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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES – PPGAU/IAU 01/2022 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, Campus de São Carlos, torna pública a abertura de inscrições 
para a seleção de candidatos ao curso de Mestrado (ME) e Doutorado (DO) em Arquitetura e Urbanismo 
para ingresso em 2023, nas duas Áreas de Concentração do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, no período de 01 de agosto a 29 de setembro de 2022. 

 
 

Seguem abaixo as normas para o processo de seleção. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

1.1. Poderá se candidatar ao mestrado: o diplomado por curso superior reconhecido pelo MEC (ou diploma 
equivalente no caso de estrangeiros); ou o graduando cuja data de colação de grau esteja prevista para 
ser realizada até 03 de março de 2023, para ingresso no primeiro semestre de 2023, ou até 21 de julho 
de 2023, para ingresso no segundo semestre de 2023. Não será aceito diploma de curso de curta 
duração (licenciatura curta); 

1.2. Poderá se candidatar ao doutorado: o mestre com diploma de curso reconhecido pela CAPES, ou 
equivalente ao da USP, ou mestrando cuja homologação de defesa esteja prevista para ser realizada 
até até 03 de março de 2023, para ingresso no 1º semestre de 2023, ou até 21 de julho de 2023, para 
ingresso no 2º semestre de 2023; 

1.3. Cada candidato deverá se inscrever em apenas uma Área de Concentração e Linha de Pesquisa. Após a
 inscrição e durante o processo seletivo o candidato não poderá mudar de Área de Concentração. 
Informações sobre as Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa estão disponíveis no site do 
Programa: https://www.iau.usp.br/posgrad/areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/ 

 

1.4. O Processo Seletivo será realizado integralmente de forma remota, em ambientes digitais, pela 
Internet. 

 

2. DAS VAGAS 
 
 

2.1. O Programa disponibilizará 35 vagas para o mestrado e 20 vagas para o doutorado; destas são 
reservadas 6 vagas para ações afirmativas, sendo 4 para o mestrado e 2 para o doutorado); 

2.2. No ato da inscrição o candidato deverá optar por concorrer às vagas para ações afirmativas ou para 
ampla concorrência. Caso não haja candidatos autodeclarados inscritos, ou não haja candidatos 
autodeclarados com nota mínima para aprovação, estas vagas serão destinadas à ampla concorrência. 
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2.3. Para concorrerem às vagas de ações afirmativas os candidatos deverão entregar um formulário de 
autodeclaração correspondente a cada categoria – pretos, pardos e indígenas e pessoas com 
deficiência. O candidato poderá participar em apenas uma categoria. Os formulários estão disponíveis 
nos anexos: Formulário de Autodeclaração Étnico-Racial – Pretos (Anexo 1); Formulário de 
Autodeclaração Étnico-Racial – Pardos (Anexo 2); Formulário de Autodeclaração Indígena (Anexo 3); e 
Formulário de Autodeclaração de Pessoa com deficiência (Anexo 4). Os candidatos que não se 
autodeclararem deverão optar por concorrer às vagas para ampla concorrência; 

2.4. Os candidatos autodeclarados participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos em todas as etapas do processo seletivo, com exceção das notas mínimas exigidas 
para aprovação em cada etapa, que serão diferenciadas; 

2.5. A opção por concorrer às vagas para ações afirmativas não será informada aos avaliadores em 
nenhuma das etapas; 

2.6. O Programa não se obriga ao preenchimento de todas as vagas abertas neste edital e enfatiza que a 
aprovação não garante a atribuição de bolsa de estudo, sejam ingressantes das vagas de ações 
afirmativas ou de ampla concorrência. A concessão de bolsas dependerá da oferta das agências de 
fomento e sua alocação obedecerá ao Edital de Bolsas específico do Programa. As bolsas serão 
disponibilizadas gradualmente, conforme a disponibilidade das mesmas e os candidatos serão 
chamados pela ordem classificatória no Edital de Bolsas. 

 
 

3. DAS INSCRIÇÔES 
 
 

3.1. As inscrições para o Processo de Seleção (Mestrado e Doutorado) ocorrerão no período 01 de agosto a 
29 de setembro de 2022, exclusivamente por meio digital, através dos links a seguir: 

 
Mestrado – https://sistemas.iau.usp.br/formularios/index.php/inscricao/mestrado/add 
 
Doutorado - https://sistemas.iau.usp.br/formularios/index.php/inscricao/doutorado/add 
 

3.2. Para ter a sua inscrição no processo de seleção confirmada, o(a) candidato(a) deverá: preencher a ficha 
de inscrição, disponível no endereço supracitado; anexar os documentos solicitados, em formato PDF 
(relação de documentos abaixo); efetuar o pagamento do boleto, gerado e impresso pelo candidato ao 
finalizar a sua inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O boleto deverá ser pago até 
o encerramento do expediente bancário referente ao dia 30/09/2022. Não haverá devolução da taxa de 
inscrição, em nenhuma hipótese. 

