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1. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Curso de mestrado
O Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, em nível de
Mestrado Acadêmico, integra a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design. Foi
aprovado pelo Conselho Superior da UFU, em 27 de maio de 2011 (Resolução no. 05/20011
do CONSUN) e autorizado em dezembro de 2012, pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
O PPGAU é regulado pela legislação pertinente da UFU, disponível no site da Pró-reitora
de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP (www.propp.ufu.br), pelo Regulamento do
Programa, disponível no site do PPGAU (www.ppgau.faued.ufu.br) e suas Normas
Regulamentares (ver anexos).
Objetivos
O PPGAU tem por objetivo principal, promover pesquisas que propiciem o
desenvolvimento dos estudos em arquitetura e urbanismo e de suas aplicações,
contribuindo para a melhoria do ensino e do diagnóstico e soluções de problemas de
interesse da área e de campos afins, por meio da interdisciplinaridade. Esta
interdisciplinaridade acontece por meio da cooperação entre os diversos docentes do
Programa, com suas distintas formações e áreas de pesquisa dentro do universo da
Arquitetura e Urbanismo. Igualmente, através da participação direta ou da colaboração de
docentes oriundos de outras Unidades Acadêmicas da própria UFU, tais como História,
Geografia, Artes Visuais e Engenharia Civil, além de outras instituições de ensino.
Estrutura curricular
A estrutura curricular do Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo é constituída
de uma única área de concentração, Projeto, Espaço e Cultura, que tem o intuito de
promover estudos e pesquisas sobre a configuração das culturas urbanas, em suas
diferentes manifestações, inclusive em sua dimensão material, com ênfase nos aspectos
teóricos-históricos e na produção projetual da forma do espaço da cidade.
Esta área de concentração divide-se em duas linhas de pesquisa:
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Linha 1 - Arquitetura e cidade: teoria, história e conservação: Pesquisas ligadas à
teoria, história e conservação da arquitetura e da cidade, enfocando: história e historiografia
da arquitetura e arte moderna e contemporânea; teoria e prática da conservação e do
patrimônio cultural; formação da cidade moderna e contemporânea.
Linha 2 - Produção do espaço: processos urbanos, projeto e tecnologia: Processos
urbanos, projeto e tecnologia. Pesquisas ligadas ao projeto de arquitetura, ao projeto de
urbanismo, análise e avaliação de espaços urbanos e processos tecnológicos.
A estrutura do Programa compõe-se de disciplinas, obrigatórias e optativas (por linhas
de pesquisas), de trabalhos programados e de atividades, assim definidas:
Disciplinas obrigatórias - O aluno deverá cursar a disciplina obrigatória perfazendo
quatro (04) créditos. Veja o quadro do Elenco de Disciplinas nos anexos. A disciplina
obrigatória será oferecida no 1° semestre do curso.
Disciplinas optativas ou eletivas - O aluno deverá cumprir dezesseis (16) créditos em
disciplinas eletivas. Do total de créditos atribuídos a esse componente, até quatro (04)
poderão ser cumpridos em atividades programadas, que correspondem à publicação de
artigos científicos ou tarefas e estudos especiais. Das disciplinas eletivas uma deverá ser
cursada obrigatoriamente na linha de pesquisa do aluno e as demais, definidas juntamente
com o professor orientador, poderão ser cursadas na outra linha ou em outros cursos de
mestrado. Neste último caso, a equivalência deverá ser feita pelo Colegiado do Programa,
de acordo com as Resoluções do mesmo e demais normas vigentes.
Atividades de orientação - Correspondem às atividades de trabalho orientado pelo
professor orientador, pesquisa, elaboração de memorial de qualificação, elaboração e
defesa da dissertação. Serão atribuídos quatro (04) créditos em cada um dos dois primeiros
semestres e seis (06) créditos no terceiro e no quarto semestre totalizando vinte (20)
créditos. Para cumprimento dos créditos aluno deverá ainda se matricular nas Disciplinas
Atividades de Orientação 1, 2, 3 e 4 - a serem cumpridas sequencialmente, uma a cada
semestre. Por sua peculiaridade, as disciplinas terão um documento próprio para registro
das atividades de orientação (art. 29 da Resolução nº 12/2008/CONPEP alterado pela
Resolução nº 19/2009/CONPEP).

