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EDITAL 2022/05 - 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 segundo semestre de 

2022. 
As inscrições serão feitas entre os dias 06 de setembro a 12 de setembro de 2022, somente por e-
mail, no seguinte endereço eletrônico: ppgau.ufes@gmail.com. No e-mail devem constar as seguintes 
denominações de assunto: Inscrição Aluno Especial Mestrado Edital 2022/05 ou Inscrição Aluno 
Especial Doutorado Edital 2022/05. 
 
As disciplinas oferecidas são: 
 

 

O e-mail enviado deve conter, em anexo, os seguintes documentos, digitalizados, em formato pdf: 
 

1. Requerimento sucinto (redação livre), assinado pelo candidato, requisitando matrícula 
enquanto Aluno Especial nas disciplinas e apresentando justificativa que indique o interesse 
em cursá-las; 

2. Formulário de inscrição (Anexo I) preenchido e assinado pelo candidato, relacionando até duas 
disciplinas dentre as ofertadas para o semestre 2022/01, por ordem de preferência. 

3. Currículo resumido, preferencialmente, no modelo plataforma Lattes do CNPq; 
4. Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação para os alunos do 

nível mestrado; 
5. Diploma de mestrado ou declaração de conclusão de curso de mestrado para os alunos do nível 

doutorado; 
6. Histórico escolar de graduação para os alunos do nível mestrado; 
7. Histórico escolar de mestrado para os alunos do nível doutorado; 
8. CPF; 
9. Identidade. 

 
O preenchimento das vagas fica a critério do professor responsável pela atvidade, que poderá, de 
acordo com os documentos apresentados, aceitar ou não o aluno para cursar a atividade. A atividade 
proposta neste edital tem um total de 60h, totalizando 2 (dois) créditos. O posteior aproveitamento 
desses créditos como aluno regular deverá ser feito em um período máximo de 2 (dois) anos após a 
relização da atividade. 
 
Informamos que a atividade disponível neste edital para inscrição será realizada de forma presencial. 
Também ressaltamos que as vagas na atividade são prioritariamente ocupadas pelos alunos 
regulares do PPGAU, tendo em vista o tamanho do espaço físico disponível para a realização das 
aulas, tanto na própria sala de aula quanto em laboratórios. Tanto o número de vagas ofertadas neste 
edital quanto o local específico da realização de cada aula da atividade fica a critério do respectivo 
professor responsável pela atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROFESSOR(A) ATIVIDADE DIA HORÁRIO 

Martha Machado 
Campos 

Estudo Independente: 
APO Habitação Social 

Viana/ ES 
Quarta-feira 08h-12h 

Este documento foi assinado digitalmente por MARTHA MACHADO CAMPOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/556163?tipoArquivo=O
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A descrição da atividade proposta encontra-se a seguir: 
 
 

 
Estudo Independente: APO Habitação Social Viana/ ES 
Venha participar conosco da continuidade da Avaliação Pós-Ocupação no Bairro Campo Verde, 
no município de Viana, iniciada no semestre 2022/01, e conheça de perto a realidade dos 
moradores das habitações de interesse social residentes em casas unifamiliares do Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC. Vamos explorar o bairro em visitas de campo, discutir e 
empregar instrumentos e metodologias participativas junto à comunidade residente para avaliação 
do espaço urbano, aplicar entrevistas com moradores e avaliar tecnicamente o projeto da 
habitação social bem como as suas transformações. A disciplina tem um caráter inovador, de 
articulação entre atividades de pesquisa, ensino e extensão, com aulas expositivas teóricas, 
práticas de ateliê e de oficina de campo (extensionista). 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

A atividade ofertada têm uma carga horária total de 60 horas. As aulas terão início a partir de 
14 de setembro de 2022. 

 

O resultado da seleção será divulgado no site do PPGAU (www.arquitetura.ufes.br), no dia 13 de 
setembro de 2022. 

 
A matrícula dos selecionados será feita no dia 13 de setembro de 2022, somente por e-mail, no 
seguinte endereço eletrônico: ppgau.ufes@gmail.com.  

 
Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail ppgau.ufes@gmail.com. 
 
 
 

 
Profa. Dra. Martha Machado Campos 
Coordenadora Adjunta – PPGAU/UFES 

Este documento foi assinado digitalmente por MARTHA MACHADO CAMPOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/556163?tipoArquivo=O
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

  
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO/A 

  

Nome                                                                                                      Nível: 

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/doutorado em Arquitetura 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 

 

Este documento foi assinado digitalmente por MARTHA MACHADO CAMPOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/556163?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARTHA MACHADO CAMPOS - SIAPE 1172697
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo em exercício
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU/CAr
Em 06/09/2022 às 11:32

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/556163?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por MARTHA MACHADO CAMPOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/556163?tipoArquivo=O
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