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Edital com as alterações incluídas conforme publicações da retificação em 20.01.2013 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas – UFAL tornam pública, pelo presente 
Edital, a abertura do processo de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos a seu curso de 
Mestrado especificado neste Edital, com tempo regular de conclusão de 24 (vinte e quatro) meses (de 
acordo com o Artigo 24 do Regimento Geral do Curso), observando os aspectos a seguir nomeados: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Processo Seletivo stricto sensu – UFAL/2013 se realizará sob a responsabilidade da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP) e da Coordenação do Programa. 

DAS VAGAS 

Art. 1º. O número total de vagas ofertadas será de até 35 (trinta e cinco), vinculadas à área de 
concentração Dinâmicas do Espaço Habitado, às linhas de pesquisa e às temáticas dos 
orientadores conforme Quadro 1: 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA 

Art. 2º. Linha 1. PERCEPÇÃO, CONCEITUAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO HABITADO: 
Focaliza os aspectos da vivência e da percepção dos espaços, buscando refletir sobre o 
processo de criação contemporânea e sobre os processos históricos vinculados à conformação e 
configuração do espaço habitado. 

Art. 3º. Linha 2. CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO HABITADO: 
Compreende o estudo dos vários processos de produção do espaço construído assim como dos 
arcabouços conceituais, formais e tecnológicos que dão suporte ao desenvolvimento de projetos 
de conformação de espaços arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos destinados às atividades 
humanas. 

Art. 4º. Linha 3. APROPRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO HABITADO: Enfoca o 
espaço habitado em suas múltiplas conformações, configurações e dimensões concretas como 
resoluções de necessidades e exigências sociais (históricas, políticas, econômicas e culturais), 
assim como campo de desenvolvimento de novas sociabilidades e de organização social. 
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Quadro 1- Distribuição de vagas 

Linha Orientador Temática Vagas 

1 

Adriana Capretz Borges 
da Silva Manhas 

História da Arte, da Arquitetura, das Cidades e do Design; Análise 
e Representação da Forma; Documentação da arquitetura. 

3 

Josemary Omena 
Passos Ferrare 

Preservação Patrimônio Histórico (material e imaterial); História 

da Arquitetura e Urbanismo; Teoria e Técnicas do Restauro 
1 

Maria Angélica da Silva História da Arquitetura e do Urbanismo; História da Paisagem; 
Arquitetura Contemporânea; Estudos do patrimônio material e 
imaterial; design de produtos culturais; Arquitetura Moderna. 

2 

Maria Emília de 
Gusmão Couto 

Teoria da Arquitetura; Teoria do Urbanismo, História da 
Arquitetura e Urbanismo; Planejamento e Projetos da Edificação; 
Planejamento e Projeto do Espaço Urbano. 

2 

Maria de Fátima de 
Mello Barreto Campello 

História da arquitetura e do urbanismo; História Visual; 
Iconografia e cidade 2 

Roseline Vanessa de 
Oliveira Machado 

História da Paisagem; Patrimônio 1 

2 

Alexandre Márcio 
Toledo 

Teoria e crítica do projeto de arquitetura; Ensino e prática do 
projeto de arquitetura; Tecnologia e representação do projeto de 
arquitetura 

2 

Aline da Silva Ramos 
Barboza 

Sistemas Construtivos; Desenvolvimento de Novos Materiais; 
Concretos Especiais; Reciclagem de resíduos 

2 

Gianna Melo Barbirato Arquitetura bioclimática; desempenho térmico de edificações; 
clima urbano; conforto térmico em espaços externos  

2 

Juliana Oliveira Batista Desempenho térmico e eficiência energética de edificações 1 