5

Atividades Acadêmicas - As Atividades Acadêmicas objetivam propiciar ao pósgraduando a oportunidade de aperfeiçoar e aprimorar determinados conhecimentos, num
total de oito (08) créditos. As atividades acadêmicas devem ser definidas em concordância
com o seu professor orientador e podem compreender pesquisas de campo; participação e
organização de seminários, congressos, encontros, simpósios, colóquios etc.; publicação de
artigos em anais de eventos científicos e em periódicos; e outras atividades definidas por
norma apropriada, do Colegiado do PPGAU, que regula, ainda, a conversão em créditos
das horas das atividades.
Atividade Programada - A atividade programada, a ser desenvolvida em concordância
com o professor orientador, deverá ser realizada no segundo semestre, obrigatoriamente,
em formato de um artigo científico, correspondendo a oito (08) créditos. A conclusão da
Atividade Programada é um dos requisitos para a realização do Exame de Qualificação.
Estágio docente - Estágio de docência junto ao curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo é disciplina obrigatória para todos os bolsistas (CAPES e FAPEMIG) e eletiva
aos discentes interessados. Atribui-se quatro (04) créditos a esta atividade. No caso dos
NÃO bolsistas, estes créditos serão contabilizados no item "Atividades Acadêmicas".
Exame de Qualificação - para o exame de qualificação, a ser feito ao final de quatorze
(14) meses de curso, o aluno terá que ter cumprido os créditos referentes às disciplinas
obrigatórias e eletivas, ou seja, vinte (20) créditos, além da atividade programada, oito (08)
créditos, que cumprem um total de 28 créditos. Deve apresentar o certificado que
comprove proficiência em língua estrangeira.
Defesa da dissertação - 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.
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Corpo docente
O PPGAU, hoje conta com dezoito (18) docentes, sendo quatorze (14) permanentes,
quatro (04) colaboradores, conforme tabela abaixo.
Docente Permanentes linha 1

Docente Permanentes linha 2

Adriano Tomitão Canas

André Luis de Araujo

Beatriz Ribeiro Soares

Fernando Garrefa

Claudia dos Reis e Cunha

Glauco de Paula Cocozza

Denise Fernandes Geribello

Maria Eliza Alves Guerra

Luis Eduardo dos Santos Borba

Simone Barbosa Villa

Luiz Carlos de Laurentiz

Viviane dos Guimarães Alvim Nunes

Marco Antonio Pasqualini de Andrade

Docentes Colaboradores
Albenise Laverde
Giovanna Teixeira Damis Vital

Grade Curricular do PPGAU
Código

Disciplina

PPGAU01

Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo

PPGAU02
PPGAU03

Planejamento e projeto do espaço
construído
A cidade contemporânea: estudos
críticos e intervenções urbanas

C.H.

Créd.

Categoria

Linha
de
Pesqui
sa

60

04

Obrigatória

1e2

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1

PPGAU04

Atividade Orientada 1

60

04

Obrigatória

1e2

PPGAU05

Atividade Orientada 2

60

04

Obrigatória

1e2

PPGAU06

Atividade Orientada 3

90

06

Obrigatória

1e2

PPGAU07

Atividade Orientada 4

90

06

Obrigatória

1e2

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

2

PPGAU11
PPGAU12
PPGAU13
PPGAU14
PPGAU15
PPGAU16

Urbanização, produção da cidade e
redes
Pesquisa tecnológica em projetos
experimentais
Conservação do Patrimônio Cultural:
questões contemporâneas
Desempenho do ambiente construído
Historiografia e crítica da Arquitetura
Moderna
Projetos Urbanos: discussões teóricas e
metodológicas
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PPGAU17

Características e especificidades na
arquitetura brasileira pós Brasília

60

04

Optativa

1

PPGAU18

Morfologia urbana e desenho da cidade

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1e2

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1e2

-

-

Obrigatória

1e2

60

04

Optativa

1

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

2

60

04

Optativa

1

Atividade Programada

120

08

Obrigatória

1e2

Atividades Acadêmicas

120

08

Obrigatória

1e2

1PPGAU20
PPGAU21

PPGAU21A

PPGAU21B
PPGAU21C

PPGAU21D

PPGAU21E

O comércio e a estruturação do espaço
urbano e regional
Tópicos especiais e Arquitetura e
Urbanismo
Tópicos Especiais em Arquitetura e
Urbanismo: O espaço da arte na
arquitetura contemporânea - museus e
espaços expositivos
Tópicos Especiais em Arquitetura e
Urbanismo: Teorias Não Lineares
Tópicos Especiais em Arquitetura e
Urbanismo - Espaço Público, Cultura e
Território
Tópicos Especiais em Arquitetura e
Urbanismo- Patrimônio cultural na
atualidade novos objetos novos valores
novos instrumentos
Tópicos especiais em arquitetura e
urbanismo: Reflexões sobre o design
contemporâneo em um mundo complexo

