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Comissão de Pós-Graduação - CPG
Responsável pela gestão do Programa de Pós-Graduação: traçar as diretrizes 
e coordenar as atividades didático-científicas pertinentes ao Programa

9 docentes e 2 representantes discentes

Serviço de Pós-Graduação
Secretaria 
Reuniões
Áreas
Bancas 
Bolsas
Cadastro
Informação / alunos
Teses USP / PROEX
Informática
Bedelaria
Zeladoria e Manutenção

Biblioteca
Revista Pós



Programa de Pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo

http://www.usp.br/fau/cursos/pos/index.html

O curso de Mestrado foi criado em 1972 (um dos pioneiros na América Latina) e o 
curso de Doutorado em 1980 permanecendo, até 1998, como único Doutorado no 
país na área de Arquitetura e Urbanismo. 

O Programa conta atualmente com 110 orientadores credenciados

Em 04/03/2013 estavam matriculados no Programa 289 alunos de Mestrado, 234 
alunos de Doutorado e 300 alunos especiais. Serão ministradas no ano de 2013 
aproximadamente 60 disciplinas de um total de 110 credenciadas. 

Em 2012 formaram-se 114 alunos, sendo 62 mestres e 52 doutores. O Programa 
conta com cota de 65 bolsas de mestrado e doutorado CAPES e CNPq.

Desde o início do programa ao final de 2012, formaram-se 1262 Mestres e 832 
Doutores.



Pós-Graduação

A Pós-Graduação stricto sensu compreende um conjunto de 
atividades realizadas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação, 
acompanhadas por orientador, específicas para cada aluno.

Deve ser entendida como um sistema de formação intelectual e, ao 
mesmo tempo, de produção de conhecimento em cada área do 
saber.

Inserção nacional: 
Ministério da Educação – CAPES
Ministério da Ciência e Tecnologia – CNPq 

Normas na USP

Regimento da USP
Regimento da Pós-Graduação
Normas do Programa FAU
Resoluções da CPG



HISTÓRIA E 
ESTÉTICA PROJETOS TECNOLOGIA

Planejamento 
Urbano e Regional

Projeto do Edifício

Paisagismo

Programação Visual

Desenho Industrial

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – USP

Departamentos

Carreiras:       Arquitetura e Urbanismo  (desde 1958)
Design (com ECA, FEA e Politécnica desde 2007)

História da 
Arquitetura e da 
Urbanização

História da Arte

Fundamentos 
Sociais da 
Arquitetura e do 
Urbanismo

Construção

Conforto Ambiental

Metodologia



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
EM ARQUITETURA E URBANISMO

Linhas de 
Pesquisa

Pesquisas 
Dissertações 
TesesDesign e Arquitetura

Hábitat

Hist. e Fundamentos da A e U

Paisagem e Ambiente

Planej. Urbano e Regional

Projeto, Espaço e Cultura

Projeto da Arquitetura

Tecnologia da Arquitetura



Estrutura do Programa



Design e Arquitetura

Coordenador: Profa. Maria Cecília Loschiavo dos Santos
Suplente: Prof. Vicente Gil Filho

Esta área de concentração promove a formação de pesquisadores 
docentes para a esfera acadêmica no país, possibilitando-lhes o 
aprofundamento de seus estudos e aumentando seu potencial de 
produção de conhecimentos teóricos e técnicos na área de Design 
relacionada à arquitetura e ao urbanismo.
Colocam-se aqui, as novas tecnologias, materiais, processos, as 
questões ambientais e as suas implicações na evolução do 
conhecimento no contexto social, cultural e econômico.

Suas linhas de pesquisa são:
1 - Objeto e arquitetura: projeto e produção
2 - Linguagem e projeto
3 - Percepção ambiental, imagem e representação visual
4 – Imagem, arte, arquitetura e cidade



Habitat

Coordenador: Profa. Maria Lucia Refinetti Martins
Suplente: Profa. Maria Camila D’Ottaviano

Tem por objetivo criar um campo de investigação e experimentação 
crítica sobre os assentamentos humanos dando prioridade à formação 
de pesquisador, professor e profissional inovador, apto a enfrentar os 
atuais problemas da construção da cidade e da gestão urbana de forma 
participativa e capaz de desenvolver a qualidade ambiental e os direitos 
sociais. Assim, esse campo de investigação privilegia a análise e 
proposição de produtos e práticas efetivas que compõem a “cidade 
real”.

