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I – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A CONTRATAÇÃO 
 
  
O perfil desejado para o professor a se contratado é que seja qualificado para criar um 
elo entre subáreas que comumente não interagem no campo da arquitetura e 
urbanismo, sobretudo no que diz respeito à teoria, história (seja da arquitetura, seja do 
urbano) e à ciência da informação aplicada à arquitetura. A organização do espaço 
habitado, dos espaços livres e dos espaços públicos, desde a escala humana à escala 
regional, são objeto de estudo acadêmico e profissional há mais de um século (marco 
pode ser considerado o austríaco Camillo Sitte, 1889), e na formação dos arquitetos, 
há quase cem anos (o marco é a escola alemã Bauhaus, 1919). Novos métodos de 
compreensão, visualização e reflexão sobre o ambiente urbano e construído se fazem 
cada dia mais necessários. 
 
Os objetos de estudo de um arquiteto urbanista situam-se no tempo-espaço, 
modificam-se com o tempo, muitas vezes em tempo real. Devido essa condição, são 
estudados por métodos históricos, contudo implicam em complexidade por isso, a 
aproximação com métodos de ciências emergentes pode auxiliar a ampliar na 
abordagem dos termos dos problemas urbanos e seus dos campos de relações. 
Destacam-se a importância da interdisciplinaridade inerente ao campo e a 
multidisciplinaridade de seus objetos, que lida com a produção de espaço desde a 
escala pessoal à do urbano e da região. Tal perfil de atuação impinge a tendência à 
compreensão dos conhecimentos da arquitetura e urbanismo no rol da ciência da 
complexidade, podendo auxiliar no aprimoramento da capacidade do arquiteto e 
urbanista emitir seus diagnósticos, de projetar e de planejar. Neste sentido, a 
habilidade em elaborar novos repertórios de representação e leitura dos fenômenos 
espaciais por meio de novos recursos operacionais de base tecnológica e digital 
complementam e interagem qualitativamente com o ato prospectivo da prática 
arquitetural. 
 



Espera-se que o professor visitante tenha atuação comprovadamente consistente e 
participação em redes internacionais, podendo nos auxiliar na consolidação da 
estrutura técnico-científica do programa nas subáreas que descrevemos anteriormente. 

O programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo PPGAU pode ser 
considerado um programa emergente, lembrando que é uma das opções que a 
resolução prevê em que pode se pleitear um professor visitante. Como impacto no 
programa visamos aprofundar os aspectos de inovação, internacionalização e a 
interação social, hoje o PPGAU está com nota 4, planejando alçar estágios mais altos, 
com a abertura do doutorado e com a consolidação de uma rede de interação regional 
aprofundada e em diálogo com as questões mais prementes da sociedade capixaba.  
 
Os grupos, núcleos e laboratórios de pesquisa e de extensão, ligados ao departamento 
de Arquitetura e Urbanismo da UFES, principal vínculo dos docentes do PPGAU, 
desde seus primeiros projetos, há mais de 20 anos, vem mantendo intercâmbio com 
redes de pesquisadores nacionais, Rede Urbanismo no Brasil; Rede QUAPÁ-SEL, 
alcançando na última década também o âmbito internacional: Programas como Redes 
CYTED - Urbenere e Cires (Comunidades urbanas energeticamente eficientes); Rede 
2 do PROANTAR (Antártica) no qual se destaca no projeto do Centro de Pesquisa, 
Inovação e Desenvolvimento (CPID); e Rede AUIP (Pós-graduação 
Latinoamericana). 
 
Por meio de seus docentes, vem atuando de modo a contribuir para a 
internacionalização de suas atividades de pesquisas e extensão, mediante a interação 
com universidades internacionais, em destaque para: TU Berlim (Universidade 
Técnica, Alemanha) e Bio Bio Chile; projetos de cooperação internacional, como o 
Projeto de Extensão de Cooperação Técnica Descentralizada Sul-Sul- Brasil/ 
Moçambique. Colaborando com a construção de uma cidade de sonho; participação 
em comitês de organização nacionais e internacionais: CONLAB 2020 - Congresso 
Luso-Afro-Brasileiro; International Conference on Planning Research; de Conselhos 
Científicos como o Conselho da Portuguese Network of Urban Morphology – PNUM 
e da Revista de Morfologia Urbana.  
 
Os docentes do PPGAU têm realizado importantes cooperações com várias 
universidades e instituições de pesquisa e de cooperação. A contratação de professor 
visitante pleiteada tem a intenção de enraizar e de expandir o processo de 
internacionalização do Programa, intensificar a mobilidade de pesquisadores e dos 
estudantes para colaborações com instituições no exterior, oferecer uma interlocução 
de alto nível de conhecimento e complexidade global para pesquisadores vinculados 
ao programa atuantes no contexto regional e aumentar a visibilidade do PPGAU 
UFES. 
 