PPGAU22

Estágio de Docência na graduação

PPGAU23

Defesa de Dissertação

PPGAU24

Arte, arquitetura e o projeto da cidade

PPGAU25
PPGAU26
PPGAU27

Design, inovação social e
sustentabilidade
Métodos Avançados em Design
Computacional
Arquitetura e Arte Contemporânea:
Fronteiras e Convergências

Linha de pesquisa 1 – Arquitetura e cidade: teoria história e conservação;
Linha de pesquisa 2 – Produção do espaço: processos urbanos, projeto e tecnologia.
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2. Serviços UFU
Atendimento ao aluno
Além da Secretaria do PPGAU, o aluno de pós-graduação pode contar com a Divisão de
informações e atendimento acadêmico da Diretora de administração e Controle Acadêmico,
localizada no bloco 1A, onde o aluno pode solicitar expedição de histórico escolar, atestados,
certidões e declarações sobre o percurso, etc.
Identidade Institucional
A Universidade Federal de Uberlândia trabalha com um documento único de
identificação de sua comunidade acadêmica, a Identidade Institucional. Docentes, discentes
e técnicos, possuem o mesmo cartão, diferenciado por cores, que garante a toda a
comunidade UFU, acesso aos serviços que esta oferece.
Para o discente UFU, a solicitação é feita através do Portal do Estudante, no site da UFU
(www.ufu.br), menu Identidade Acadêmica. A Identidade Acadêmica pode ser solicitada
assim que o aluno receber seu número de matrícula. Ela garante ao aluno, acesso aos
serviços oferecidos pela UFU, como: Restaurante Universitário, Bibliotecas, etc.
Restaurante Universitário
A Universidade Federal de Uberlândia conta os Restaurantes Universitários (RU) com o
objetivo de oferecer à comunidade universitária uma alimentação balanceada e propiciar
aos estudantes condições de permanência na instituição, tendo em vista melhor
aproveitamento acadêmico.
Em Uberlândia a UFU conta com dois Restaurantes, campus Santa Mônica e campus
Umuarama, abertos a toda a comunidade acadêmica, através do pré-cadastro da Identidade
Institucional.
Informações sobre o funcionamento e tarifas do RU, acesse o site www.ru.ufu.br.
Sistema de Bibliotecas
O acervo é composto por livros, teses, obras de referência, periódicos (revistas e jornais),
bases de dados, além de coleções especiais (discos em vinil, fitas cassete, CDs, vídeos
VHS e DVDs, peças teatrais, cartazes, catálogos de exposições, bienais e artistas, normas
técnicas, partituras); distribuídos entre a Biblioteca Central e as seis Bibliotecas Setoriais,
que compõem o Sistema de Bibliotecas – SISBI.
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Após o cadastro, feito em qualquer biblioteca do Sistema, apresentando a Identidade
Institucional, o usuário pode ter acesso aos serviços SISBI, como empréstimo domiciliar de
material informacional, empréstimo para consulta, empréstimo de netbooks, Comutação
Bibliográfica, Normalização, etc.
Informações sobre serviços e o regulamento, acesse o site, www.bibliotecas.ufu.br.
Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) é o órgão administrativo da UFU
responsável pela execução e gestão da política institucional afeita à pós-graduação, à
pesquisa e à inovação científica e tecnológica na UFU.
Cabe à PROPP acompanhar a implementação e gestão das políticas e atividades no
âmbito da Pós-Graduação e da pesquisa na UFU. Bem como supervisionar todas as
atividades dos cursos e programas de pós-graduação e empreender ações de apoio,
qualificação e expansão dos cursos de pós-graduação.
Maiores informações no site, www.propp.ufu.br.

