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Processo Seletivo 2014 
 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, PGAU-

Cidade, da Universidade Federal de Santa Catarina, torna público o Edital que abre as inscrições, para o 

processo de seleção de candidatos ao Curso de Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da 

Cidade, para o período letivo que terá início em março de 2014. 

 

 

1. CALENDÁRIO 

 

1ª. Etapa: PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

13/12/2013 a 18/12/2013 e 03/02/2014 a 14/02/2014 Secretaria do Programa ou Correio (SEDEX) 

19/12/2013 a 02/02/2014  Somente por correio (MODALIDADE SEDEX) 

19/02/2014 Resultado das inscrições homologadas 

2ª. Etapa: PROCESSO SELETIVO 

24/02/2014 Prova escrita (eliminatória) 

06/03/2014 Divulgação do cronograma de entrevistas 

3ª. Etapa: PROCESSO SELETIVO 

10 e 11/03/2014 Período de entrevistas 

13/03/2014 Divulgação do resultado final 

4ª. Etapa: MATRÍCULA 

17 a 19/03/2014 Secretaria do Programa 

 

 

2. NÚMERO DE VAGAS E BOLSAS 

 

O Curso oferece vinte vagas para ingresso. A seu critério, a Comissão de Seleção poderá alterar este 

número, considerando o desempenho dos candidatos, a adequação das propostas às linhas de pesquisa 

do Programa e a disponibilidade de orientação do corpo docente. Os candidatos selecionados para as 

vagas serão classificados por ordem de melhor desempenho no processo seletivo. Serão 

disponibilizadas bolsas de estudo durante o curso, conforme os critérios estabelecidos pelas instituições 

de fomento. 
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. LINHAS DE PESQUISA 

 

Três Linhas de Pesquisa constituem a área de concentração Urbanismo, História e Arquitetura da 

Cidade, com as seguintes ementas:  

 

 LP1 - URBANISMO, CULTURA E HISTÓRIA DA CIDADE Estudo dos espaços construídos em suas 

diferentes escalas, relacionados aos processos históricos e à história das idéias. Paisagem, patrimônio 

cultural e memória urbana. Pensamento urbanístico, cultura urbana e a produção arquitetônica 

contemporânea.  

 LP 2 - PLANEJAMENTO URBANO, GESTÃO E MEIO AMBIENTE Estudo das cidades e regiões a 

partir das inter-relações entre formação social, processo de urbanização e desenvolvimento técnico-

científico. Política urbana e habitacional e dinâmica sócio-espacial. Habitação e cidade. Planejamento 

Urbano e os impactos da urbanização sobre o território e o meio ambiente. 

 LP 3 - ARQUITETURA DA CIDADE Conceitos, métodos e instrumentos para o entendimento, 

qualificação e proposição do espaço urbano contemporâneo e seus processos de estruturação e 

transformação, considerando sua interface com arquitetura, ambiente e território. Relações entre 

forma urbana e arquitetura em suas diferentes escalas. Morfologia urbana, tipologia da edificação, 

habitação e sustentabilidade. 

 

 

4. FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Após a primeira etapa, relativa às inscrições, os candidatos com a inscrição homologada estarão aptos a 

realizar a prova escrita, eliminatória. Após a divulgação dos selecionados, os candidatos serão 

convocados para a entrevista, também de caráter eliminatório, conforme cronograma a ser 

estabelecido. Serão considerados os seguintes elementos para a segunda etapa da seleção: 

 

a) Prova Escrita, em que os candidatos deverão discorrer sobre um tema proposto, cuja literatura de 

apoio sugerida por linha de pesquisa, encontra-se listada ao final desse edital, permitindo a avaliação 

de suas condições e preparo em relação aos estudos pretendidos. Serão avaliados os conhecimentos na 

área e potencialidade do candidato para estudos de pós-graduação. A prova poderá ocorrer de forma 

presencial ou por vídeo-conferência, dependendo do local de residência do candidato e conforme as 

orientações específicas definidas pela banca. 

 

b) Avaliação da Proposta de Pesquisa, será considerada na análise da proposta, a adequação do 

projeto à linha de pesquisa na qual o candidato se inscreveu, especialmente aos projetos de pesquisa 

de seus docentes; a pertinência do tema; sua consistência conceitual; e, atualidade da proposta de 

dissertação de Mestrado.  