 
 

3.3. Candidatos ao Mestrado - Relação de documentos que deverão ser anexados: 

3.3.1. Curriculum Vitae - modelo CNPq - Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 

3.3.2. Histórico Escolar da Graduação; 

3.3.3. Projeto de pesquisa, conforme modelo FAPESP, apresentado de maneira clara e objetiva os tópicos a 
seguir, ocupando no máximo 20 páginas, em formato A4 com margens de pelo menos 2,5 cm do 
lado esquerdo e 2 cm nos demais lados, parágrafo em espaço duplo, texto com fonte de tamanho 
legível (Arial ou Times New Roman 11 pt, por exemplo), em formato pdf. 

● Título, Resumo (máximo 20 linhas) e palavras-chaves (de três a cinco); 

● Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

http://www.iau.usp.brav/
https://sistemas.iau.usp.br/formularios/index.php/inscricao/mestrado/add
https://sistemas.iau.usp.br/formularios/index.php/inscricao/doutorado/add
http://lattes.cnpq.br/)


www.iau.usp.brav. trabalhador sãocarlense 400 centro | cep 13566-590 | cp 31 | são carlossp brasil | +55 (16) 3373-9311/3373-9310 (fax) 

 

 

● Objetivos (geral e específicos); 

● Material e métodos de pesquisa; 

● Forma de análise dos resultados; 

● Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

● Referências; 

3.3.4. Carta de interesse pelo Programa, explicitando os objetivos que motivam o ingresso no Programa, 
bem como a articulação do projeto proposto com a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do 
programa escolhida (aproximadamente 800 palavras); 

3.3.5. Formulário de autodeclaração preenchido e assinado em formato pdf para os candidatos às vagas 
para ações afirmativas. 

 
 

3.4. Candidatos ao Doutorado - Relação de documentos que deverão ser anexados: 

3.4.1. Curriculum Vitae - modelo CNPq - Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 

3.4.2. Histórico Escolar atualizado do Mestrado; 

3.4.3. Comprovante de conclusão de Mestrado; 

3.4.4. Projeto de pesquisa, conforme modelo FAPESP, apresentado de maneira clara e objetiva os tópios a 
seguir, ocupando no máximo 20 páginas, em formato A4 com margens de pelo menos 2,5 cm do 
lado esquerdo e 2 cm nos demais lados, parágrafo em espaço duplo, texto com fonte de tamanho 
legível (Arial ou Times New Roman 11 pt, por exemplo), em formato pdf. 

● Título, Resumo (máximo 20 linhas) e palavras-chaves (de três a cinco); 

● Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

● Objetivos (geral e específicos); 

● Hipótese ou Proposição de inovação ou equivalente; 

● Material e métodos de pesquisa; 

● Forma de análise dos resultados; 

● Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

● Referências; 

3.4.5. Carta de interesse pelo Programa, explicitando os objetivos que motivam o ingresso no Programa, 
bem como a articulação do projeto proposto com a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do 
programa escolhida (aproximadamente 800 palavras); 

3.4.6. Item facultativo: carta de interesse de orientação de um orientador do Programa, condicionada à 
aprovação no Processo de Seleção e disponibilidade de orientação; 

3.4.7. Formulário de autodeclaração preenchido e assinado em formato pdf para os candidatos às vagas 
para ações afirmativas. 

 
 

3.5. Observações: 

3.5.1. Candidatos estrangeiros poderão apresentar o projeto em uma das línguas estrangeiras admitidas 
pelo Programa (inglês, francês, espanhol e italiano); 

3.5.2. Para realizar a inscrição o candidato deverá preferencialmente utilizar um computador, com os 
seguintes navegadores: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, com JavaScript 
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ativado; 

3.5.3. Os documentos devem ser anexados em formato PDF. Somente serão aceitas inscrições com a 
documentação completa, em conformidade com o exigido neste Edital. A veracidade e legibilidade 
dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato. A candidatura poderá ser 
indeferida se qualquer um dos documentos estiver ilegível ou não corresponder ao exigido neste 
edital; 

3.5.4. Eventuais dúvidas referentes à inscrição poderão ser sanadas pelo e-mail iau.pgr@sc.usp.br do 
Serviço de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, IAU/USP; 

3.5.5. A lista com as inscrições homologadas será divulgada no site do programa no dia 07/10/2022. 
 
 

