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“Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, realizando a 

função de produzir e disseminar as ciências, as tecnologias, as inovações, as culturas 

e as artes, e de formar cidadãos críticos e comprometidos com a ética, a democracia 

e a transformação social”. 

 

Formar mestres comprometidos com a com a ética, a democracia e a transformação social, 

realizando a função de produzir e disseminar os avanços nos campos da arquitetura e 

urbanismo, das tecnologias e inovações, da cultura e das artes. 
 
 

 
 

“Ser referência regional, nacional e internacional de Universidade pública na 

promoção do ensino, da pesquisa e da extensão em todos os campi, comprometida 

com a garantia dos Direitos Fundamentais e com o desenvolvimento regional 

integrado, social e ambientalmente sustentável”. 

 

Ser referência regional, nacional e internacional na promoção do ensino, da pesquisa 

e da extensão, comprometida com o desenvolvimento regional integrado, social e 

ambientalmente sustentável. 
 

 

 

• Incentivo à visão crítica 

• Trabalho cooperativo e interdisciplinar 

• Inovação e consciência social integrados na construção do saber 

• Respeito à pluralidade baseada nas decisões colegiadas 

 

 

 
 

UFU 

Apresentamos a seguir o mapa estratégico produzido para o PIDE, que resume as 

principais diretrizes da instituição. 
 



 
 

 

Todos os passos do PPGAU-UFU convergem no objetivo de promover a formação 

discente em alto nível para o desenvolvimento do campo de conhecimento em 

arquitetura e urbanismo, contribuindo para a melhoria do ensino, do diagnóstico e de 

soluções de problemas de interesse da área e de campos afins, por meio da 

interdisciplinaridade, da reflexão crítica e da inovação.  

Além disso, busca-se neste segundo quadriênio a consolidação do programa, através 

do aprimoramento das pesquisas, qualificação do corpo docente e discente e conexão 

com os conhecimentos que integram ensino, pesquisa e extensão. O programa tem 

demonstrado evolução constante quanto à articulação da área de concentração, 

linhas de pesquisa, projetos de pesquisa e estrutura curricular e aprofundar a 

experiência de seus integrantes, visando às demandas colocadas pelo contexto 

regional, nacional e internacional. Também busca-se aprofundar as atividades de 

pesquisa vinculadas a ações extensionistas, ampliando os impactos positivos do 

PPGAU tanto para a sociedade, como para a comunidade científica. 

. 
 

 
 

- aprimorar o padrão de competência artística, tecnológica, científica e pedagógica na 

área de arquitetura e urbanismo através do incentivo e acompanhamento constante 

para a realização de pesquisas acadêmicas que demonstrem capacidade crítica e 

domínio nos conteúdos estudados;  

 

- qualificar, através do oferecimento de disciplinas e do acompanhamento no 

desenvolvimento das dissertações de mestrado, profissionais de elevado nível 

acadêmico, capacitados para: realizar pesquisas que contribuam para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural da área; atuar com 



eficiência no ensino e em outros campos da atividade profissional ligado à arquitetura 

e urbanismo e áreas afins;  

 

- promover a difusão de conhecimentos integrando ensino, pesquisa e extensão, o 

que se fará por meio do oferecimento de disciplinas no progr 

ama de pós-graduação que: contribuam efetivamente com as questões trazidas pelos 

discentes em suas respectivas pesquisas. Também se buscará a integração ensino-

pesquisa-extensão através da realização de seminários internos e externos, nos quais 

os docentes terão a oportunidade de discutir de modo mais aprofundado os 

conteúdos estudados com os alunos, seja em grupo, seja de modo individualizado e 

ampliando para a comunidade externa. E finalmente, pela divulgação dos resultados 

obtidos na realização das pesquisas, em congressos e seminários da área, 

possibilitando a troca de informações e conteúdos entre diferentes pesquisadores, de 

distintos vínculos institucionais;  

 

- desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, que articulem a graduação e 

a pós-graduação, possibilitando a organização de núcleos temáticos e projetos de 

pesquisa, que contemplem a participação de discentes tanto da graduação quanto da 

pós-graduação, em torno de questões relativas ao estudo da arquitetura e urbanismo 

e campos correlatos;  

 

- contribuir, por meio das pesquisas supervisionadas pelos docentes ou desenvolvidas 

em parceria com estes, para divulgar, documentar, valorizar e conservar o patrimônio 

arquitetônico e urbanístico; 

 

- contribuir com a formação de pessoal qualificado para a docência nos campos da 

arquitetura e urbanismo e áreas afins. 

 
 
 
 

 
 

O PPGAU está alinhado às diritrizes e metas institucionais, buscando ampliar 

positivamente seus impactos sociais, a qualidade da formação de seus discentes.  

 

O programa pretende avançar para a abertura do curso de Doutorado, ampliando 

seus alcances e impactos.  

