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EDITAL 2016/01 - 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 público o Processo Seletivo como Aluno Especial para o primeiro semestre de 
2016. As inscrições serão feitas nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2016 na secretaria do PPGAU  
(Prédio da Direção do Centro de Artes – UFES, no segundo andar), no horário de 8 às 12h e 14 às  
17h. 

 
Os interessados deverão seguir os seguintes procedimentos: 

 
1.   Redigir um requerimento sucinto (redação livre) endereçado à Coordenação do PPGAU, 

requisitando matrícula enquanto Aluno Especial nas disciplinas e apresentando justificativa 
que indique o interesse em cursá-las; 

 
2.   Preencher formulário de inscrição (Anexo 1) e relacionar as disciplinas ofertadas para o 

semestre 2016/1 por ordem de preferência. As disciplinas oferecidas serão: 
 

 
Tópicos Especiais: “O Local: da globalização 
ao locus principal da democracia”. 

Segunda-feira 
14h às 18h 

 

Profa. Clara Luiza Miranda 
 

Monumento, cidade e paisagem. 
Terça-feira 
14h às 18h 

 

Prof. Nelson Porto Ribeiro 

Urbanização e impactos no ambiente 
construído. 

Quarta-feira 
14 às 18h 

Profa. Daniella do Amaral Mello 
Bonatto 

Produção do território, política urbana e 
gestão da cidade. 

Quinta-feira 
14 às 18h 

 

Prof. Milton Esteves Jr. 
 

Ambiente sustentabilidade e tecnologia 
Sexta-feira 
14 às 18h 

 

Profa. Cristina Engel de Alvarez 

 
3.   Anexar ao requerimento um currículo resumido, preferencialmente, modelo plataforma Lattes, 

cópias simples de diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação, 
histórico escolar, CPF e identidade. 

 
O preenchimento das vagas fica a critério do professor responsável pela matéria que poderá, de 
acordo  com  os  documentos  apresentados,  aceitar  ou  não  o  aluno  para  cursar  a  disciplina.  O 
candidato poderá se inscrever como aluno especial em até 2 (duas) disciplinas oferecidas pelo 
PPGAU ressaltando que o posterior aproveitamento como aluno regular só poderá ser feito de uma 
disciplina. Para o conhecimento da ementa das disciplinas o candidato poderá consultar o site do 
PPGAU: http://www.arquitetura.ufes.br/. 

 
As inscrições podem ser também  realizadas por remessa pelos Correios desde que a data da 
postagem esteja no período de inscrição acima determinado e que o envio seja por meio de SEDEX. 
Em caso de postagem, o/a candidato/a deverá necessariamente informar ao PPGAU pelo endereço 
eletrônico ppgau.ufes@gmail.com. 

 
As disciplinas ofertadas têm uma carga horária total de 60 horas. As aulas terão início em 07 de 
março de 2016.  

 
O resultado da seleção será divulgado no site do PPGAU (www.arquitetura.ufes.br), até o dia 03 de 
março de 2016.  

 
A matrícula dos selecionados será feita no dia 04 de março de 2016 , no horário de 8 às 12h e 14 às  
17h.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISM O – PPGAU 
NÍVEL MESTRADO  

 

 
 
 

Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos na Secretaria do Programa até 30 
dias após a publicação dos resultados. Os documentos não retirados serão descartados. 

 
Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail  ppgau.ufes@gmail.com ou pelo telefone (27) 
4009-2024. 

 
 
 
 

Vitória, 04 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Eneida Maria Souza Mendonça 
Coordenadora – PPGAU/UFES
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 
  

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO/A 
 

Nome  
 
CPF                                                                                     Sexo  
 
Identidade                     Órgão Emissor         UF                  Data de Emissão          Data de Nascimento  
 
Nacionalidade                                                                 Número do passaporte (para estrangeiros). 

 
 
  

ENDEREÇO 
 

Rua 
 
Número                                                 Complemento                         Bairro  
 
CEP                                                       Edifício  
 
Cidade                                                  UF 
 
Telefone                             Celular                           Endereço Eletrônico  

 
  

DISCIPLINAS 
 

Opção 1:  
 
Opção 2:  

 

 
 
  

DATA E ASSINATURA 
 

 
Eu                                                                                                                                                                            , 
candidato(a) a aluno especial do mestrado em Arquit etura e Urbanismo declaro conhecer o Edital de 
Seleção de Aluno Especial do Programa de Pós-Graduação  em Arquitetura e Urbanismo e aceito todas as 
condições expressas no mesmo.  

 
 
Vitória, ....... de ........................ de ...............                ........................................................................... 

 

Assinatura  

 