4. DAS FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO - MESTRADO E DOUTORADO 

O processo de seleção se dará através de três fases ELIMINATÓRIAS: 

 PRIMEIRA FASE: Avaliação do desempenho acadêmico, da produção científica e da experiência do 
candidato (curriculum vitae padrão CNPq); do Projeto de Pesquisa (formato FAPESP) e da Carta de 
interesse pelo Programa; 

 SEGUNDA FASE: Prova Escrita; 

 TERCEIRA FASE: Arguição sobre o conteúdo do plano de pesquisa e sobre a trajetória 
acadêmica/profissional do candidato – conforme curriculum vitae (padrão Lattes), acompanhado 
de documentos comprobatórios que devem ser trazidos pelo candidato no dia da arguição. 

 
 

5. DA PRIMEIRA FASE 

5.1. Mestrado 

5.1.1. Na avaliação do desempenho prévio, a partir do Curriculo dos candidatos ao Mestrado serão 
considerados os seguintes itens: 

 Atividade profissional não docente (incluem-se estágios não curriculares); 

 Atividades de pesquisa; 

 Cursos de especialização; 

 Produção científica / artística / técnica, nos últimos 5 anos; 

5.1.2. O Projeto de Pesquisa dos candidatos ao Mestrado, do qual deverá constar a identificação   da 
linha de pesquisa proposta (mas não referência a possível orientador(a) ou a grupos de pesquisa), 
será avaliado por dois docentes orientadores indicados pela Coordenação do Programa, 
considerando os seguintes itens: 

 clareza na definição dos objetivos da pesquisa; 

 consistência da revisão bibliográfica; 

 consistência da fundamentação científica e dos métodos indicados; 

5.1.3. Na avaliação da Carta de Interesse serão considerados os seguintes itens: 

 Objetivos que motivam o ingresso no Programa; 

 Articulação do projeto proposto com a Área de Concnetração e Linhas de Pesquisa do programa 
escolhida 

http://www.iau.usp.brav/
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5.1.4. Sobre a pontuação das avaliações 

 A pontuação de cada um desses três itens do Projeto de Pesquisa será, respectivamente, de 0 a 
4 para o primeiro item e de 0 a 3 para o segundo e o terceiro item; 

 A nota final desta fase será a média ponderada obtida entre as notas da Análise do Curriculo, 
peso 3, e Projeto de Pesquisa/Carta de Interesse, peso 7. 

 
 

5.2. Doutorado 

5.2.1. Na avaliação do desempenho acadêmico, da produção científica e da experiência dos candidatos 
ao doutorado serão considerados os seguintes aspectos: 

 Atividade profissional não docente (incluem-se estágios não curriculares); 

 Atividade docente nos últimos 5 anos; 

 Atividades de pesquisa; 

 Cursos de especialização; 

 Produção científica / artística / técnica, nos últimos 5 anos; 

5.2.2. O Projeto de Pesquisa dos candidatos ao doutorado, do qual deverá constar a identificação da 
linha de pesquisa proposta, será avaliado por dois docentes orientadores indicados pela 
Coordenação do Programa, considerando os seguintes itens: 

 definição dos objetivos da pesquisa; 

 consistência da revisão bibliográfica; 

 originalidade e importância da contribuição para a área de conhecimento em que a pesquisa se 
insere; 

 consistência da fundamentação científica e dos métodos indicados; 

5.2.3. Na avaliação da Carta de Interesse serão considerados os seguintes itens: 

 Objetivos que motivam o ingresso no Programa; 

 Articulação do projeto proposto com a Área de Concnetração e Linhas de Pesquisa do programa 
escolhida 

5.2.4. Sobre a pontuação das avaliações 

 A pontuação de cada um dos itens do Projeto de Pesquisa será de 0 a 0,25; 

 A nota final desta fase será a média ponderada obtida entre as notas da Análise do Curriculo, 
peso 4, e Projeto de Pesquisa/Carta de Interesse, peso 6. 

5.3. Divulgação do resultado da Primeira Fase – Mestrado e Doutorado: 27/10/2022. Os nomes dos 
candidatos aprovados e respectiva nota desta etapa serão divulgados no site 
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/ 

 
 

 

6. DA SEGUNDA FASE – PROVA ESCRITA DO MESTRADO E DOUTORADO 

6.1. 09 de novembro de 2022 – A Prova escrita será realizada à distância, das 13h30min às 17h30min 
(horário de Brasília-DF). As informações e orientações para a realização da prova será publicada 
oportunamente. É obrigação do candidato acompanhar as publicações sobre o processo de seleção, 

http://www.iau.usp.brav/
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através do site do Programa; 

6.2. Disposições gerais para a prova escrita: 
 

6.2.1 O candidato estrangeiro poderá optar, no ato da inscrição, por redigir a prova em português ou 
espanhol e versar sobre bibliografia em português e espanhol ou redigir a prova em inglês e versar sobre 
bibliografia em inglês; 

6.2.2. O candidato brasileiro deverá obrigatoriamente redigir a prova em português e versar sobre 
bibliografia em português e espanhol; 

 
 

6.3. Prova Escrita 

6.3.1. Prova em Português/Espanhol: referências bibliográficas em português / espanhol e as respostas 
poderão ser redigidas em português ou espanhol. 