Leonardo Salazar 
Bittencourt 

Projeto de arquitetura; Eficiência energética e sustentabilidade 
1 

Maria Lúcia G. da Rosa 
Oiticica 

Acústica aplicada à Arquitetura e Urbanismo 
2 

Odair Barbosa de 
Moraes 

Estudos da habitação, Avaliação Pós-Ocupação, Gestão e 
tecnologia habitacional 

1 

Ricardo Carvalho 
Cabús 

Iluminação natural iluminação artificial eficiência energética 
simulação computacional no ambiente construído 

2 

Ricardo Victor 
Rodrigues Barbosa 

Arquitetura e urbanismo bioclimáticos; Clima urbano; Conforto 
térmico em espaços externos 

1 

Suzann Flávia Cordeiro 
de Lima 

Estudos da habitação; Espaço penal, projeto arquitetônico e 
instrumentos de inclusão sócio-espacial; Ensino e prática do 
projeto de arquitetura; concepção e conceituação de projeto 
arquitetônico 

2 

3 

Augusto Aragão de 
Albuquerque 

Estudos da Habitação; Planejamento Urbano e Regional; Ciência, 
Tecnologia e Produção do Conhecimento em Arquitetura e 
Urbanismo 

2 

Geraldo Majela 
Gaudêncio Faria 

Espaços públicos, Mobilidade, Espaços livres urbanos, Arte 
urbana, Morfologia urbana 

1 

Lúcia Tone Ferreira 
Hidaka 

Conservação urbana. 
1 

Lindemberg Medeiros 
de Araujo 

Políticas Públicas e Turismo; Planejamento Turístico; Espaço e 
Turismo; Turismo e Desenvolvimento Sustentável 

2 

Verônica Robalinho 
Cavalcanti 

Habitação popular; História urbana; Cidade e Paisagem; 
Produção do Espaço urbano e do ambiente. 

2 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5º. As inscrições se realizarão exclusivamente na Secretaria do Programa, a partir do primeiro 
dia útil subsequente à publicação deste edital até o dia 21 de janeiro de 2013, das 9h às 13h. 

§1º.  Durante o período de recesso natalino compreendido entre 22 de dezembro de 2012 e 06 de 
janeiro de 2013, não serão realizadas inscrições na Secretaria. 

§2º.  Será admitida a entrega de documentação por intermédio de procurador com poderes 
específicos obtidos por meio de procuração com firma reconhecida em cartório. 
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§3º.  Será admitida a entrega de documentação via postal, pelo serviço de entrega expressa 
(Sedex ou similar), com data de postagem dentro do período de inscrição e informado o 
código de rastreamento à Secretaria do Programa via correio eletrônico. 

§4º.  Os candidatos deverão utilizar o seguinte modelo de etiqueta para envio de correspondência: 

PROCESSO SELETIVO – MESTRADO (Edital n.º 40/2012) 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
DINÂMICA DO ESPAÇO HABITADO 

 
Campus A. C. Simões - Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins 

Maceió – AL. CEP:57072-900 

§5º.  O Quadro 2 contém informações adicionais relativas ao Programa. 

Quadro 2 - Contatos do Programa 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – 
DINÂMICAS DO ESPAÇO HABITADO 

Coordenador: Prof. Dr. Augusto Aragão de Albuquerque 
 
Secretária: Larisse Amorim Valença Feitosa  
 
Telefone: (82) 3214-1309 
Correio eletrônico: coordenacao.ppgaudeha@fau.ufal.br 
Sítio Eletrônico: http://www.fau.ufal.br/posgraduacao/deha/ 

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

Art. 6º. Poderão se inscrever, no presente processo seletivo, candidatos graduados em Arquitetura e 
Urbanismo ou em áreas afins portadores de diploma emitido por instituições reconhecidas pelo 
Ministério da Educação. 

§1º.  No caso de candidato estrangeiro, ou portador de diploma emitido por instituição estrangeira, 
o diploma de graduação deve estar devidamente revalidado por instituições nacionais nos 
termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), bem como nas Resoluções nº. 01/2001; 01/2002 e 02/2005 
do Conselho Nacional de Educação – CNE. 

