
ESTRUTURA CURRICULAR - MESTRADO ACADÊMICO EM ARQUITETURA E URBANISMO – PPGAU / UFU 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PROJETO, ESPAÇO E CULTURA. 

LINHAS DE 
PESQUISA 

DISCIPLINAS ATIVIDADES EXAMES 

Disciplina 
obrigatória 

Disciplinas optativas 
Atividade 

Programada 
Obrigatória 

Atividades 
Acadêmicas 

Atividades Orientadas 
1, 2, 3 e 4 

Estágio docente Qualificação Defesa 

1. ARQUITETURA E 
CIDADE: TEORIA, 

HISTÓRIA E 
CONSERVAÇÃO 

Pesquisa em 
Arquitetura e 

Urbanismo (04) 
 
 

Urbanização, produção da cidade e redes (04) 

(Produto da 
atividade 

programada em 
formato de artigo) 

(a serem definidas 
em concordância 
com o orientador 

e aprovado no 
Colegiado) 

 
(ver tabela de 
sugestões de 
conversão de 

horas das 
atividades em 

créditos) 
 

Estágio docente 

Correspondem às 
atividades de 

trabalho orientado 
pelo professor 

orientador, 
pesquisa, 

elaboração e defesa 
da dissertação 

Obrigatório para 
todos os bolsistas 
Capes e FAPEMIG 

 
Para os alunos 

não bolsistas que 
realizarem o 
Estágio de 

Docência será 
atribuído 04 

créditos referente 
a esta atividade, 

devendo ser 
contabilizados no 
item "Atividades 

Acadêmicas". 
 
 

Deverá a ser feito 
até o final de 
dezesseis (16) 

meses do curso 
 

o aluno terá que ter 
cumprido os 

créditos referentes 
às disciplinas 
obrigatórias e 

optativas/eletivas 
além da atividade 
programada, que 

cumprem um total 
de 28 créditos. 

 

Para a defesa da 
dissertação, além 

de ter sido 
aprovado no 

Exame de 
Qualificação, o 

aluno deverá ter 
cumprido todos 

os créditos 
previstos na 

estrutura 
curricular 

totalizando 56 
créditos. 

 

Conservação do Patrimônio Cultural: questões 
contemporâneas (04) 

Historiografia e crítica da Arquitetura moderna (04) 

Características e especificidades na arquitetura 
brasileira pós Brasília (04) 

Arquitetura e Arte Contemporânea: fronteiras e 
Convergências (04) 

A cidade contemporânea: 
estudos críticos de intervenções urbanas (04) 

Arte, arquitetura e o projeto da cidade (04) 

2. PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO: 

PROCESSOS 
URBANOS, 
PROJETO E 

TECNOLOGIA 

Pesquisa tecnológica em projetos experimentais (04) 

Desempenho do ambiente construído (04) 

Projetos Urbanos: discussões teóricas e 
metodológicas (04) 

Morfologia Urbana e Desenho da Cidade (04) 

O Comercio e a estruturação do espaço urbano e 
regional (04) 

Planejamento e projeto do espaço construído (04) 

Design, inovação social e sustentabilidade (04) 

Métodos Avançados em Design Computacional (04) 

 
 

Tópicos especiais em arquitetura e urbanismo (04) 
Disciplina comum às duas linhas de pesquisa 

Créditos a cursar 04 16 08 08 20 
04 (incluso em 

Atividades 
acadêmicas) 

Total de créditos 56 
 

 

Controle de tempo para o ingressante PPGAU: 24 meses 
 

Ingresso no curso: 2019-2  Previsão para término do curso: 2021-1 

 