 

Pretende-se consolidar as linhas de pesquisa a partir do conjunto de projetos bem 

sucedidos com foco na pesquisa-ação, que vem se mostrando como uma forte 

vocação do Programa.  

 

Também se busca ampliar e consolidar as parcerias e redes de colaboração nacionais 

e internacionais. Nota-se que a partir dos intercâmbios e estagios pós-doutorais 

realizados ou em curso pelos docentes tem havido uma ampliação da participação de 

docentes e discentes em redes e parcerias de pesquisa macionais e internacionais. 

Com as parcerias, podem também se ampliar as possibilidades externas de 



financiamento à pesquisa.  

 

Em 2017-2018, 22 projetos de pesquisa em curso no PPGAU contavam com parcerias 

nacionais ou internacionais.  

 

Quanto à infraestrutura, conseguiu-se uma ampliação de espaço físico no ano de 

2017, conforme relatado no item 1.2. O Programa, no entanto, busca financiamento 

adicional para modernizar os equipamentos de laboratório e pesquisa de campo. Para 

tal tem-se participado de editais de agencias de fomento e da Universidade em que se 

destaca a obtenção de recursos para a aquisição de equipamentos para um FabLab 

(FAPEMIG) e  a renovação de 20 computadores no Laboratório Informa 3D (UFU).  
 
 

 
 

As metas futuras do PPGAU são fruto de sua constante auto avaliação. Em 2019, o 

Programa passou a contar com um consultor externo concedido por meio do 

Programa especial de acompanhamento aos programas de pós-graduação da 

Universidade Federal de Uberlândia – Pró-Acompanhamento.  

 

A aderência a esse programa institucional fez encorpar as ações de auto avaliação em 

curso por meio da participação de um relator externo que tem interagido com os 

processos de auto avaliação já implantados.  

Esse processo tem contribuído decisivamente na delimitação do planejamento futuro 

do PPGAU.  

 

A seguir, apresentamos as metas e ações em consonência com as diretrizes do PIDE 

institucional da UFU. 

 
 

Programa 

1. Formar MAIS e MELHOR 

em todas os níveis de 

ENSINO sob nossa 

responsabilidade 

 

Aprimorar o alinhamento do 

programa aos objetivos 

institucionais da UFU, 

buscar conexão com os 

grandes projetos 

institucionais. 

Avaliar e rever o 

planejamento estratégico 

regularmente  

 

Consolidar e ampliar as 

parcerias e convênios com 

instituições de ensino e 

pesquisa nacionais e 

internacionais; 

6. Aprimorar e criar 

mecanismos voltados para a 

adequada gestão de 

currículos e para o 

desenvolvimento pleno dos 

processos de ensino-

aprendizagem 

Aprimorar as linhas de 

pesquisa buscando a 

aproximação dos docentes 

em projetos comuns 

coletivos  e demandas 

sociais emergentes; 

Análise e revisão dos 

projetos de pesquisa em 

consonância com as linhas e 

área de concentração 

 

Atualização dos 

componentes curriculares 

do Programa; 



Incentivar a ampliação de 

iniciativas inovadoras de 

formação 

 Aprimorar e sistematizar as 

ações de autoavaliação e sua 

aplicação na melhoria do 

programa; 

Efetivação e regularidade da 

comissão de autoavaliação 

 Aumentar o Conceito do 

Programa na Avaliação 

quadrienal (2017-2020) da 

Capes 

Envolver o colegiado, 

comissão de autoavaliação e 

outros docentes e discentes 

no processo do coleta 

 Abrir o curso de Doutorado 

em Arquitetura e 

Urbanismo. 

Estruturar e implantar o 

projeto com a criação de 

uma comissão de 

elaboração do novo curso 

Infraestrutura 

17. Ampliar, otimizar a 

ocupação e a gestão do 

espaço físico e 

infraestrutura em 

consonância aos Planos 

Diretores 

Aprimorar a estrutura de 

laboratórios e 

equipamentos disponíveis 

às pesquisas, em especial 

com a busca de 

financiamento para a 

aquisição de equipamentos 

de última geração para 

subsidiar as pesquisas. 

 

Finalizar a implantação do 

FABLAB com a solicitação à 

reitoria de aquisição de 

equipamentos (já conta com 

espaço físico e técnico) 

Ampliar e modernizar as 

salas de videoconferência do 

Programa 

Ampliar as parcerias com 

outras unidades acadêmicas 

da UFU para uso de 

laboratórios de ponta 

interdisciplinares e 

multiusuários  nessas 

unidades. 

