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RETIFICAÇÃO - EDITAL 2016/03 - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS 

ESPECIAIS AO PPGAU 
 
O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU – da Universidade Federal do 
Espírito Santo torna pública a alteração do prazo para divulgação do resultado e matrícula da 
disciplina “Atelier de requalificação urbana e cultura da cidade”. 
 
 

Onde se lê: 

 
 
O resultado da seleção será divulgado no site do PPGAU (www.arquitetura.ufes.br), conforme segue: 

 

• Disciplina “Paisagem: métodos de análise e construção” até o dia 28 de julho de 2016. 

• Disciplinas “Atelier de requalificação urbana e cultura da cidade”; “Iluminação natural no ambiente construído” e “Intervenção 

Urbana e Conservação do Patrimônio”, até o dia 03 de agosto de 2016. 

 

A matrícula dos selecionados será feita conforme segue: 

 

• Disciplina “Paisagem: métodos de análise e construção” no dia 29 de julho de 2016 no horário de 8h às 12h. 

• Disciplinas “Atelier de requalificação urbana e cultura da cidade”; “Iluminação natural no ambiente construído” e “Intervenção 

Urbana e Conservação do Patrimônio” nos dias 04 e 05 de agosto de 2016 no horário de 8h às 12h. 

 
 
Leia-se: 

 
 
O resultado da seleção será divulgado no site do PPGAU (www.arquitetura.ufes.br), conforme segue: 

 

• Disciplina “Paisagem: métodos de análise e construção” até o dia 28 de julho de 2016. 

• Disciplinas “Iluminação natural no ambiente construído” e “Intervenção Urbana e Conservação do Patrimônio”, até o dia 03 de 

agosto de 2016. 

• Disciplina “Atelier de requalificação urbana e cultura da cidade” até o dia 16 de agosto de 2016. 

 

A matrícula dos selecionados será feita conforme segue: 

 

• Disciplina “Paisagem: métodos de análise e construção” no dia 29 de julho de 2016 no horário de 8h às 12h. 

• Disciplinas “Iluminação natural no ambiente construído” e “Intervenção Urbana e Conservação do Patrimônio” nos dias 04 e 05 

de agosto de 2016 no horário de 8h às 12h. 

• Disciplina “Atelier de requalificação urbana e cultura da cidade” no dia 17 de agosto de 2016 no horário de 8h às 12h. 
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