Digital para ações de gestão de edifícios históricos, tendo como objeto de estudo o MRCI.
Estão previstas as seguintes atividades para o bolsista:

● Revisão bibliográfica sistematizada sobre HBIM e Gêmeos Digitais;
● Levantamento de documentos de projetos do MRCI e de suas reformas e

intervenções;
● Sistematização das transformações construtivas do casarão e do lote do MRCI

desde o período casa / colonial;
● Desenvolvimento de Modelagem HBIM do MRCI;
● Desenvolvimento de Gêmeo - digital para gestão predial do MRCI;
● Participação do desenvolvimento do protocolo integrado e das ações de difusão.

Observação: De forma compartilhada, ambos os bolsistas de pós-doutorado devem
participar da elaboração de protocolo para integração das etapas desenvolvidas em seus
projetos específicos.

Observação 5: os bolsistas de pós-doutorado devem entregar relatório de pesquisa parcial
(após seis meses de implantação da bolsa) e final (ao término da bolsa), além de cumprir
todas as regras e resoluções vigentes para o pós-doutorado da unidade em que o
pós-doutorado estiver inserido e da Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo.