 

c) Avaliação do Currículo, do Histórico Escolar, portfólio profissional quando houver, e outros 

documentos complementares; 

 

Os candidatos considerados aptos no conjunto das avaliações anteriores serão convocados para a 

terceira etapa: 

 

d) Entrevista, em que o candidato deverá responder questões relativas aos elementos presentes em 

sua Proposta de Dissertação e Currículo, permitindo a avaliação de suas condições e preparo em 

relação aos estudos pretendidos. Serão avaliados os conhecimentos na área, adequação da proposta e 

potencialidade do candidato para estudos de pós-graduação.  Esta poderá ocorrer de forma presencial 

ou por vídeo-conferência, dependendo do local de residência do candidato e conforme as orientações 

específicas definidas pela comissão. 

 

Com base nos procedimentos acima, a partir da documentação apresentada, da prova escrita e da 

entrevista, a Comissão de Seleção considerará como critérios para a seleção final: 

 

 o desempenho acadêmico e profissional do candidato;  

 o potencial para a realização de pesquisas e estudos avançados;  

 a pertinência e relevância do tema proposto no plano de dissertação à linha de pesquisa pretendida. 



5. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

Serão aceitas inscrições de portadores de diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou de 

outros cursos de nível superior de áreas afins, também reconhecidos pelo MEC, assim como de 

candidatos portadores de diploma de graduação obtido em instituição estrangeira, cujo currículo seja 

considerado satisfatório pela Comissão de Seleção.  

A inscrição dos candidatos poderá ser feita na Secretaria do Programa, conforme o calendário, ou por 

correio, via SEDEX, desde que a data de postagem seja a data limite para inscrição no processo de 

seleção, conforme estabelecido neste Edital. O candidato deverá escanear o recibo de envio da 

documentação, fornecido pelos correios, e enviar para o e-mail do Programa, até 2 dias após a data 

limite para o término das inscrições.  É de inteira responsabilidade dos candidatos o controle e a 

comprovação do envio dos documentos abaixo relacionados:  

 

 Formulário de inscrição, disponível no site:  

   http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000018 

 Uma foto 3x4, (colar a foto no formulário impresso); 

 Fotocópia do CPF e da Carteira de Identidade, (mesma folha); 

 Fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 

 Fotocópia do diploma de graduação ou declaração emitida pela Secretaria do Curso, com previsão de 

data para a colação, que deverá ocorrer até o dia 30 abril de 2014; 

 Currículo impresso a partir do sistema LATTES/CNPq, e documentação comprobatória; 

 Carta de intenção do candidato, dirigida à Coordenação do Curso de Pós–graduação. Nessa carta o 

candidato deverá manifestar suas motivações para realizar estudos de pós-graduação, as razões da 

escolha deste Programa, bem como a Linha de Pesquisa pretendida (obrigatório). O candidato poderá 

acrescentar informações complementares que não estejam no Currículo Lattes;  

 Proposta de pesquisa elaborado pelo candidato, com no máximo 10 páginas, em 2 (duas) vias, 

contendo: justificativa, pressupostos teórico-metodológicos, objetivos, método de pesquisa, 

bibliografia, fontes de informação e cronograma de trabalho; 

 Comprovante de aprovação em teste de proficiência em língua estrangeira (Inglês, Francês ou 

Espanhol), obtido, no máximo, 3 (três) anos antes da inscrição no PGAU-Cidade, junto a instituições 

reconhecidas pelo Programa: Michigan, IELTS, Aliança Francesa, Instituto Cervantes, ou através de 

aprovação em Provas de Proficiência efetuadas por universidades estaduais ou federais brasileiras. A 

Universidade Federal de Santa Catarina realiza esse tipo de provas periodicamente. Os candidatos 

interessados devem se dirigir diretamente ao Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, 

LLE/CCE/UFSC, para verificar as datas previstas; 

 Ao candidato estrangeiro solicita-se a aprovação em exame de proficiência na língua portuguesa;  

 Ao candidato estrangeiro é necessário apresentar o visto permanente, temporário ou declaração da 

Polícia Federal, atestando situação regular no País;  

 Portfólio de sua produção profissional (opcional); 

 E-mail para o Programa com o recibo de envio da documentação pelo correio. 

 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 Caso o candidato não possua diploma de graduação na época da inscrição, deverá entregar 

documento do curso de origem, indicando estar em processo de conclusão de graduação, que deverá 

ocorrer até no máximo dia 30 de abril de 2014.  

 Caso esteja em processo de obtenção de comprovante de aprovação em teste de proficiência em 

língua estrangeira, ou língua portuguesa, o deferimento da matrícula no curso de mestrado estará 

condicionado à comprovação de aprovação no teste até o dia 31/07/2014, sendo o candidato 

automaticamente excluído da lista de aprovados no exame de seleção, em caso do não cumprimento 

destas exigências.  

 O portfólio profissional (opcional) poderá ser entregue como documentação complementar ao 

currículo. 