 Questão 1: Baseada na bibliografia indicada para as duas áreas de concentração. 

 Questão 2: Baseada na bibliografia da área escolhida. Serão apresentadas uma (1) ou 
duas (2) perguntas e o candidato escolherá apenas uma (1) para responder. 

6.3.2. Prova em Inglês: referências bibliográficas em inglês e respostas em inglês. 

 Questão 1: Baseada na totalidade da bibliografia em língua inglesa que consta deste edital. 

 Questão 2: Baseada na bibliografia em língua inglesa da área escolhida. Serão apresentadas 
uma (1) ou duas (2) perguntas e o candidato escolherá apenas uma (1) para responder. 

 
 

6.4. Apresentação e teste da Plataforma da Prova Escrita 

Será feita uma apresentação da plataforma a ser utilizada e um teste do ambiente on-line que abrigará 
a Prova Escrita. A apresentação e o teste serão conduzidos por um representante da Comissão de Pós- 
Graduação. A reunião será realizada via Google Meet ou plataforma similar, em endereço (URL) a ser 
divulgado na página do Processo Seletivo da Pós-Graduação do IAUUSP: 
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/ 

 
 

6.5. A Prova Escrita ocorrerá no dia 09/11/2022 das 13h30 às 17h30 (horário de Brasília-DF): Será 
realizada remotamente (via Internet). A sala Google Meet ou Moodle para a prova será aberta 15 
minutos antes do início da prova. O endereço (URL) será enviado por e-mail aos candidatos 

6.6. A prova será elaborada com base na seguinte bibliografia: 

 Bibliografia para as duas áreas de concentração, em português e espanhol: 

 

ACSELRAD, Henri. Vigiar e unir: a agenda da sustentabilidade urbana. Revista VeraCidade, Salvador, v. 2, n. 

2, online, jul. 2007. Disponível em: 

http://www.veracidade.salvador.ba.gov.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemi

d=3 
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DAVIS, Mike. El desierto que viene. Kropotkin, Marte y el pulso de Asia, New Left Review, Quito, v.97, p. 23-
44, marzo-abril, 2016. Disponível em: https://newleftreview.es/issues/97/articles/mike-davis-el-desierto-
que-viene.pdf 

 

HEFFES, Gisela. Utopias verdes: hacia una poética urbana de la conservación ambiental. In Gisela Heffes (ed.). 

Utopias urbanas: geopolíticas del deseo en América Latina. Madrid: Iberoamericana, 2013, p. 165-200. 

 

 Bibliografia para as duas áreas de concentração, em inglês. (somente para os candidatos 
estrangeiros que optaram por realizar a prova em inglês). 

DAVIS, Mike. The coming desert. Kropotkin, Mars and the Pulse of Asia, New Left Review, London, v.97, 
online, January-February, 2016. Disponível em: https://newleftreview.org/issues/ii97/articles/mike-davis-
the-coming-desert 

 

SCOTT, Felicity. Securing adjustable climate change. In Graham, J., Blanchfield, C., Anderson, A., Carver, J., 
&Moore, J., editors, Climates: architecture and the planetary imaginary, The Avery Review, n.16, p.90-105, 
May, 2016. Disponível em: http://averyreview.com/issues/16/securing-adjustable-climate 

 

BRENNER, Neil Brenner. Theses on urbanization, Public Culture, Durham, v.25, n.1, 2013, p. 86-114, 2013 

DOI 10.1215/08992363-1890477. Disponível em: https://read.dukeupress.edu/public-

culture/article/25/1%20(69)/85/31054/Theses-on-Urbanization 

 
 

 Bibliografia específica em português e espanhol para os candidatos que fizeram opção pela área de 
concentração: Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia 

GONÇALVES, J. C. S.; BODE, K. Seleção de materiais e edifícios de alto desempenho ambiental. In: Edifício 

Ambiental. São Paulo: oficina de Textos,    2015. cap.5, p. 129-152. 

