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Extrato do Edital PPGAU Nº 01/2015

Edital de abertura das inscrições e do Processo de Seleção Turma 2015/2 para ingresso ao Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

O  Programa de Pós-graduação em Arquitetura  e  Urbanismo (PPGAU),  da  Faculdade de  Arquitetura  e
Urbanismo e Design (FAUeD), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), faz saber a todos quanto virem
o presente Edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas as inscrições e o processo de seleção
para alunos regulares e aluno especial para o PPGAU com ingresso no segundo semestre de 2015 e defesa
de dissertação no prazo máximo de 24 meses após o ingresso.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
O processo seletivo será regido por este Edital, pelas resoluções nº 12/2008, nº 19/2009 e nº 02/2011 do
Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (CONPEP) da UFU, e pelo Estatuto e Regimento Geral da UFU.
O processo seletivo será realizado na cidade de Uberlândia, nas dependências da UFU, Campus Santa Môni -
ca.
O edital completo, as informações e instruções pertinentes ao processo seletivo estão disponibilizadas na
secretaria e no sítio do PPGAU (www.ppgau.faued.ufu.br).
O atendimento aos interessados se dará em dias úteis, das 09h às 11h e das 13h às 17h,  no seguinte ende -
reço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU
Campus Santa Mônica – Bloco 1 I – Sala1I 234
Av. João Naves de Ávila, nº 2121
CEP: 38408.100 Uberlândia - Minas Gerais – Brasil
Telefone: (34) 3239.4433
Sítio do Programa: www.ppgau.faued.ufu
e-mail: coord.ppgau@faued.ufu.br 

NÚMERO DE VAGAS
O número de vagas oferecidas por modalidade, para ingresso no segundo semestre de 2015, é:

Modalidade Número de vagas

Curso de Mestrado Acadêmico 10

Aluno Especial 10

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 20 de abril a 22 de maio de 2015.

Uberlândia, 26 de março de 2015.
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