Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Londrina

CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL PPU Nº 017/2017
Estabelece normas e procedimentos de seleção para o ingresso no
Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Arquitetura e Urbanismo,
Programa Associado UEM/UEL na condição de estudante regular.

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Programa Associado UEM/UEL da Universidade Estadual de Maringá UEM, no uso de suas atribuições administrativas, torna público aos interessados as
normas e os procedimentos a serem obedecidos no processo de seleção para o
preenchimento de vagas regulares do curso de mestrado, a terem início no primeiro
período letivo de 2018.
Do cronograma:
PROCEDIMENTOS
Período de inscrição
Período de entrega dos documentos para
homologação da inscrição - pessoalmente
Período de entrega dos documentos para
homologação da inscrição - via SEDEX
Período de seleção
Divulgação dos resultados pelo Programa
Convocação para a Matrícula
Período de Matrícula

DATAS
18 de setembro a 10 de novembro
de 2017
18 de setembro a 10 de novembro
de 2017
18 de setembro a 10 de novembro
de 2017
20 de novembro a 1o de dezembro
de 2017
13 de dezembro de 2017
13 de dezembro de 2017
22 a 24 de fevereiro de 2018

Atenção: O candidato deverá acompanhar os atos relativos ao processo de
seleção disponíveis no site do Programa (www.ppu.uem.br), obrigando-se a atender
aos prazos e às condições estipuladas no presente edital e àqueles que forem
divulgados durante a execução da seleção.
Dos documentos para a inscrição
A documentação deve estar completa, caso
automaticamente excluído do processo seletivo.

