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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL No. 2/2016

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO PARA O CURSO DE DOUTORADO E MESTRADO ACADÊMICO DO
PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, no uso de suas
atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2015, nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do edital.

Onde se lê:
4.3.3

Avaliação do Projeto de Dissertação: o candidato deve demonstrar capacidade de entendimento do
assunto e indicar o aparato conceitual e bibliográfico utilizado na elaboração do projeto, que deverá
dar sustentação teórica ao desenvolvimento da pesquisa e à realização da dissertação. Problema a ser
estudado; Justificativa da importância do problema; sua pertinência no quadro da arquitetura e do
urbanismo. Vinculação do problema à Linha de Pesquisa do Programa. Objetivos a atingir, devem ser
organizados de maneira tópica, correspondendo ao que se pretende fazer na pesquisa. Esboço dos
procedimentos metodológicos a utilizar. Bibliografia; referências bibliográficas e fontes consultadas
no projeto preliminar de dissertação. O Projeto deverá ter no máximo 20.000 caracteres (com espaço)
em formato A4 com espaçamento 1,5 linhas com fonte Times New Roman (ou similar), corpo 12. Na
capa do Projeto Preliminar de Dissertação deverá ser indicado o nome do candidato e título do
projeto, linhas de pesquisa. As demais páginas não devem conter identificação do autor. Os critérios
de avaliação para esta prova estão explicitados no item 5 deste Edital.

Leia-se:
4.3.3

Avaliação do Projeto de Dissertação: o candidato deve demonstrar capacidade de entendimento do
assunto e indicar o aparato conceitual e bibliográfico utilizado na elaboração do projeto, que deverá
dar sustentação teórica ao desenvolvimento da pesquisa e à realização da dissertação. Problema a ser
estudado; Justificativa da importância do problema; sua pertinência no quadro da arquitetura e do
urbanismo. Vinculação do problema à Linha de Pesquisa do Programa. Objetivos a atingir, devem ser
organizados de maneira tópica, correspondendo ao que se pretende fazer na pesquisa. Esboço dos
procedimentos metodológicos a utilizar. Bibliografia; referências bibliográficas e fontes consultadas
no projeto preliminar de dissertação. O Projeto deverá ter no máximo 20.000 caracteres (com espaço)
em formato A4 com espaçamento 1,5 linhas com fonte Times New Roman (ou similar), corpo 12. Na
capa do Projeto Preliminar de Dissertação deverá ser indicado o nome do candidato e título do
projeto, linha de pesquisa. As demais páginas não devem conter identificação do autor. Os critérios de
avaliação para esta prova estão explicitados no item 5 deste Edital.
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Onde se lê:
Anexo 4

II – Área de concentração: TECNOLOGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Nome
Carlos Eduardo Luna de Melo

Linha
Estruturas e Arquitetura

Curso
Mestrado
Doutorado
Sustentabilidade, qualidade e Mestrado
eficiência
do
ambiente Doutorado
construído

Vagas
02
01
01
01

Leia-se:
Anexo 4

II – Área de concentração: TECNOLOGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Nome
Carlos Eduardo Luna de Melo

Linha
Estruturas e Arquitetura
Técnicas
produção
construído

Curso
Mestrado
Doutorado
e processos de Mestrado
do
ambiente Doutorado

Vagas
02
01
01
01

Incluir:
Anexo 4

II – Área de concentração: TECNOLOGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Nome
Caio Frederico e Silva
Liza Maria Souza de Andrade

Linha
Curso
Sustentabilidade, qualidade e Mestrado
eficiência
do
ambiente
construído
Sustentabilidade, qualidade e Mestrado
eficiência
do
ambiente
construído

Vagas
02
01

III – Área de concentração: PROJETO E PLANEJAMENTO
Nome
Liza Maria Souza de Andrade

Linha
Curso
Projeto e Planejamento Urbano Mestrado
e Regional

Vagas
02

Brasília, 21 de outubro de 2010.

Prof. Marcos Thadeu Queiroz Magalhães
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de Brasília
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