3. Serviços PPGAU
Secretaria e coordenação
A Coordenação do PPGAU é a responsável pelo acompanhamento das atividades
acadêmicas do PPGAU. A ela compete o controle dos processos acadêmicos, desde a oferta
de disciplinas até o lançamento de notas, receber e processar solicitações e administrar e
garantir o funcionamento do programa.
A Secretaria e Coordenação do PPGAU se localizam no bloco 1I, salas 234 e 236.
Sala de Pós-graduação
O PPGAU disponibiliza uma sala de estudos para seus alunos, localizada no Bloco 5M,
sala 107, da FAUeD, campus Santa Mônica. O acesso à sala é autorizado pela Coordenação
e gerido pelo corpo discente do Programa.
Laboratórios/Núcleos de Pesquisa
LPAUD – Laboratório de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Design;
LCC – Laboratório de Conforto Ambiental e Conservação de Energia;
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LED – Laboratório de Expressão Digital;
INFORMA 3D;
LAMOP - Laboratório de Modelos e Protótipos;
LABTAC- Laboratório Tecnologia do Ambiente Construído
Laboratório de Fotografia (Laboratório compartilhado com o curso de Artes Visuais);
Núcleo de Pesquisa em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo (NUTHAU);
Núcleo de Estudos Urbanos (NEURB);
Núcleo de Pesquisa em Linguagem (NUPLI);
Núcleo de Pesquisa em Projeto de Arquitetura (NUPPA);
Núcleo de Pesquisa em Design
Núcleo de Design para Sustentabilidade
Sala de Memória e Referência.
4. Procedimentos do PPGAU
Ajuste de matrícula
Durante o período de matrículas, estabelecido pelo Calendário Acadêmico da Pósgraduação, todos os alunos regulares devem solicitar matricula online através do Portal do
Estudante. Em seguida, é aberto também um período de ajuste de matrícula, a fim de corrigir
irregularidades ou processar alterações de componente curricular, conforme definido na
legislação pertinente.
As alterações e correções são encaminhadas à Diretora de administração e Controle
Acadêmico, através da Secretaria do PPGAU, após avaliação da solicitação pela
Coordenação do Programa.
Equivalência de créditos
A Equivalência de créditos é a dispensa no cumprimento de componente curricular de
conteúdo correspondente ao de disciplinas do PPGAU, concluído pelo aluno em outro curso
de Pós-graduação.
A solicitação deve ser encaminhada à Coordenação do PPGAU, pela Secretaria, através
de formulário próprio, para avaliação do Colegiado do Programa.
Além do formularia preenchido, o requerente deve apresentar histórico do curso em que
cursou a disciplina com aprovação e ficha da disciplina.
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Aproveitamento de créditos
Aproveitamento de créditos é a incorporação de componente curricular de conteúdo não
correspondente ao de disciplinas do PPGAU, cumprido pelo aluno em outro curso de Pósgraduação.
A solicitação deve ser encaminhada à Coordenação do PPGAU, pela Secretaria, através
de formulário próprio, para avaliação do Colegiado do Programa.
Além do formularia preenchido, o requerente deve apresentar histórico do curso em que
cursou a disciplina com aprovação, ficha da disciplina e/ou material resultante durante o
curso que comprove o cronograma e conteúdo.
Bolsa
Os programas de pós-graduação na UFU trabalham com bolsas de ensino e pesquisa
ofertadas por agências de fomento e por empresas públicas e privadas. As bolsas chegam
até a UFU por duas vias principais: pela via institucional (FAPEMIG, CAPES e CNPq) ou por
meio de concessões diretas ao pesquisador/grupos de pesquisa em projetos apoiados por
órgãos de governo, empresas, etc.
Cabe a DIRPG o controle das bolsas oriundas da CAPES e da FAPEMIG. É a DIRPG
quem faz todo o controle dos bolsistas, desde o seu cadastro no sistema, o envio de
documentos e relatórios, a elaboração da lista de pagamento, o controle dos prazos, etc. A
indicação dos bolsistas por sua vez é feita exclusivamente pelas coordenações de
Programas, segundo normas próprias emanadas dos colegiados dos Programas, dos
conselhos superiores da UFU e das agências de fomento.
No caso do PPGAU, a indicação dos bolsistas é feita a partir de um Processo de Seleção,
estabelecido por norma regulamentar, aberto a todos os alunos regulares do Programa e
divulgado assim que aprovado seu Edital. A classificação é feita por mérito acadêmico e/ou
Currículo Lattes, considerando a classificação dos candidatos no processo ao qual foi
submetido para ingresso no PPGAU.
Estágio de Docência
Estágio de docência, nos cursos de graduação, é um componente curricular dos cursos de
Pós-graduação obrigatório para todos os bolsistas CAPES e eletiva aos discentes
interessados. Consiste na atuação do mestrando em uma disciplina de graduação, teórica
ou prática, previamente estabelecida pelo Coordenador do PPGAU, Coordenador da
graduação, orientador e estagiário.
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O Estágio de Docência, no PPGAU, é normatizado através de legislação própria além de
resoluções e normas da PROPP, que orientam seus procedimentos.
Depois de definida a disciplina o estagiário deve encaminhar seu requerimento, através de
formulário próprio, na Secretaria do Programa, para avaliação e aprovação do Colegiado do
Programa. Além do formulário preenchido, o requerente deve apresentar a Ficha da
disciplina da graduação e o Plano de Trabalho.
Exame de Qualificação
O PPGAU adota o Exame de Qualificação como etapa para obtenção de título de mestre.
O Memorial de Qualificação deverá ser entregue até o final de quatorze (14) meses de curso,
tendo o aluno cumprido os créditos referentes às disciplinas obrigatórias e eletivas, ou seja,
vinte (20) créditos, além da atividade programada, oito (08) créditos, que totalizam vinte e
oito (28) créditos.
O Memorial deve ser entregue através de formulário próprio, à Secretaria do PPGAU, com
indicação de banca e possível data de realização, para aprovação do Colegiado do
Programa.
O mestrando deve verificar as orientações no site do PPGAU.
Defesa de Dissertação
O critério final para obtenção do título de mestre é a aprovação na Defesa de
Dissertação. Para requerer 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.
O Memorial de Dissertação deve ser entregue através de formulário próprio, à Secretaria
do PPGAU, com indicação de banca e possível data de realização, juntamente a três vias
do relatório, assim como o arquivo em formato pdf enviado à coordenação do programa,
para aprovação do Colegiado do Programa.
O mestrando deve verificar as orientações no site do PPGAU, no Sistema de Bibliotecas
e Seguir as normas para a submissão/auto arquivamento da dissertação no Ducere Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia (RI-UFU).
www.bibliotecas.ufu.br/formulários/submissao-ao-repositorio-institucional-ufu
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5. Anexos
Elenco de disciplinas:
Disciplinas
Linhas de
Pesquisa