O ingresso de um professor visitante estrangeiro que se destaca que pela quantidade, 
qualidade e repercussão internacional de suas publicações e respeito internacional, 



constitui uma grande oportunidade para que o PPGAU UFES possa consolidar o seu 
processo de internacionalização.  
 
Finalmente, deve ser destacado que a oportunidade de contratação em caráter 
temporário de um professor visitante estrangeiro constitui uma oportunidade 
imperdível para o programa, converge com: o Programa Institucional de 
Internacionalização (Capes-PrInt EDITAL nº. 41/2017) em que a UFES foi 
contemplada recentemente e; com os demais esforços que os professores do PPGAU 
têm realizado para internacionalização, intercâmbio, interação social e inovação 
visando a ascender no conceito da CAPES. Em função da inserção ampliada do 
professor desejado no contexto mundial de pesquisadores, sua participação no 
PPGAU UFES enquanto visitante irá fomentar em grande medida a troca de 
informações entre pesquisadores da UFES e do exterior, em diversos setores e estratos 
de pesquisa, favorecendo o intercâmbio de conhecimentos e a consolidação da 
experiência profissional regional. Esse fator é importantíssimo para gerar 
desdobramentos positivos, culturais e sociais, na interação entre o conhecimento 
científico e a sociedade.  
 
Para concluir, acredita-se que a contratação do professor visitante estrangeiro será um 
fator importante para que o programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 
níveis Mestrado e Doutorado (curso nota quatro, esforçando-se para melhorar a nota) 
possa ascender de nível na CAPES. 
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II – NÚMERO DE PROFESSORES VISITANTES ESTRANGEIROS A 
SEREM CONTRATADOS 
 
01 vaga de professor visitante estrangeiro 
 

III – ÁREA E SUBÁREA DE CONHECIMENTO A SEREM PREENCHIDAS 
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Considerando a proposta singular do notório saber aqui demandado, indica-se para 
essa vaga a seguinte área e subáreas, devido sua aderência com esse tema de pesquisa: 

(área) Arquitetura e Urbanismo (6.04.00.00-5) e (subáreas) Teoria da Urbanização 
(6.05.01.02-2), História Urbana (6.05.01.04-9) e Informação, Cadastro e Mapeamento 
(6.05.02.01-0), Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo (6.04.03.00-4) 

 

IV – PROPOSTA DO DEPARTAMENTO DE PLANO DE TRABALHO A SER 
EXECUTADO PELO PROFESSOR VISITANTE 

A. Programa de ensino nos níveis de graduação.  

O Professor Visitante irá ministrar aulas na graduação de cursos do Centro de Artes 
abordando métodos históricos relacionados aos estudos de complexidade aplicados na 
análise de problemas urbanos e seus campos de relações, tais como espaços livres, 
espaços públicos e a organização do espaço habitado. Sua contribuição se dará por 
meio de aulas expositivas e grupo de discussão de problemas. Uma das possibilidades 
a serem introduzidas é a criação de um grupo de discussão multidisciplinar 
englobando áreas básicas e profissionais para discussão envolvendo alunos do CAr 
(disciplina optativa a ser criada).  

B. Programa de ensino nos níveis de pós-graduação.  

O Professor Visitante irá atuar no ensino de Tópicos Especiais relacionados à 
aplicação da ciência de informação na compreensão e organização dos ambientes 
arquitetônicos, desde a escala humana à escala regional. Esse curso visa a oferecer um 
aprofundamento no estado da arte das técnicas de análise informacional  aplicada aos 
estudos urbanos, adequando-se coerentemente com as linhas de pesquisa existentes no 
PPGAU. A experiência do candidato será crucial para que possamos oferecer essa 
nova disciplina. Adicionalmente, participará dos seminários e da discussão de 
resultados dos estudantes do PPGAU. Com sua experiência irá contribuir para a sua 
discussão e formação crítica.  

Adicionalmente, o Professor participará do delineamento e análise de novos Projetos 
de Pesquisa.  



 

V – NOMES DE 03 (TRÊS) PROFESSORES PORTADORES DE TÍTULO DE 
DOUTOR OU EQUIVALENTE DO DEPARTAMENTO QUE ATUEM JUNTO 
AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO, OS QUAIS DECIDIRÃO SOBRE 
OS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO E ATUARÃO COMO COMISSÃO 
EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO; 

 

Profa. Dra. Clara Luiza Miranda – PPGAU 

Profa. Dra. Martha Machado Campos – PPGAU 

Prof. Dr. Bruno Massara Rocha - PPGAU 

 

VI – ATA DAS REUNIÕES DO DEPARTAMENTO E DO CONSELHO 
DEPARTAMENTAL, RESPECTIVOS, QUE APROVARAM A ABERTURA 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E O PLANO DE TRABALHO 
PROPOSTO PARA O PROFESSOR VISITANTE. 

 

 