contrário,

o

candidato

será

Mestrado
a) ficha de inscrição preenchida, que está disponível em: https://npd.uem.br/sgipos/
b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
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c) fotocópia dos seguintes documentos: C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de
Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarjas e dobras) ou
passaporte válido para os candidatos estrangeiros;
d) cópia do histórico escolar de graduação;
e) cópia frente e verso do diploma do curso de graduação (autenticada para aqueles
emitidos por outras IES). Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá
apresentar documento comprobatório de colação de grau. Caso ainda esteja
cursando a graduação, deverá apresentar atestado que demonstre estar
matriculado no último ano de graduação;
f) projeto de pesquisa contendo, obrigatoriamente, os seguintes itens: 1) título; 2)
introdução; 3) referencial teórico; 4) justificativa do projeto no âmbito da linha de
pesquisa do orientador pretendido 5) objetivos; 6) bibliografia e 7) cronograma.
g) Curriculum no formato da Plataforma Lattes do CNPq (lattes.cnpq.br) –
encadernado e documentado, devidamente acompanhado de documentos
comprobatórios, apresentados obrigatoriamente na seguinte ordem:
1. Formação acadêmica
a. Conclusão, com aproveitamento, de disciplinas em programas de
mestrado, como aluno não regular;
b. Especializações em áreas afins;
c. Estágios profissionais (após conclusão da graduação);
d. Outros cursos na especialidade.
2. Atividades Universitárias
a. Participação em pesquisa como Bolsista Iniciação Científica;
b. Atividades em projetos de pesquisa;
c. Atividades em projetos de extensão e prestação de serviços na área;
d. Participação em monitorias acadêmicas.
3. Atividades profissionais
a. Magistério (inclusive em ensino superior);
b. Atividades como bolsista DTI;
c. Outras atividades profissionais.
4. Trabalhos publicados nos últimos 5 anos
a. Artigos técnico-científicos publicados em periódicos;
b. Artigos técnico-científicos publicados em anais de eventos;
c. Resumos publicados e apresentação de trabalhos em eventos técnicocientíficos.
5. Outros (somente atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos)
a. Participação em congressos, simpósios, seminários;
b. Prêmios, distinções e láureas acadêmicas;
c. Conferências e palestras proferidas;
d. Organização e coordenação de eventos técnico-científicos.
Atenção: O candidato que não apresentar o diploma deve ter ciência de que,
se aprovado no processo seletivo, deverá apresentar, no ato da matrícula, documento
comprobatório no qual a data de conclusão do curso (dia/mês/ano) deve ser anterior à
matrícula na UEM, sem o qual não poderá efetuar a matrícula e perderá o direito à
vaga.
Do local de entrega dos documentos:
Secretaria do PPU – Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo,
Campus Universitário, no horário das 8h às 11h30min e das 14h às 17h. Mais
informações pelo telefone (44) 3011.5817.
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A documentação completa deverá ser entregue, pessoalmente ou encaminhada via
SEDEX, cuja data de postagem deve ser até 10/11/2017, para o seguinte endereço:
Universidade Estadual de Maringá
Secretaria do PPU - Bloco 32
Avenida Colombo, 5790
Campus Universitário
Maringá- PR
CEP 87020-900
Atenção: O candidato que entregar documentação incompleta poderá ser
automaticamente excluído do processo. Em caso de desistência do processo seletivo
ou em qualquer outra situação, não será devolvida a taxa de inscrição.
Da Seleção
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do
Programa, ou de Comissão por ela designada, e constará das seguintes provas ou
avaliações:
Prova de conhecimentos específicos (Peso 3): dia 28/11/2017 das 8:00h às 12:00h
Arguição (Peso 3): dia 28/11/2017 das 14h às 18h e dias 29/11/2017 e 30/11/2017 das
8h às 18h;
Análise do Projeto de Pesquisa (Peso 2);
Análise do Curriculum vitae (Peso 2).
Prova de Conhecimentos Específicos
Prova discursiva com duração de até 4 (quatro) horas, sem consulta.
Critérios de avaliação
• Capacidade de expressão;
• Capacidade de interpretação, análise crítica e síntese;
• Precisão na utilização de conceitos;
• Atualidade da bibliografia referenciada.
Bibliografia Básica
1- NESBITT, Kate (org). Uma Nova Agenda para Arquitetura: antologia teórica 19651995. São Paulo: CosacNaify, 2006. (Introdução, Capítulos 5, 7 e 10).
2- LAWSON, B. Como arquitetos e designers pensam. São Paulo: Oficina de textos,
2011. (Partes I e II).
Local da prova de conhecimentos específicos:
Bloco 9 – Sala 04 - UEM.
Critérios de avaliação da Arguição:
• Capacidade de expor de maneira clara, objetiva e consistente o projeto de
pesquisa apresentado;
• Capacidade de argumentação diante das questões formuladas pela banca
sobre o conteúdo do projeto de pesquisa apresentado;
• Demonstração de disponibilidade de tempo do candidato para atender às
exigências do Programa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo.
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Local da arguição do projeto de pesquisa:
Bloco 32, Campus Universitário.
Número de vagas na UEM: até 18
Do Resultado do processo de seleção
O resultado do processo seletivo será divulgado na sede do Programa conforme edital
específico no dia 13 de dezembro de 2017 ou no site do Programa (www.ppu.uem.br/).
Do recurso
O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção terá o prazo
de 2 (dois) dias úteis, a partir da data de sua divulgação, para a interposição de
recurso. A solicitação deverá ser dirigida ao(a) Coordenador(a) do Programa de PósGraduação por meio de protocolo junto à secretaria do PPU – Bloco 32 – Sala 08 –
UEM.
Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos, nem analisados quanto ao
mérito. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e as respostas aos
recursos interpostos estarão à disposição do requerente nos autos do processo, na
secretaria do Programa de Pós-Graduação, até 15 de dezembro de 2017.
Da convocação para a matrícula
Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de
matricula por meio de Edital publicado pela Secretaria do Programa de Pós
Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPU.
Das disposições finais
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Programa Associado
UEM/UEL da UEM.

Maringá, 11 de setembro de 2017.

Prof. Dra. Karin Schwabe Meneguetti

Presidente da Comissão de Seleção do PPU/UEM