Disciplinas obrigatórias
04- créditos

Disciplinas optativas
04 – créditos
Urbanização, produção da cidade e redes
Conservação do Patrimônio Cultural: questões
contemporâneas

1. Arquitetura e

Pesquisa em Arquitetura

Cidade: teoria,

e Urbanismo

Historiografia e crítica da Arquitetura moderna
Características e especificidades na
arquitetura brasileira pós Brasília
Arquitetura e Arte Contemporânea: fronteiras e
Convergências
A cidade contemporânea:
estudos críticos de intervenções urbanas

história e
conservação

Arte, arquitetura e o projeto da cidade
Pesquisa tecnológica em projetos
experimentais
Desempenho do ambiente construído
Projetos Urbanos: discussões teóricas e
metodológicas
2. Processos

Pesquisa em Arquitetura

urbanos: projeto e

e urbanismo

Morfologia Urbana e Desenho da Cidade
O Comercio e a estruturação do espaço
urbano e regional

tecnologia

Planejamento e projeto do espaço construído
Design, inovação social e sustentabilidade
Métodos Avançados em Design
Computacional
Tópicos especiais em arquitetura e urbanismo
Créditos a cursar

04

16

14

Atividades
Atividade Programada
obrigatória

Atividades Acadêmicas

Atividades Orientadas
1, 2, 3 e 4

(a serem definidas em
(Produto da atividade

concordância com o orientador

Correspondem às atividades

e aprovado no Colegiado)

de trabalho orientado pelo

programada em formato
de artigo)

professor orientador,
(ver tabela de sugestões de

pesquisa, elaboração e

conversão de horas das

defesa da dissertação

atividades em créditos)

Disciplina comum às duas linhas de pesquisa
08

08

20

56
Uberlândia, 01 de agosto de 2022.

Glauco de Paula Cocozza
Coordenador do PPGAU
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