§2º.  Poderão se inscrever concluintes do último semestre dos cursos de graduação especificados 
no caput deste artigo. 

§3º.  Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão de Seleção. 

Art. 7º. Os candidatos deverão entregar a seguinte documentação: 

I. Formulário de inscrição (ANEXO A); 
II.  01 (uma) foto 3x4; 
III.  Cópias autenticadas de documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, 

Comprovante das Obrigações Militares (para homens), Título de Eleitor e 
Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral (para brasileiros); Registro Nacional 
de Estrangeiros ou Passaporte, para estrangeiros; 

mailto:coordenacao.ppgaudeha@fau.ufal.br
http://www.fau.ufal.br/posgraduacao/deha/
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IV.  Cópia autenticada do Diploma de Graduação, emitida pela Instituição onde o título foi 
obtido.  

V.  Cópia autenticada do Histórico do Curso de Graduação; 
VI.  Curriculum Vitae impresso, obrigatoriamente no formulário LATTES-CNPq 

(disponível na página eletrônica http://lattes.cnpq.br/); 
VII. Plano de Trabalho gravado em um CD ou DVD em formato PDF e impresso em 3 

(três) vias, conforme modelo(ANEXO B); 
VIII. Indicação da linha de pesquisa e temática na qual pretende ingressar; 

§1º.  Dispensam-se os documentos comprobatórios especificados no Currículo Lattes. 

§2º.  Os documentos apresentados sob a forma de cópia deverão ser autenticados em cartório. 
Serão aceitas cópias de documentos validados por servidor público federal da ativa, desde 
que conste a expressão “confere com o original” acompanhada do carimbo funcional do 
servidor, com o número do SIAPE. Este procedimento de validação deve ser feito 
antecipadamente para evitar atropelos que impossibilitem as inscrições encaminhadas de 
última hora. Sobre estes casos, o Programa se exime de qualquer responsabilidade. 

§3º.  Todos os candidatos deverão enviar para o correio eletrônico do Programa -  
coordenação.ppgau.deha@fau.ufal.br a o Plano de Trabalho e a Ficha de Inscrição no formato 
PDF. 

Art. 8º. A ausência de qualquer um dos itens referentes à documentação implicará a impugnação da 
inscrição. 

DO PROCESSO SELETIVO E JULGAMENTO DOS CANDIDATOS 

Art. 9º. O Processo Seletivo dos candidatos será conduzido pela Comissão de Seleção  

§1º.  É facultada a participação dos demais professores no processo de avaliação. O Processo 
Seletivo compreenderá quatro etapas conforme calendário e instrumentos de avaliação 
descritos no Quadro 3 e no Quadro 4. 

Quadro 3 - Calendário de Seleção 

EVENTO PERÍODO 

Último dia de inscrição 21/01/2013 

Homologação das Inscrições. Divulgação do Calendário da Arguição do 
Plano de Trabalho 

28/01/2013 

Período de recurso da homologação de 28 a 31/01/2013 a  

Divulgação dos resultados dos recursos da homologação 31/01/2013 

Prova de proficiência em Língua Estrangeira 01/02/2013 

Resultado do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 08/02/2013  

Período de recursos ao resultado do Exame de Proficiência em Língua 
Estrangeira 

De 14 a 18 de Fevereiro 

Resultado final Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 22/02/2013 

Prova de conhecimentos específicos 25/02/2013 

Arguição do Plano de Trabalho 26 e 27/02/2013 

Divulgação dos resultados pelo Programa 08/03/2013 

Período de recursos ao Programa de 11 a 13/02/2013 

Resultado final  14/03/2013 

Quadro 4 - Etapas e Instrumentos 

 
Exame de 

Proficiência 

Prova de 
Conhecimentos 

Específicos 

Avaliação do Plano de 
Trabalho 

Arguição do Plano de 
Trabalho 

Caráter Eliminatório Eliminatório (no conjunto) 

Peso  5 3 2 

NOTA MÍNIMA 7 (SETE) MÉDIA FINAL PONDERADA: 7(SETE) 

http://lattes.cnpq.br/
mailto:coordenação.ppgau.deha@fau.ufal.br
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§2º.  Para efeito de classificação será considerada até a segunda casa decimal. 