Suas linhas de pesquisa são:
1 - Indicadores e Fundamentos Sociais do Habitat
2 - Participação Social e Políticas Públicas para a Produção e Gestão 
do Habitat
3 - Formas de Provisão na Edificação, Urbanização e Infra-Estrutura 
4 - Questões Fundiárias e Imobiliárias, Moradia Social e Meio Ambiente



História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo

Coordenador: Profa. Maria Lúcia Caira Gitahy
Suplente: Profa. Mônica Junqueira de Camargo

Tem como objetivo promover o conhecimento científico dos 
processos de permanência e mudança do ambiente construído, 
oferecendo elementos para elaboração e crítica de projetos e 
intervenções arquitetônicas e urbanísticas.

Suas linhas de pesquisa são:
1 - História e Preservação da Arquitetura no Brasil
2 - Teorias e História do Urbanismo, da Urbanização e do Projeto 
Urbano
3 - Teoria e História das Artes
4 - Fundamentos Sociais da Arquitetura, do Urbanismo e da 
Urbanização



Paisagem e Ambiente

Coordenador: Prof.  Vladimir Bartalini
Suplente: Prof. Euler Sandeville Jr.

A Área de Concentração tem como seu objeto a paisagem e, 
especificamente, os espaços não edificados, com foco em seus 
aspectos conceituais, de projeto, de produção e de apropriação 
social. Compreende ainda a investigação das bases biofísicas e 
construídas que condicionam e permitem a sustentação das 
paisagens. 

É composta por duas linhas de pesquisa que organizam a 
diversidade dos temas contemplados pela área:
1 - Paisagem e Sociedade
2 - Sistemas da Paisagem



Planejamento Urbano e Regional

Coordenador: Profa. Maria de Lourdes Zuquim
Suplente: Profa. Raquel Rolnik

Tem por objetivo o estudo das bases teóricas e das práticas de 
intervenção na organização espacial de atividades sob a ação 
simultânea da regulação do mercado e do Estado. Analisa os 
processos econômicos que incidem sobre a organização do 
espaço do âmbito local ao nacional, as políticas e práticas de 
intervenção no âmbito urbano e regional. Estuda a relação entre 
processo de urbanização e a formação do urbanismo e 
planejamento urbano no Brasil. 

Suas linhas de pesquisa são:
1 - Economia, Sociedade e Território
2 - Políticas Públicas Urbanas
3 - Urbanismo e Planejamento



Projeto da Arquitetura

Coordenador: Profa. Helena Ayoub Silva 
Suplente: Prof. Rafael Perrone

Esta área de concentração tem como objeto estudar o projeto de 
arquitetura como instrumento de reflexão teórico-prática, com 
ênfase na escala intermediária de edificações e seu rebatimento 
nas escalas do urbano e dos objetos.
. 
Suas linhas de pesquisa são:
1 - Produção da Arquitetura
2 - Arquitetura e Cidade
3 - Projeto de Arquitetura: Teoria e Método



Projeto, Espaço e Cultura

Coordenador: Prof. Agnaldo Aricê Caldas Farias
Suplente: Prof. Luís Antônio Jorge

Tem por objetivo promover estudos e pesquisas interdisciplinares, 
enfocando as culturas urbanas contemporâneas através das suas 
formas materiais de manifestação. Estuda as produções projetuais, 
nos âmbitos do design, da arquitetura, do urbanismo e do 
paisagismo, de forma a caracterizá-las como elementos formadores 
de imaginários urbanos e das memórias e identidades dos lugares. 

Sua única linha de pesquisa é:
1 - Projeto, Espeço e Cultura



Tecnologia da Arquitetura

Coordenador: Prof. Reginaldo Luiz Nunes Ronconi
Suplente: Profa. Roberta Consentino Kronka Mülfarth

Tem por objetivo o desenvolvimento do uso da técnica e do 
conhecimento tecnológico e científico aplicados a todas as etapas do 
processo de produção (pré-projeto, projeto, construção) e uso do 
ambiente construído. Procura fortalecer o caráter teórico-aplicativo 
das pesquisas, abrangendo a compreensão sobre os agentes 
atuantes no ambiente construído com o estímulo às atividades de 
campo, simuladoras, laboratoriais e às medições em geral, além da 
aferição sobre as necessidades, expectativas e a satisfação dos 
usuários do ambiente construído. Visa em última instância, 
proporcionar insumos para a qualidade do projeto, notadamente o 
arquitetônico e o urbanístico e para a qualidade ambiental em geral.
Suas linhas de pesquisa são:
1 - Tecnologia da Construção
2 - Conforto Ambiental, Eficiência Energética e Ergonomia
3 - Processo de Produção da Arquitetura e do Urbanismo / 
Representações



Primeiras Providências

Número USP

E-mail  - @usp solicitar em: http://pedidoemail.usp.br

Carteirinha

Equivalência de Diplomas

Ficha do aluno / Sistema Janus

Currículo Lattes
Formação, atuação profissional e produção realizada - artigos, 
publicações, eventos, entrevistas, depoimentos. 
É obrigatório em todas as entregas e inscrição para bolsa



Prazos

Mestrado – 1440 horas
Depósito do memorial de qualificação: 21 meses
Depósito da dissertação: 36 meses

Doutorado – 1440 horas
Depósito do memorial de qualificação: 28 meses
Depósito da tese: 48 meses

Doutorado Direto – 2880 horas
Depósito do memorial de qualificação: 43 meses
Depósito da tese 72 meses



O Mestrado

Os alunos do curso de mestrado devem cumprir 36 créditos em 
disciplinas e apresentar dissertação correspondente a 60 créditos.  
Cada crédito corresponde a 15 horas aula ou trabalho.