Biblioteca do IAU   720.47 E23 

 

ZARDO, P.; MUSSI, A. Q.; SILVA, J. L.. Tecnologias digitais no processo de projeto contemporâneo: 

potencialidades e desafios à profissão   e   à academia. Ambiente Construído, Porto Alegre, v.20, n.2, 

online, abr./jun. 2020. ISSN 1678-8621. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212020000200407 

 

MARICATO, E. Por um novo enfoque teórico na pesquisa sobre habitação. Cadernos Metrópole, n. 21, p. 

33-52, 2009. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/5954 

 
 

 Referências bibliográficas em Inglês para os candidatos que fizeram opção pela área de 
concentração: Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia – (somente para os candidatos estrangeiros que 
optaram por realizar a prova no idioma inglês): 
 

 

http://www.iau.usp.brav/
https://newleftreview.es/issues/97/articles/mike-davis-el-desierto-que-viene.pdf
https://newleftreview.es/issues/97/articles/mike-davis-el-desierto-que-viene.pdf
https://newleftreview.org/issues/ii97/articles/mike-davis-the-coming-desert
https://newleftreview.org/issues/ii97/articles/mike-davis-the-coming-desert
http://averyreview.com/issues/16/securing-adjustable-climate
https://read.dukeupress.edu/public-culture/article/25/1%20(69)/85/31054/Theses-on-Urbanization
https://read.dukeupress.edu/public-culture/article/25/1%20(69)/85/31054/Theses-on-Urbanization
http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212020000200407
https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/5954


www.iau.usp.brav. trabalhador sãocarlense 400 centro | cep 13566-590 | cp 31 | são carlossp brasil | +55 (16) 3373-9311/3373-9310 (fax) 

 

 

 
INTERNATIONAL   ENERGY   AGENCY (IEA). Sustainable buildings and construction policies. In: 2021 Global 
status report for buildings and construction towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and 
construction sector. [S. l.]: United Nations Environment Programme, 2021, cap. 5, p. 54-62. Disponível em: 
https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction 
https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK.pdf 
 
INTERNATIONAL   ENERGY   AGENCY (IEA). Regional focus: the EU’s approach to whole-life carbon. In: 2021 
Global status report for buildings and construction towards a zero-emissions, efficient and resilient 
buildings and construction sector. [S. l.]: United Nations Environment Programme, 2021, cap. 8, p. 74-78. 
Disponível em: 
https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction 
https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK.pdf 
 
 
 
IBARRA, J. F. V.; ISATTO, E. L.; FORMOSO, C. T.; VIANA, D. D. BIM+Lean integrating production and quality 
control at the construction site. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 7-25, abr./jun. 2022. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212022000200591 . Acesso em: 21 jun. 2022. 
 
 
 
ROLNIK, R. Late Neoliberalism: the financialization of homeownership and housing rights. International 
Journal of Urban and Regional Research, Oxford, v. 37, n. 3, p. 1058-1066, May 2013. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12062 

 
 

 Bibliografia em português e espanhol específica para os candidatos que fizeram opção pela área 
de concentração: Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 

 

WALLERSTEIN, Immanuel. “El eurocentrismo y sus avatares los dilemas de las ciencias  sociales”, New Left 

review, n. 0, 2000, p. 97-113; Disponível em: https://newleftreview.es/issues/0/articles/immanuel-

wallerstein-el-eurocentrismo-y-sus-avatares-los-dilemas-de-las-ciencias-sociales.pdf 

 

LIERNUR, Jorge Francisco. Es el punto de vista, estúpido! In.: Arquitectura, en teoría: escritos 1986-2010. Buenos 

Aires: Nobuko, 2010, p. 273-288. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5697480/mod_resource/content/1/LIERNUR_2008.pdf 

 

HALL, Peter. Cidades do Amanhã. Uma História Intelectual do Planejamento e do Projeto Urbanos no Século 

XX. Perspectiva : São Paulo. Capítulos 2 e 4. 

Biblioteca da EESC   711.4 H178c 

 

 
 Referências bibliográficas em Inglês para os candidatos que fizeram opção pela área de 

concentração: Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo – (somente para os candidatos 

http://www.iau.usp.brav/
https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK.pdf
https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212022000200591
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12062
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4833
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/489491
https://newleftreview.es/issues/0/articles/immanuel-wallerstein-el-eurocentrismo-y-sus-avatares-los-dilemas-de-las-ciencias-sociales.pdf
https://newleftreview.es/issues/0/articles/immanuel-wallerstein-el-eurocentrismo-y-sus-avatares-los-dilemas-de-las-ciencias-sociales.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5697480/mod_resource/content/1/LIERNUR_2008.pdf
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estrangeiros que optaram por realizar a prova no idioma inglês): 
 

WALLERSTEIN, Immanuel. Eurocentrism and its avatars: the d ilemmas of social science, Sociological 

Bulletin, v. 46, n.1, p. 21-39, march 1997. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/23619786?seq=1 

 

LIERNUR, Jorge Francisco. It's the Viewpoint, Stupid! Nine Points on Positions, Positions, n. 0, p. 62-71, 2008. 
Disponível em: https://www.jstor.org/stable/25835091?seq=10 

 

HALL, Peter. Cities of tomorrow. An intellectual history of urban planning and design since 1880. Wiley 

Blackwell: Madison, USA, 2014. Chapters 2 and 4. 