Art. 10º. O Exame de Proficiência será eliminatório com a nota mínima 7,0 (sete). 

§1º.  Serão aceitas apenas proficiência em Inglês ou Francês. 

§2º.  Estarão dispensados da prova de proficiência candidatos que a comprovem, por meio de um 
dos certificados oficiais de língua estrangeira abaixo elencados: 

a. Na Língua Inglesa: 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), com o resultado mínimo de (575) /(232) / (90) 
pontos na modalidade (Paper Based Test) / (Computer Based Test) / (Internet Based Test), 
respectivamente, International English. 

Language Test – IELTS (mínimo de 7,0 pontos – com mínimo de 6 na parte escrita e 6.5 na parte 
de leitura). 

Certificate of Advanced English (CAE) ou Certificate of Proficiency in English (CPE) emitidos pela 
Universidade de Cambridge. 

b. Na Língua Francesa: 

Diplôme d'Études en Langue Française – DELF (B1 e B2). 

Diplôme Approfondi de Langue Française - DALF (C1). 

Nancy I, II ou III. 

Certificados específicos de Proficiência emitidos por Alianças Francesas, no Brasil e no Exterior, 
considerando aquelas que mantêm relação oficial com o Governo Francês. 

§3º.  As notas da prova de Conhecimentos Específicos, da Avaliação e da Arguição do Plano de 
Trabalho dar-se-ão por Linhas de Pesquisa. 

Art. 11. Art. 10º. A avaliação do Plano de Trabalho se baseará nos seguintes aspectos: 
I. Adequação do tema à linha de pesquisa – peso: 1,0 (um) 

II. Coerência entre objetivos e justificativa – peso: 2,0 (dois) 
III. Fundamentação teórica – 3,0 (três) 
IV. Estratégias metodológicas – peso: 3,0 (três) 
V. Referências – peso: 1,0 (um) 

Art. 12. Na Arguição do Plano de Trabalho, cada candidato terá até 20 minutos para exposição do 
seu Plano de Trabalho e perguntas dos docentes da respectiva linha de pesquisa. A nota final 
dessa etapa será a média aritmética das notas emitidas pelos avaliadores de cada linha 
excluindo-se as notas extremas. 

§1º.  A critério da Comissão de Seleção, a arguição poderá se realizar com recursos de som e 
imagem via internet, para candidatos residentes a mais de 500 km de distância da sede do 
Programa, mediante solicitação formalizada no ato da inscrição, quando serão informados os 
procedimentos necessários para a realização da arguição com o uso desses recursos. 

§2º.  Na Arguição do Plano de Trabalho, serão examinados os seguintes aspectos:  
I. Encadeamento dos argumentos 
II. Clareza e relevância dos objetivos 
III. Coerência metodológica 
IV. Adequação das referências 

Art. 13. A Nota Final será ponderada considerando-se os respectivos pesos das três etapas descritas 
no Quadro 4. 
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§1º.  A nota final será única, emitida em conjunto pela Comissão de Seleção, considerando-se até 
duas casas decimais. 

§2º.  Serão reprovados os candidatos que obtiverem média final menor que 7,0 (sete). 

§3º.   A classificação final dos candidatos será realizada por ordem decrescente da pontuação 
final. 

§4º.  No caso de igualdade de notas, serão utilizados os seguintes critérios para o desempate dos 
candidatos: 
I. Maior nota no Plano de Trabalho; 
II. Maior nota na Arguição do Plano de Trabalho. 

