PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL No. 1/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MATRÍCULA DE ALUNO ESPECIAL NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – 2019.1
O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Dinâmica do Espaço Habitado (PPGAU-DEHA/UFAL) –
MESTRADO e DOUTORADO Stricto Sensu −, torna pública pelo presente Edital a abertura do processo de inscrição,
seleção simplificada e matrícula dos candidatos a alunos especiais em Disciplinas Eletivas, que serão ofertadas em
2019.1, conforme informações especificadas neste Edital.
Período de Inscrição: 01 a 04 de abril de 2019, via SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas,
mediante o preenchimento do questionário on line.
Divulgação do Resultado: 08/04/2019 (O resultado será divulgado no mural do PPGAU e através da página na web
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fau/pos-graduacao, ver página correspondente a cada curso, item
Editais).
Início das Aulas: 09/04/2019.
Previsão de término do semestre: 02/08/2019.
NORMAS PARA INSCRIÇÃO:
I.

O candidato deverá atender a um dos seguintes pré-requisitos:
a. Possuir título de graduação de nível superior em áreas afins ao Programa, estando ou não vinculados
a outros programas de pós-graduação;
b. Cursar o último ano de sua graduação, igualmente em áreas afins ao Programa e que estejam
participando de Grupo de Pesquisa homologado pelo CNPq ou a Programas de Educação Tutorial
mantidos pela UFAL.

II.
III.
IV.

O candidato poderá se inscrever no máximo em três disciplinas, apresentadas na oferta acadêmica (item VIII).
Serão oferecidas no máximo 10 vagas por disciplina.
A inscrição na categoria de aluno especial não configura vínculo regular com o programa nem atribui a
titulação de mestrado ou doutorado;
Documentos necessários para inscrição (a serem anexados via SIGAA):
01 foto 3 x 4
01 cópia do Diploma de Graduação ou do Mestrado (Curso reconhecido pelo MEC) ou declaração emitida
pela coordenação do curso atestando cursar o último semestre/ período do curso;
01 cópia do Histórico Escolar de Graduação ou do Mestrado;
01 cópia da Identidade;
01 cópia do CPF;
01 cópia do Curriculum Lattes;
01 cópia do Passaporte (somente para estrangeiros);
01 cópia do Projeto de Pesquisa para o mestrado, para os candidatos à disciplina DEH 002 - Metodologia
Científica em Arquitetura e Urbanismo (seguir orientações descritas no Anexo 1);

V.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

VI.
VII.
VIII.

Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do PPGAU: Fone: (82) 3214‐1309, E-mail:
dehabiblio@gmail.com
A seleção constará da avaliação do Curriculum Lattes do candidato por parte dos docentes das disciplinas
escolhidas.
Oferta acadêmica 2019.1:

Disciplina

Docente

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

DEH 301 (3 créditos)
Público x Privado e a
Conformação do Espaço Habitado
DEH 307 (3 créditos)
Espaço e Poder

Geraldo M. G. Faria

9h-12h

Suzann F. C. de Lima

14h-17h

DEH 002 (3 créditos)
Metodologia Científica em
Arquitetura e Urbanismo

Alexandre M. Toledo

9h-12h

Juliana M. M. Dias

14h-17h

DEH 101 (3 créditos)
O Espaço Habitado e a
Contemporaneidade
DEH 304 (3 créditos)
Cidades e Políticas Públicas

Debora de B. C. Fonseca

9h-12h

Walter M. Lima

14h-17h

Ricardo C. Cabús

14h-17h

DEH 107 (3 créditos)
Culturas e Dinâmicas do Espaço
Habitado
DEH 205 (3 créditos)
Iluminação Natural no Espaço
Habitado
DEH 202 (3 créditos)
Clima e Ambiente Urbano

Ricardo V. R. Barbosa

Maceió, 01 de abril de 2019
Prof. Dr. Lindemberg Medeiros de Araujo
Coordenador do Programa de Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo

9h-12h

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
ANEXO 1 – CONTEÚDO PARA O PROJETO DE PESQUISA (CANDIDATOS A DISCIPLINA DEH 002)
A inscrição como aluno especial na disciplina DEH 002 requer a elaboração de um projeto de pesquisa, cujo conteúdo
obrigatório encontra-se discriminado a seguir.
Ementa da disciplina: Estudo dos principais métodos de pesquisa utilizados no campo da Arquitetura e do Urbanismo, com
ênfase nos métodos e técnicas adotados pelas linhas de pesquisa do DEHA. Desenvolvimento de projeto de dissertação de
mestrado, com base em conteúdos adotados pelo Programa. Noções básicas de recursos e práticas de trabalho científico.

CONTEÚDO DO PROJETO DE PESQUISA
1.

Título: definição clara e precisa do conteúdo da proposta; evitar títulos genéricos ou pouco explícitos.

2.

Problemática: contextualização e delimitação do assunto/tema, situando-o no tempo e no espaço do campo de
discussão teórica ou prática de sua área de conhecimento; explicitar o princípio organizador da pesquisa; identificar
clara e precisamente da questão a ser estudada; justificar a relevância do estudo proposto para a sociedade em suas
diferentes abrangências; relacionar a sua experiência acadêmica e/ou profissional sobre a problemática e sobre o
tema proposto, seja pessoal ou coletiva.

3.

Objetivos: definir o que pretende alcançar com a pesquisa: propósitos, para que e para quem, ênfase em resultados
ou em produtos (caso necessário, subdividir em objetivos gerais e específicos).

4.

Contribuição ao campo disciplinar: demonstração de qual será o impacto da pesquisa para a Área de Concentração
do curso (Mestrado ou Doutorado), destacando seu enquadramento na Linha de Pesquisa do curso.

5.

Metodologia: definir o enfoque do assunto/tema proposto e explicitar os pressupostos conceituais que embasam a
escolha desse enfoque, indicação dos métodos e técnicas (levantamentos em arquivos, medições, observações,
entrevistas, ensaios etc.) a serem utilizados em todas as fases da pesquisa. Deve contemplar:
- O quadro conceitual sobre o qual se espera fundamentar a abordagem teórico-metodológica;
- Instrumentos analíticos para a exploração do problema;
- Prováveis etapas de desenvolvimento da pesquisa;
- Fontes de dados a consultar/utilizar e sua disponibilidade para o trabalho pretendido;
- Esquematizar em gráfico a sequência dos passos do trabalho.

6.

Cronograma: distribuição no tempo de fases e tarefas previstas no projeto, apresentado na forma de quadro,
contendo: nas linhas, as atividades e, nas colunas, a unidade de tempo (mês ou semana), numerados em ordem
sequencial.

7.

Referências (utilizadas e com chamadas no texto): contendo títulos/autores, artigos de periódicos/eventos, trabalhos
de pós-graduação sobre o tema, entre outros, conforme padrão ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO:
8.

A capa deve conter: título, nome do candidato, ano, Área de Concentração, Linha de pesquisa e Título do Projeto de
Pesquisa. A capa não conta no limite de páginas.

9.

O projeto de pesquisa deverá ser impresso em formato A4, com fonte Times New Roman 12 em entrelinhas 1,5 e
com margens: superior, inferior e direita 2,0 cm; esquerda 2,5cm; páginas numeradas na margem superior direita.
Dispensa-se sumário.

10. O Projeto de Pesquisa deverá ser elaborado e apresentado até o máximo de 20 páginas para Doutorado e 12 páginas
para Mestrado, incluindo ilustrações, tabelas, gráficos, referências e notas.