Biblioteca EESC   711.4 H1785c 

 
 
 

6.7. Sobre a avaliação da Prova Escrita 

6.7.1. A Prova Escrita de cada candidato será avaliada por, no mínimo, dois professores da Área de 
Concentração na qual se inscreveu, designados pela Comissão de Pós-Graduação (CPG); 

6.7.2. A Prova Escrita dos candidatos ao Mestrado será formulada e avaliada por orientadores 
designados pela CPG, considerando os itens abaixo: 

● domínio da bibliografia indicada; 

● capacidade de interpretação de textos; 

● capacidade de análise critica; 

● capacidade de expressão e argumentação. 

6.7.3 A nota da prova do Mestrado será atribuída de 0 a 10; 

6.7.4 A Prova Escrita dos candidatos ao Doutorado será formulada e avaliada por orientadores 
designados pela CPG, considerando os itens abaixo: 

6.7.4.1.1 domínio da bibliografia indicada; 

6.7.4.1.2 capacidade de interpretação de textos; 

6.7.4.1.3 precisão na utilização de conceitos; 

6.7.4.1.4 capacidade de interpretação e de análise crítica; 

6.7.4.1.5 capacidade de expressão e de argumentação. 

6.7.5 A nota da prova do Doutrado será atribuída de 0 a 10; 
 
 

6.8. Divulgação do Resultado da Segunda Fase – Mestrado e Doutorado: 23 de novembro de 2022. Os 
nomes dos candidatos aprovados e a respectiva nota desta fase serão divulgados no site 
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/ 

 
 

7. DA TERCEIRA FASE – ARGUIÇÃO SOBRE O CONTEÚDO DO PLANO DE PESQUISA E SOBRE O 
CURRICULUM VITAE (PADRÃO LATTES), ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS 

http://www.iau.usp.brav/
https://www.jstor.org/stable/23619786?seq=1
https://www.jstor.org/stable/25835091?seq=10
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/
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ITENS ELENCADOS NO CURRICULUM. 
 
 

7.1. 29/11/2022 a 09/12/2022 – Período de realização das arguições para os candidatos selecionados. 

7.2. A arguição dos candidatos ao Mestrado e ao Doutorado será realizada por uma banca constituída por 
docentes orientadores indicados pela CPG, sendo avaliados os seguintes aspectos: 

● clareza na exposição e fundamentação do projeto de pesquisa; 

● a relação acadêmica ou profissional com o tema do projeto de pesquisa; 

● perspectivas de carreira voltada à docência e pesquisa 

7.3. Ao primeiro item será atribuída a pontuação de 0 a 5,0. Ao segundo e ao terceiro item será atribuída a 
pontuação de 0 a 2,5 para cada um dos itens. 

7.4. Divulgação do resultado da 3ª Fase: 14 de dezembro de 2022 – Os nomes dos candidatos aprovados 
preliminarmente      e      respectiva      nota      desta      fase serão divulgados no site 
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/ 

 
 

8. DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
1ª ETAPA – Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição – 14 a 16/09/2022 – Para os casos 
previstos na Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aplica-se a isenção na taxa de 
inscrição, conforme as instruções constantes no Anexo 5 - Isenção da taxa de inscrição. 

 
9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2023 

9.1. 15 de dezembro de 2022 – Os nomes dos candidatos aprovados serão divulgados no site 
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/ 

 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. Das avaliações nas etapas: 

10.1.1. A avaliação do Curriculum vitae é realizada por Comissão designada pela Comissão de Pós-
Graduação; 

10.1.2. A avaliação do Projeto de Pesquisa é realizada por orientadores indicados pela Comissão de 
Pós-Graduação; 

10.1.3. A avaliação da Carta de Interesse é realizada por orientadores indicados pela Comissão de Pós-
Graduação; 

10.1.4. A formulação e a avaliação da Prova escrita são realizadas por orientadores designados pela 
Comissão de Pós-Graduação; 

10.1.5. A Arguição dos candidatos é realizada por dois ou mais orientadores credenciados no Programa, 
designados pela Comissão de Pós-Graduação; 

10.1.6. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de notas das fases do Processo de Seleção 2023. 