§5º.  Os candidatos aprovados serão selecionados até o limite do número de vagas disponíveis por 
linhas de pesquisa, por área temática e por professor orientador, conforme Quadro 1. 

§6º.  O candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado devido ao limite do número de vagas 
disponíveis. Neste caso, a aprovação não garantirá ao candidato nenhum ganho, garantia ou 
benefício em relação a outros processos seletivos do Programa. 

§7º.  Não havendo candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas 
ofertadas no Art. 1º deste Edital, estas poderão resultar sem preenchimento no final do 
Processo Seletivo. 

DO RESULTADO FINAL E RECURSOS 

Art. 14. Os resultados finais serão divulgados de acordo com o calendário contido neste Edital, 
exclusivamente pela PROPEP/UFAL (http://www.ufal.edu.br/ufal/utilidades/concursos-e-editais) e 
pela Coordenação do Programa, no quadro de avisos. 

Art. 15. O candidato poderá recorrer do resultado da homologação ao Programa de Pós-Graduação, 
no prazo estabelecido no calendário deste Edital, bem como do resultado final à PROPEP, no 
prazo de até 72 (setenta e duas) horas, contadas da divulgação. 

DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO 

Art. 16. Terão direito à matrícula os candidatos selecionados conforme o Art. 13. 

Art. 17. Só poderão realizar matrícula no Programa os candidatos com diploma de graduação 
reconhecido pelo MEC. 

§1º.  No caso de candidato portador de diploma emitido por instituição estrangeira, este deve estar 
devidamente revalidado por instituições nacionais nos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), bem 
como nas Resoluções nº. 01/2001; 01/2002 e 02/2005  do Conselho Nacional de Educação – 
CNE. 

§2º.  Para estudantes estrangeiros é necessária à apresentação de visto de permanência. 

Art. 18. A matrícula acadêmica dos selecionados será realizada na Secretaria do Programa, pelo 
candidato ou por seu representante legal, em período a ser divulgado após a publicação do 
resultado final da seleção de que trata este Edital. 

Art. 19. No caso da inscrição condicionada, o candidato só poderá se matricular caso tenha a 
graduação concluída, perdendo o direito à vaga se, na data de matrícula, não apresentar a 
comprovação requerida. 

Art. 20. Em caso de desistência ou de impedimento da matrícula de candidatos selecionados, será 
feita convocação de candidatos aprovados excedentes, considerando-se a ordem de 
classificação por área temática e por professor orientador, conforme Quadro 1. 
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Art. 21. Será considerado desistente o candidato selecionado que não efetuar a matrícula no período 
estipulado na publicação do resultado. 

Art. 22. A previsão para o início das aulas é para março de 2013  

Art. 23. A validade da seleção limita-se ao período de matrícula do primeiro semestre de 2013, 
definido neste edital. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. A inscrição no Processo Seletivo implicará o conhecimento e tácita aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste Edital e seus anexos, não podendo o candidato alegar seu 
desconhecimento. 

Art. 25. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

I. Não apresentar a documentação completa, de acordo com o Edital, respeitados os prazos 
previstos; 

II. Apresentar comportamento considerado incompatível com a lisura do certame, a critério 
exclusivo da Comissão de Seleção; 

III. Não se apresentar para a submissão aos instrumentos avaliativos (provas e arguição) na 
hora marcada para seu início. 

Art. 26. As bolsas que possam vir a ser disponibilizadas pelo Programa serão alocadas aos 
mestrandos, observando critérios de classificação, respeitando-se a alternância entre as linhas de 
pesquisa. 

Art. 27. As possíveis alterações relativas a datas e horários serão divulgados pela PROPEP ou pelo 
Programa de Pós-Graduação. 

Art. 28. Portadores de necessidades especiais devem contatar a Secretaria do Programa para 
especificar as suas necessidades para participar do processo seletivo e do curso. 