Participar de editais internos 

e externos para aquisição de 

equipamentos  e 

manutenção de laboratórios 

Formação 

 

 

Aprimorar os instrumentos 

de acompanhamento de 

egressos 

Criar eventos e associações 

para a interação constante 

com os egressos 

 

Acompanhar a atuação dos 

egressos e a evolução de 

suas atividades buscando 

avaliar os impactos em sua 

carreira e percurso 

formativo; 

 

Adotar a avaliação dos 

egressos nos itens de auto 

avaliação; 

 



Organizar encontros anuais 

de egressos, buscando 

manter proximidade e 

reforçando a identidade do 

PPGAU; 

7. Aprimorar e criar 

mecanismos para o 

desenvolvimento pleno das 

atividades de Pesquisa e 

Inovação 

 

Aprimorar o conjunto do 

corpo docente em relação à 

formação, sustentabilidade e 

produção de qualidade 

 

 

 

Ampliar o número de 

docentes coordenadores de 

Projetos de Pesquisa com 

financiamento externo; 

 

Ampliar o número de 

docentes com Bolsa de 

Produtividade em Pesquisa; 

 

Incentivar a qualificação 

docente com intercâmbio 

internacional em nível de 

pós-doutorado; 

 

Planejamento das 

aposentadorias e reposições 

docentes.  

 

Incentivar outros docentes 

não pertencentes aos 

quadros do PPGAU a buscar 

indicadores de produção 

para seu credenciamento, 

contribuindo para a 

oxigenação do Programa e 

para a inserção de novas 

temáticas emergentes de 

pesquisa.  

 

Estabelecimento de critérios 

mais rigorosos para 

credenciamento e 

descredenciamento 

docente.  

 

Ampliar as publicações em 

periódicos nos extratos mais 

altos do QUALIS CAPES; 

Inserir docentes doutores 

da FAueD com produção 



científica e experiência 

compatível com o Programa 

de Pós Graduação 

possibilitando sua 

ampliação  

 

Diminuir orientações dos 

docentes colaboradores 

 

 

 

7. Aprimorar e criar 

mecanismos para o 

desenvolvimento pleno das 

atividades de Pesquisa e 

Inovação 

 

Aprimorar e ampliar a 

produção discente 

Aprimorar os projetos de 

pesquisa dos discentes 

ingressantes para uma 

aderência mais estreita nos 

projetos de pesquisa em 

curso no PPGAU 

 

Buscar ampliar as bolsas 

disponíveis no PPGAU; 

 

Ampliar a participação dos 

mestrandos em projetos de 

extensão com colaboração 

às ações integradas com a 

graduação; 

 

Ampliar a produção 

qualificada dos discentes em 

parceria com os docentes; 

 

Incentivar o intercâmbio de 

pesquisas com outros 

centros da Universidade, 

possibilitando maior 

transversalidade; 

 



Ampliar a participação dos 

discentes em reuniões 

científicas nacionais e 

internacionais. 

 

Incentivar e ampliar a 

participação em concursos 

acadêmicos 

Impacto 

2. Contribuir MAIS, com 

MELHORES resultados de 

nossa PESQUISA, para a 

transformação do ambiente 

global que nos envolve 

 

3. Integrar MAIS e MELHOR a 

nossa Universidade com a 

Comunidade via ações de 

EXTENSÃO 

 

4. Ampliar nossa 

participação, de forma 

propositiva, no 

estabelecimento de políticas 

públicas e de outras formas 

de intervenção no ambiente 

que nos cerca 

 

 

Ampliar e aprimorar as 

ações de impacto social  

Ampliar a realização de 

Projetos de Pesquisa-

Exensão junto à comunidade 

externa à Universidade; 

 

Mapear e adotar 

procedimentos de avaliação 

dos impactos positivos nos 

projetos de pesquisa / ação 

na sociedade; 

 

Ampliar convênios e projetos 

com Instituições, ONGs e 

entidades representativas da 

sociedade civil; 

 

Ampliar os Projetos de 

integração com as escolas 

públicas de ensino 

fundamental e médio; 

 

Ampliar a participação dos 

docentes em órgãos e 

comitês do Poder Público e 

demais instituições 

científicas externas à 

universidade; 

5. Fortalecer o processo de 

internacionalização e de 

interinstitucionalização da 

UFU no ensino, na pesquisa 

e na extensão, favorecendo 

sua inserção no rol de 

universidades reconhecidas 

 

Ampliar a e aprimorar a 

capacidade de 

internacionalização do 

programa 

Ampliar os projetos de 

pesquisa com colaboração e 

financiamento internacional; 

Buscar ampliação de bolsas 

para receber discentes 

estrangeiros (OEA) 

 

Buscar alternativas de 

financiamento para a 

realização de mobilidade 

internacional pelos 

discentes 

 

Estruturar oferecimento de 

disciplinas e conteúdos em 

língua inglesa; 



13. Fortalecer a 

comunicação e ampliar a 

visibilidade das atividades 

de Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ampliar e aprimorar as 

ferramentas de 

comunicação e visibilidade 

do programa 

Melhorar a organização do 

website (em implantação) 

 

Dinamizar as redes sociais 

 

Implantar a Revista do 

PPGAU 

 