 

10.2. Do ingresso no Programa: 

10.2.1. O ingresso no Programa está condicionado à aprovação e à classificação dentro do limite de 

http://www.iau.usp.brav/
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/
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vagas estabelecido neste Edital e à disponibilidade e interesse na orientação por parte de um 
dos orientadores credenciados da área de concentração em que o candidato se inscreveu; 

10.2.2. Poderão ser aceitos para no Programa: 

10.2.2.1. Os candidatos de ampla concorrência do Mestrado que obtiverem nota igual ou superior às 
notas de corte 6 (seis) em cada uma das fases do processo de seleção; 

10.2.2.2. Os candidatos de ações afirmativas do Mestrado que obtiverem nota igual ou superior às 
notas de corte 5 (cinco) em cada uma das fases do processo de seleção; 

10.2.2.3. Os candidatos de ampla concorrência do Doutorado que obtiverem nota igual ou superior às 
notas de corte 7 (sete) em cada uma das fases do processo de seleção; 

10.2.2.4. Os candidatos de ações afirmativas do Doutorado que obtiverem nota igual ou superior às 
notas de corte 6 (seis) em cada uma das fases do processo de seleção; 

10.2.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente das notas finais; 

10.2.4. A nota final de cada candidato será calculada por meio da média aritmética das notas finais de cada 
uma das três fases do processo de seleção. Como critério de desempate será adotada a seguinte 
ordem: projeto de pesquisa; nota da prova; arguição e curriculum; 

10.2.5. Caso ocorra desistência de candidato selecionado, outro candidato aprovado será convocado a 
ocupar a vaga remanescente de acordo com a ordem de classificação; 

10.2.6. Caso o número de candidatos aprovados seja maior que o número de vagas ofertadas pelo 
programa no mestrado ou doutorado serão chamados para matrícula os candidatos com melhor 
pontuação, com base na ordem de classificação no processo de seleção, até o limite de vagas 
estabelecidos pelo programa para o curso de doutorado (20 vagas) e mestrado (35 vagas). Estes 
candidatos serão considerados aprovados em primeira chamada. Os demais candidatos aprovados 
no processo de seleção ficarão em lista de espera e serão convocados caso haja desistência entre os 
primeiros classificados. A lista de espera será constituída por ordem de classificação no processo de 
seleção do programa e terá validade até 31 de julho 2023; 

10.2.7. Se o número de candidatos aprovados for menor que o número de vagas estabelecidas neste Edital, 
as vagas restantes não serão preenchidas; 

10.2.8. O candidato aprovado no processo de seleção 2023 em primeira chamada que não realizar a 
matrícula no mestrado ou doutorado até 21 de julho de 2023 perderá a vaga e não poderá ingressar 
no programa com base no processo de seleção 2023; 

10.2.9. Caso candidatos aprovados em primeira chamada manifestem formalmente a desistência da vaga ou 
não realizem a matrícula até 21 de julho de 2023 as vagas não ocupadas serão destinadas aos 
candidatos aprovados em lista de espera de acordo com a ordem de classificação no processo de 

seleção; 

10.2.10. Os candidatos aprovados em lista de espera que eventualmente forem chamados para ocupar as 
vagas remanescentes no programa devem realizar sua matrícula até, no máximo, o dia 31 de julho 
de 2023. 

10.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP; 

10.4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações relativas ao 
processo de seleção objeto deste edital. 

 
 
 

http://www.iau.usp.brav/
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Cronograma do Processo de Seleção 2023 

Período de inscrição 01/08 a 29/09/2022 

Período para pedidos de isenção da taxa 
de inscrição 

14 a 16/09/2022 

Divulgação das inscrições homologadas 07/10/2022 

Divulgação do resultado da 1a. Fase 27/10/2022 

2º Fase – Prova Escrita 09/11/2022 

Divulgação do Resultado da 2ª Fase 23/11/2022 

3º Fase - Arguições 29/11 a 09/12/2022 

Divulgação do resultado da 3ª Fase e do 
Resultado Preliminar do Processo de 
Seleção 

 
14/12/2022 

Divulgação do Resultado final do 
Processo de Seleção 

15/12/2022 
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ANEXO 1 
 
 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO/IAUUSP – 2023 
 
 
 

Eu,   
  ,   RG ,   CPF , 
declaro, para o fim específico de atender ao Edital de Seleção para ingresso no Programa de Pós- 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo em 2023, que estou apta(o) a concorrer à vaga destinada a ações afirmativas por 
autodeclarar-me preta(o). 

Estou ciente de que se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas 
em lei. 