Art. 29. Os candidatos não selecionados poderão recuperar seus documentos na Secretaria do 
Programa, até 90 (noventa) dias após o início do curso. 

Art. 30. O Regimento do Programa bem como informações sobre as linhas de pesquisa e 
orientadores, estarão à disposição dos candidatos na Secretaria e na página eletrônica do 
Programa de Pós-Graduação. 

Art. 31. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Programa de Pós-Graduação. 

Maceió, 17 de dezembro de 2012. 
 
 

 
 

Prof. Dr. Augusto Aragão de Albuquerque 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

 

Prof. Dr. Irinaldo Diniz Basílio Júnior 
Coordenador de Pós-Graduação/PROPEP/UFAL 

Prof.ª Dr.ª Simoni Plentz Meneghetti 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação/UFAL 
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ANEXO A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEP 

Edital 40/2012 – PROPEP/CPG 

Processo de Seleção (Mestrado) 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Do preenchimento completo e correto dependerá a adequada tramitação de sua solicitação (Proibido mudança de formato). 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE ACADÊMICA 

(    ) Mestrado      (    ) Doutorado 

1 - DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 

CPF                Nome completo, sem abreviações 

  

Data de nascimento           Sexo                      Nacionalidade                                 Endereço eletrônico 

      /       / (    )masc.    (    ) fem.   

Endereço residencial 

 

CEP                                      Cidade                                                            UF        DDD             Fone                      Fax 

      

Endereço para correspondência: indique se (   )  Residencial ou  (   ) Institucional 

2 - LOCAL DE TRABALHO DO CANDIDATO 

Instituição (universidade, centro, empresa etc.) 
 
  Sigla 

  

Órgão (instituto, faculdade etc.)                                                                       Unidade (deptº, laboratório , etc.) 

  

Cargo/função                                              Vínculo empregatício    
 
Situação              Regime de trabalho 

 
 Sim   Não 

 Ativa  

 Aposentado 

 Tempo Parcial - TP  Tempo Integral - TI 

 Dedicação Exclusiva - DE 

Endereço institucional                                                                                            Cidade                                     UF 
   

CEP                          DDD                         Telefone                            Ramal                                 Fax   
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3 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE INSCRIÇÃO (não preencher - será preenchido pelo DEHA/UFAL) 

 

 Cópia autenticada da 
carteira de identidade 

 Cópia autenticada do histórico 
escolar 

Preenchimento pela Comissão de Seleção  

 Cópia autenticada do CPF  Cópia autenticada do diploma, 
certificado ou declaração de 
conclusão de curso 

Parecer da Comissão Maceió,     /     / 2009  

 2 fotos 3x4  Curriculum vitae Lattes/CNPq  Inscrição deferida   

 Proposta preliminar de pesquisa  Inscrição indeferida   

 Presidente da Comissão  

 
4-LINHA DE PESQUISA/TEMÁTICA/SUGESTÕES DE ORIENTADORES:  

 

5 – DEMANDA DE BOLSA DE ESTUDOS 

Necessitará de Bolsa  Já é bolsista?  

  Sim    Não  
Vigência É empregado(a) ?  

  Sim    Não 
Renda: R$  

 Sim                   Não 
Nível: 

 De     /     /  
até   /     / 

Orgão: 
 Será liberado(a) ?  

 Sim   Não 

 
6 - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CANDIDATO (até 09 linhas com Arial 10) 

Exponha de maneira sucinta as razões que o levaram a candidatar-se ao Programa de Pós-Graduação  e quais as suas 
perspectivas profissionais em termos acadêmicos e/ou técnicos. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7 - TERMO DE COMPROMISSO DO SOLICITANTE 

 

Declaro, para fins de direito, conhecer as normas gerais relativas à seleção e ingresso, fixadas pelo estatuto da Universidade 
Federal de Alagoas, pelo edital de seleção e pelo Regimento do Programa de Pós-Graduação. 