Considera-se dissertação de Mestrado o texto referente a trabalho 
supervisionado, que demonstre capacidade de sistematização crítica da 
literatura existente sobre o tema tratado e capacidade de utilização dos 
métodos e técnicas de investigação científica, tecnológica ou artística. 

Mediante aprovação do orientador, os exemplares da dissertação 
devem ser depositados pelo aluno, na Secretaria de Pós-Graduação, 
obedecendo-se aos prazos regimentais.  



O Doutorado

Os alunos do curso de doutorado devem cumprir 18 créditos em 
disciplinas e apresentar tese correspondente a 78 créditos.  Cada 
crédito corresponde a 15 horas aula ou trabalho.

Considera-se tese de Doutorado o texto referente a trabalho de 
investigação que represente contribuição original ao estado da arte 
do tema tratado.

Mediante aprovação do orientador, os exemplares da tese devem 
ser depositados pelo aluno, na Secretaria de Pós-Graduação, 
obedecendo-se aos prazos regimentais. 



O Doutorado Direto

Tem início pelo Mestrado. 

Nos casos em que o orientador avalia que existe um 
aproveitamento e desenvolvimento excepcionais, pode ser 
solicitada a passagem direta ao Doutorado. 

O Exame de Qualificação será então substituído pelo Exame de 
Passagem

Mais 18 créditos deverão ser cursados em disciplinas, após o que 
será feito Exame de Qualificação de Doutorado

O prazo total para conclusão do Doutorado Direto é de 72 meses 



Disciplinas e créditos

Devem ser cursadas nos três primeiros semestres pois os créditos devem 
estar concluídos quando da entrega do Memorial de Qualificação. No caso 
do doutorado também é conveniente cursar logo no início.

Existe uma correspondência entre disciplinas e áreas de concentração, 
mas o aluno pode escolher, em comum acordo com seu orientador outras 
disciplinas. Recomendável cursar disciplinas da respectiva Área de 
Concentração

Interessante cursar maior número de disciplinas do que o mínimo

Disciplinas da USP são aceitas com os respectivos créditos.

1/3 dos créditos (avaliação pela CPG) podem ser obtidos em:

Disciplinas de Programas reconhecidos (15h  = 1 crédito)

Publicações (máx 4 créditos no mestrado e 2 no doutorado)

Estágio em docência (PAE) – 2 créditos



Orientação

Os alunos de Mestrado ou Doutorado deverão estar vinculados a 
um orientador durante todo o período do curso.

Ingressantes podem permanecer inicialmente sob a orientação 
acadêmica do Coordenador de Programa.

É facultada a mudança de orientador com anuência do orientador 
atual e do novo orientador, com aprovação da CPG 

Ao orientador é facultado abdicar da orientação de aluno, com a 
apresentação de justificativa circunstanciada, que deve ser 
aprovada pela CPG.

Toda e qualquer entrega de trabalho ou solicitação à CPG deve 
ter anuência do orientador



Exame de Qualificação
Consiste em banca formada por três docentes que avaliam o Memorial de 
Qualificação, entregue após 21 meses (mestrado) e 28 meses (doutorado)

O memorial deverá apresentar:

1. Percurso e desempenho acadêmico do candidato;

2. Estado atual do projeto de pesquisa com informações sobre: objeto, 
objetivos / questões, hipóteses, procedimentos metodológicos, bibliografia, 
cronograma;

3. Produção referente à pesquisa: no mínimo dois trabalhos completos de 
natureza teórica e metodológica, empírica ou revisão bibliográfica. No 
doutorado, versão preliminar de um capítulo da tese.

4. Estrutura da dissertação ou tese: sumário, resumo dos conteúdos dos 
capítulos, explicitação da relação entre as partes e capítulos, bibliografia



Defesa da Dissertação ou da Tese

O produto – Dissertação ou Tese – a ser avaliado pela banca examinadora é
aquele entregue na secretaria por ocasião do depósito. Não é permitida a 
substituição de volumes.

Não se atribui nota aos trabalhos. A banca pode sugerir na ata de aprovação a 
publicação do trabalho como um todo ou de partes dele por meio de artigos.

