
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESPAÇO 

CONSTRUÍDO 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2011 

 
 

1 – INSCRIÇÕES:  
No período compreendido entre 01 de março e 16 de maio de 2011, a Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) do DAU/UFV receberá inscrições para o Processo 

Seletivo 2011 do Mestrado Acadêmico. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, no horário de 13h às 19h, ou encaminhadas pelo correio ao 

seguinte endereço: 

Universidade Federal de Viçosa 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Av. P.H. Rolfs, s/n, Campus Universitário, Viçosa, MG. CEP: 36.570-000.  

 

2 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO  

1 – Formulário próprio de inscrição, preenchido em duas vias, podendo ser obtido no endereço 

(http://www.ppg.ufv.br);  

2 – Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (http://www.ppg.ufv.br/formularios.php);  

3 – Cópia autenticada do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso de 

graduação;  

4 – Cópia autenticada de Histórico Escolar do curso de graduação, explicitando o sistema de 

avaliação;  

5 – Curriculum Vitae cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), em 01 (uma) via 

com comprovantes, contendo apenas os seguintes itens:  

5.1. Formação acadêmica  

5.2. Atividades de ensino - docência em Ensino Fundamental, Médio e outro; docência em 

Ensino Superior ou Pós-Graduação; monitoria, tutoria, estágio em ensino e outros; 

5.3. Atividades de pesquisa e extensão - projetos de pesquisa e,ou de extensão; participação 

em eventos, cursos, palestras, encontros etc. (como ministrante, ouvinte, debatedor ou 

organizador de evento);  

5.4. Apresentação de trabalhos em eventos - eventos locais, nacionais, internacionais;  

5.5. Publicações - resumo em anais; artigo completo em periódico nacional; artigo completo 

em periódico internacional; artigo completo em anais; livro; capítulo de livro; apostila, 

cartilha, artigo em jornal;   

5.6. Atividades profissionais - atividades desenvolvidas em órgãos públicos ou privados; 

participação em conselhos, comissões, ONGs, etc.; trabalhos técnicos, assessoria, 

consultoria etc.; outras atividades relevantes, como bancas, prêmios, etc. 

http://lattes.cnpq.br/


6 – Uma foto 3x4  

7 – Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;  

8 – Cópia da Carteira de Identidade;  

9 – Cópia do Título de Eleitor;  

10 – Cópia do CPF;  

11 – Cópia do Documento de Serviço Militar;  

12 – Três cartas de referência  

13 – Projeto de Pesquisa, em 3 (três) vias.*  

* O Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado de forma clara e objetiva, contendo 

obrigatoriamente os seguintes itens:  

1. Linha de Pesquisa do Programa. 

2. Título  

3. O problema 

4. Justificativa e relevância do tema 

5. Objetivos 

6. Metodologia 

7. Referências bibliográficas.  

O texto deve ter até 10 páginas, em espaço 1,5, letra Times New Roman, fonte 12, margens 3,0 e 

formato A4.  

 

Poderão ser admitidos candidatos com graduação plena em outras áreas que possuam interface 

com a área de Arquitetura e Urbanismo. 

 

O processo de seleção será desenvolvido em 3 (três) etapas:   

1ª Etapa: Avaliação do Curriculum Vitae. Peso 2,0. 

2ª Etapa: Avaliação do Projeto de Pesquisa. Peso 5,0.  

Não serão aceitos projetos que não se adequarem à área de concentração e às linhas de 

pesquisa do Programa.   

3ª Etapa: Prova escrita versando sobre o Projeto de Pesquisa. Peso 3,0.  

O objetivo desta prova é avaliar a adequação das respostas às perguntas formuladas, a 

compreensão da bibliografia básica referenciada no projeto de pesquisa e a capacidade de 

expressão escrita do candidato.   

 

Para a classificação, serão somados os pontos obtidos em cada uma das etapas. Serão 

selecionados os candidatos que obtiverem as maiores médias. A média mínima para a 

classificação será 60%.  

 

4 – NÚMERO DE VAGAS  

Serão oferecidas 10 (dez) vagas, sendo 5 (cinco) vagas para cada linha de pesquisa. 