Local                                                                    Data                                         Assinatura 

       /       / 2009  
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ANEXO B 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 
 

 
I. INTRODUÇÃO  
a) Delimitação do tema 
b) Caracterização do problema a ser investigado 
c) Justificativa da escolha do tema e o envolvimento do candidato com o mesmo 
d) Pertinência do tema à área de Arquitetura e Urbanismo 
e) Enquadramento da proposta nas Linhas de Pesquisa do Curso 
II. OBJETIVO 
a) Explicitação do(s) objetivo(s) da pesquisa a ser desenvolvida, em conformidade à delimitação e à 
caracterização do problema a ser investigado. 
III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
a) Apresentação de referencial teórico e metodológico que fundamente o tema a ser pesquisado. 
Deverão constar referências a autores 
IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
a) Apresentação dos diversos momentos da investigação, a partir de etapas ou procedimentos 
utilizados para atingir os objetivos propostos. 
V. CRONOGRAMA 
a) Apresentação dos períodos de execução das principais etapas 
(mensais/trimestrais/semestrais) previstas no plano, por 24 meses para bolsistas e até 36 meses para 
não bolsistas, incluindo obrigatoriamente: cumprimento de disciplinas, no primeiro ano; seminário de 
dissertação, exame de qualificação, estágio de docência (para bolsistas) e defesa de dissertação, 
no(s) ano(s) seguinte(s). 
VI. REFERÊNCIAS 
a) Lista de referências bibliográficas apresentadas e discutidas no texto, em conformidade ao padrão 
ABNT. 
VII. FORMATAÇÃO 
a) Extensão: no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) páginas (incluindo as referências), 
numeradas e grampeadas. Deverá conter o título e o CPF do autor. Dispensa-se capa. 
b) Formato: papel A4, posição retrato; fonte Arial, corpo: 11; espaço 1,5; todas as margens com 2,5 
cm.  
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ANEXO C 
BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 
A. LINHA DE PESQUISA 1: 
 
BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Tradução Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos 
Martins Barbosa. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. – (Obras Escolhidas; v.2) 
 
B. LINHA DE PESQUISA 2: 
 

BIANCHI, Giovana; KOWALTOWSKI, Doris C. C. K.; PETRECHE, João R. D. A criatividade no 

processo de projeto. In: KOWALTOWSKIM D.K.; MOREIRA, D. de C.; PETRECHE, J.R.D.; 

FABRICIO, M.M (orgs). O processo de projeto em Arquitetura: da teoria à tecnologia. São Paulo, 

Oficina de Textos, 2011. p.21-56. 

 

EDWARDS, Brian. Projeto sustentável e construção. In: EDWARDS, B. O guia básico para a 

sustentabilidade. Barcelona. Ed. Gustavo Gilli, 2008. p. 110 a 158. 

 

SCHMID, Aloísio Leoni. O significado de conforto. In: SCHMID, A. L. A ideia de conforto: reflexões 

sobre o ambiente construído. Curitiba: Pacto Ambiental, 2005. p. 9-46. 
 
C. LINHA DE PESQUISA 3: 
MOURA, Rosa. A dimensão urbano-regional na metropolização contemporânea. Disponível em: 
http://www.eure.cl/wp-content/uploads/2012/09/EURE_115_01_MOURA.pdf. 
 
KLINK, Jeroen. e DENALDI, Rosana. O Plano Diretor Participativo e a Produção Social do 
Espaço. O caso de Santo André (São Paulo). Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
382.htm. 
 
CASTRO, Carolina Maria Pozzi de.; SHIMBO, Lúcia Zanin. Das cooperativas autofinanciadas às 
construtoras e incorporadoras de capital aberto: a ampliação do mercado habitacional. 

Disponível em: http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/253. 

http://www.eure.cl/wp-content/uploads/2012/09/EURE_115_01_MOURA.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-382.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-382.htm