A aprovação / reprovação é decidida individualmente pelos membros da banca. 
Não é necessária a aprovação unânime. Assim, para o mestrado é requerida a 
aprovação por, no mínimo, dois membros e no doutorado, por três.

Não há aprovação condicional. Modificações significativas apontadas pela banca 
examinadora implicam na reprovação.

A banca pode sugerir correções, porém não pode condicionar a aprovação ao 
atendimento do que foi sugerido. A aprovação expressa que o trabalho 
apresenta as condições mínimas para aprovação. A incorporação das sugestões 
não é obrigatória



Aprovação da Dissertação ou da Tese

Entende-se como condições mínimas para aprovação de Dissertações e 
Teses o atendimento aos seguintes itens:

Coerência entre objetivos, argumentos e resultados

Argumentação consistente (o que implica em embasamento teórico e 
método de pesquisa adequados)

Informações corretas / fontes fidedignas

Redação correta; imagens legíveis; obediência às normas de apresentação 
de trabalhos científicos (citações, etc.)



Reimpressão da Dissertação ou Tese

Pequenas correções sugeridas pela banca ou cuja necessidade 
tenha sido identificada pelo aluno poderão ser feitas num prezo de 
60 dias da defesa, com anuência do orientador, que assinará o novo 
volume entregue.

Os exemplares corrigidos (dois, com capa dura) e o CD ROM 
deverão conter na página de rosto a seguinte informação: 
EXEMPLAR REVISADO E ALTERADO EM RELAÇÃO À VERSÃO 
ORIGINAL, SOB RESPONSABILIDADE DO(A) AUTOR(A) E 
ANUÊNCIA DO(A) ORIENTADOR(A).

O exemplar original ficará disponível na sede do programa 



Bancas Examinadoras

As bancas de Exame de Qualificação e de Defesa devem ser sugeridas 
pelo orientador em comum acordo com o aluno, mas compete à CPG a 
decisão, incluindo substituição ou complementação.

O orientador é sempre o presidente da banca. 

Exame de qualificação : pelo menos um membro de outra área de 
concentração

Qualificação de passagem: pelo menos um membro externo à FAU

Mestrado: pelo menos um membro externo à FAU

Doutorado: pelo menos dois membros externos à FAU



Bolsas e Auxílios

Cotas do Programa

Mestrado: 34

Doutorado: 31

FAPESP

Auxílios

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

PROEX

Sanduíche



Infra-estrutura 

Salas de aula equipadas com computador e projetor

Sala de Informática

Rede wireless em todo o prédio

Biblioteca, com 65 mil livros, além de vídeos, CD, mais de 7.500 
projetos e cerca de 330 mil desenhos originais, muitos já digitalizados 
como a coleção de desenhos Vilanova Artigas e Ramos de Azevedo 
(maior parte na Cidade Universitária)

CESAD - Seção Técnica de Produção de Bases Digitais para a 
Arquitetura e Urbanismo  

Seção Técnica de Vídeo 

Seção Técnica de Modelos e Ensaios  

Seção Técnica de Publicações e Produção Gráfica 

Seção Técnica de Recursos Audiovisuais/Foto 



Outras Informações

Hospital Universitário

Licença Maternidade

Trancamento por doença (CPG + CNR)

Trancamento por trabalho (CPG + CNR)

Prorrogação (CPG casos excepcionais)



Processo de Seleção

Edital Anual

Língua estrangeira
Currículo
Projeto de Pesquisa
Prova 
Entrevista

Aluno Estrangeiro

Aluno Especial

Matriculado apenas em disciplinas isoladas sem vínculo com qualquer 
Programa de Pós-Graduação da USP. 
Recebem certificado de aprovação em disciplinas, expedido pela CPG.
A aceitação do aluno especial deve ser aprovada pela CPG, ouvido o 
docente responsável pela disciplina. 



CPG jul 2013
Maria Lucia Caira Gitahy - História e Fundamentos (Presidente)
Maria de Lourdes Zuquim - Planejamento Urbano (Vice-Presidente) 
Maria Cecília Loschiavo - Design 
Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins – Hábitat 
Vladimir Bartalini - Paisagem e Ambiente 
Agnaldo Aricê Caldas Farias - Projeto, Espaço e Cultura
Helena Ayoub Silva – Projeto
Reginaldo Luiz Nunes Ronconi - Tecnologia
Marta Dora Grostein - Congregação
Dora Dias - Representante discente
Moracy Almeida - Representante discente

Secretaria de Pós-Graduação
http://www.fau.usp.br/cursos/pos/pos/index.html

Atendimento aos Alunos
T 55 11 3017-3151

e-mail: cpgfauatend@usp.br