 Haverá possibilidade de ingressos de alunos pelo programa PEC-PG. 

 A documentação solicitada para inscrição deve ser completa, conforme os itens acima indicados e será 

conferida pela Comissão de Seleção. Esta homologará a inscrição dos candidatos, cuja lista será 

divulgada no site do Programa.  

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000018


 Fica sob a responsabilidade do candidato não selecionado, a retirada da documentação apresentada, 

no período de 01 a 30/04/2014. Não será entregue material por correio. Após esta data, o material 

será descartado. 

 

7. INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO 

 

Serão divulgadas no site do Programa as seguintes informações: 

 

 Resultado da homologação das inscrições;  

 Nomes dos selecionados e calendário para a prova escrita; 

 Cronograma de entrevistas; 

 Resultado final do processo de seleção.  

 

*É de inteira responsabilidade do candidato, fazer o acompanhamento de todos os atos, editais e 

comunicados referentes ao processo seletivo no site do Programa. 

 

 

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

A Comissão de Seleção, designada por Portaria do Coordenador, é composta por professores do 

Programa e um representante discente com direito a voz. 

 

Profa. Dra. Adriana Marques Rossetto, (Presidente); 

Prof. Dr. Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, (Membro Docente); 

Profa. Dra. Gilcéia Pesce do Amaral e Silva, (Membro Docente); 

Prof. Dr. Rodrigo Almeida Bastos, (Membro Docente Suplente); 

Mestrando Everton N. Rossete Jr., (Representante Discente); 

Mestranda Lilian Stedile Ferri, (Representante Discente Suplente). 

 

 

9. CASOS OMISSOS 

 

A Comissão de Seleção tem atribuição para efetuar as alterações ou adequações que considerar devida 

ao bom funcionamento do processo, desde que não prejudique o conjunto dos candidatos. Os casos 

omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PGAU-Cidade. 

 

 

10. ENDEREÇO PARA O ENVIO DA INSCRIÇÃO POR CORREIO VIA SEDEX 

 

Universidade Federal de Santa Catarina / Centro Tecnológico 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade/PGAU-Cidade 

88040-900 - Campus Universitário - Trindade - Florianópolis - SC 

 

Coordenação do Curso: 

Prof. Dr. Sergio Torres Moraes - Coordenador 

Profa. Dra. Adriana Marques Rossetto - Subcoordenadora 

 

Secretaria:  

Adriana C. Vieira - Chefe de Expediente 

Fone: +55 (48) 3721-7759 

Site: www.pgau-cidade.ufsc.br 
E-mail (dúvidas sobre o Processo Seletivo): contato.pgaucidade@gmail.com 

 

Horário de Atendimento Externo da Secretaria: 

13/12/2013 a 18/12/2013: 09:00 às 16:00 

03 a 14/02/2014: 2ª. a 5ª. feira: 14:00 às 18:00 e 6ª. feira: 08:00 às 12:00 
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Bibliografia de Apoio 

 

LP1 - URBANISMO, CULTURA E HISTÓRIA DA CIDADE: 

 ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

 MONTANER, Josep Maria. La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

 WAISMAN, Marina. O interior da história. Historiografia arquitetônica para uso de latino americanos. 

São Paulo: Perspectiva, 2013. 

 

LP 2 - PLANEJAMENTO URBANO, GESTÃO E MEIO AMBIENTE: 

 HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2009. 

 LEPETIT, B. Por uma nova história urbana. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.  

 SOUZA, M. L. Mudar a Cidade: uma Introdução critica ao planejamento e a gestão urbana. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

 VILLAÇA, F. Reflexões sobre as cidades brasileiras. São Paulo: Nobel, 2012. 

 

LP 3 - ARQUITETURA DA CIDADE: 

 HOUGH, Michael. Naturaleza y ciudad: planificación urbana y procesos ecológicos. Barcelona, G. Gili, 

1998. 

 KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília: UnB, 1996. 

 PANERAI, Philippe e MANGIN, David. Proyectar la Ciudad. Madrid: Celeste, 2002. 

 TARDIM, Raquel. Espaços livres: Sistema e Projeto Territorial. Rio de janeiro: 7 letras, 2008. 

 

 

Observação: 

 

Os seguintes livros que constam na bibliografia da seleção estarão disponíveis para consulta e cópia na 

secretaria do PGAU-Cidade, a partir do dia 03/02/2014, sempre no período da tarde: 

Montaner, Jose Maria - La modernidad superada 

Dohlsdorf, Maria Elaine - A Apreensão da Forma da Cidade 

Waisman, Marina - O Interior da História 

Panarai,Phelippe - Proyectar la Ciudad   