 
 

Local e Data: Assinatura:   

http://www.iau.usp.brav/
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www.iau.usp.brav. trabalhador sãocarlense 400 centro | cep 13566-590 | cp 31 | são carlossp brasil | +55 (16) 3373-9311/3373-9310 (fax) 

 

 

 
 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO/IAUUSP – 2023 
 
 
 

Eu,   
  ,   RG ,   CPF , 
declaro, para o fim específico de atender ao Edital de Seleção para ingresso no Programa de Pós- 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo em 2023, que estou apta(o) a concorrer à vaga destinada a ações afirmativas por 
autodeclarar-me pardo(o). 

Estou ciente de que se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas 
em lei. 

 
 

Local e Data: Assinatura:   

http://www.iau.usp.brav/


ANEXO 3 
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FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO/IAUUSP – 2023 
 
 
 

Eu,   
  ,   RG ,   CPF , 
declaro, para o fim específico de atender ao Edital de Seleção para ingresso no Programa de Pós- 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo em 2023, que estou apta(o) a concorrer à vaga destinada a ações afirmativas por 
autodeclarar-me indígena. 

Estou ciente de que se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas 
em lei. 

 
 

Local e Data: Assinatura:   

http://www.iau.usp.brav/
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FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO/IAUUSP – 2023 
 
 
 

Eu,   
  ,   RG ,   CPF , 
declaro, para o fim específico de atender ao Edital de Seleção para ingresso no Programa de Pós- 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo em 2023, que estou apta(o) a concorrer à vaga destinada a ações afirmativas por 
autodeclarar-me pessoa com deficiência. 

Estou ciente de que se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas 
em lei. 

 
 

Local e Data: Assinatura:   

http://www.iau.usp.brav/
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ANEXO 5 - ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

1. Serão aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição apenas para os casos previstos na Lei Estadual 
nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007. O período para solicitações será das 8h de 14/09/2022 às 
12h00 (meio dia) de 16/09/2022. 

2. Será concedida isenção, ou seja, redução de 100% (cem por cento) do valor da taxa de inscrição, 
para os candidatos cuja situação se enquadre nas condições previstas pela lei em tela, qual seja: (i) 
sejam estudantes, e, cumulativamente, (ii) percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) 
salários mínimos (individual no caso de ser responsável pelo próprio sustento e residir sozinho, ou 
por indivíduo que pertencente ao mesmo domicílio, no caso de morar com a família), ou (iii) estejam 
desempregados. 

3. Para essa solicitação, o interessado deverá preencher esse formulário eletrônico 
https://forms.gle/ZA42AR9fyfus1yWr8 e fazer o upload dos documentos, em formato pdf, que 
comprovem a situação para obtenção do benefício nos termos da lei, conforme relação abaixo: 

● Comprovante de matrícula regular expedido pela própria instituição de ensino que comprove a 
situação de estudante em curso de graduação, pós-graduação ou pré-vestibular; 
● Cópia da última declaração de IR próprio ou do responsável (ano-base 2021); 
● Comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal do 
Ministério da Cidadania (CadÚnico). 

3.1. Na hipótese (III) de estar desempregado: 
● Cópia da carteira de trabalho (folha de rosto e todas as folhas de contrato); 
● Declaração de próprio punho da condição de desempregado assinada pelo interessado. 

3.2. Na hipótese (II) de ter renda inferior a dois (2) salários mínimos: 
● Cópia dos últimos três (3) holerites/contracheques (no caso de trabalhador registrado) ou extrato 
bancário dos últimos 90 dias (no caso de trabalhador autônomo, bolsista/pesquisador ou outros casos). 
4. A divulgação do resultado será dia 21/09/2022, na página do Processo Seletivo da Pós-Graduação 

do IAUUSP (https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/ 
) e para o e-mail que consta na solicitação. Obs.: Não serão divulgados resultados por telefone. 

5. O período para interposição de questionamentos/recurso quanto ao resultado da isenção de taxa 
será de 22 a 23/09/2022, exclusivamente por meio do e-mail: iau.pgr@sc.usp.br. A resposta dessa 
análise será enviada para o e-mail que consta na solicitação. Obs.: Não serão divulgados resultados 
por telefone. 

6. A eventual obtenção da isenção de taxa de inscrição não desobriga os candidatos que forem 
contemplados de seguir as demais etapas e prazos do edital; os mesmos deverão cumprir todos os 
requisitos estabelecidos; aqueles que não o fizerem, não poderão participar do processo seletivo. 

http://www.iau.usp.brav/
https://forms.gle/ZA42AR9fyfus1yWr8
https://www.iau.usp.br/posgrad/processo-seletivo-para-mestrado-doutorado-2023/
mailto:iau.pgr@sc.usp.br