 

5 – LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA / DOCENTES PERMANENTES  

 

1. Planejamento do Espaço Urbano e Regional  

Esta linha de pesquisa tem como objetivo o estudo e a avaliação de políticas urbanas, com 

ênfase nas políticas habitacional e de planejamento urbano, e na produção e transformação da 

paisagem urbana nas escalas municipal e regional, tendo como lócus de investigação as 

cidades de pequeno e médio porte.  



 

Abrange as seguintes temáticas:  

 teoria do planejamento urbano e regional; 

 planejamento territorial urbano, com ênfase nos planos diretores de municípios de pequeno 

e médio portes demográficos; 

 legislação e instrumentos urbanísticos aplicáveis em municípios de pequeno e médio portes 

demográficos; 

 estudo de processos de urbanização, estruturação e morfologia do espaço urbano, com 

ênfase nas cidades pequenas e médias; 

 políticas, projetos e novas formas de intervenção no espaço urbano; 

 políticas de desenvolvimento urbano e de habitação e seu impacto nas cidades pequenas e 

médias. 

 

Professores:  

Aline Werneck Barbosa de Carvalho, Dra. 

Geraldo Browne Ribeiro Filho, Dr.   

Italo Itamar Caixeiro Stephan, Dr.  

Paulo Tadeu Leite Arantes, Dr.  

Regina Esteves Lustoza, Dra.   

 

2. Comportamento Ambiental do Espaço Construído  

Esta linha de pesquisa tem como objetivo investigar questões que abrangem a avaliação 

comportamental das edificações e do espaço urbano, tendo como foco de análise a relação 

entre o homem e o ambiente e as tecnologias utilizadas na produção do espaço. 

 

Abrange as seguintes temáticas: 

 forma, uso e apropriação do espaço construído; 

 percepção ambiental; 

 avaliação de projetos e avaliação pós-ocupação do espaço construído; 

 acessibilidade e mobilidade nas edificações e no espaço urbano; 

 comportamento ambiental e eficiência energética de edificações e de espaços urbanos; 

 inovações tecnológicas, edifícios inteligentes e sustentabilidade das edificações e do 

ambiente urbano. 

 

Professores:  

Aline Werneck Barbosa de Carvalho, Dra.  

Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá, Dr.    

Elaine Cavalcante Gomes, Dr.    

Joyce Correna Carlo, Dr.   

Túlio Márcio de Salles Tibúrcio, PHD.  

 

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

As vagas oferecidas não serão obrigatoriamente preenchidas.  

 

É possível a obtenção de bolsas de estudo concedidas por órgãos de fomento. No entanto, o 

Programa recebe uma cota limitada não podendo garanti-las para todos. A decisão de 

concessão de bolsas será tomada pela Comissão Coordenadora do Programa.  



 

Não haverá revisão de nenhuma etapa do processo seletivo e nem dos resultados. Os 

candidatos não aprovados terão prazo de 60 dias, a partir da data de divulgação dos resultados 

finais, para retirada dos seus documentos na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo.  

 

O local da Prova Escrita será divulgado posteriormente.  

 

Outras informações estarão disponíveis nos sites:  

http://www.dau.ufv.br ou  http://www.dau.ufv.br/mestrado.au 

  

 

7 – CRONOGRAMA  

 

Abertura do edital: 01/03/2011 

Recebimento de inscrições – 01/03/2011 a 16/05/2011  

Prazo para homologação das inscrições – 17/05/2011 a 31/05/2011 

Resultado da homologação das inscrições – 01/06/2011  

Início do processo de seleção – 06/06/2011 

Realização da prova escrita – 17/06/2011  

Divulgação do resultado final – 08/07/2011 

Início das aulas – 01/08/2011  

 

 

INFORMAÇÕES  

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, sala 5, Anexo DAU  

Departamento de Arquitetura e Urbanismo  

Universidade Federal de Viçosa  

Campus Universitário – s/n  

36571-000 – Viçosa –MG  

Tel: 31 3899-3530 – Contato: Ranyella Santos   

Email: mestrado.au@ufv.br 

 

 

 

http://www.dau.ufv.br/
http://www.dau.ufv.br/mestrado.au
mailto:mestrado.au@ufv.br

