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O art. 4º tem sua redação corrigida para:  

“Art. 4º O Número de vagas é de até 24 para o doutorado, sendo 11 para a Área de 

Concentração 1 - Projeto e Tecnologia do Ambiente Construído e 13 para a Área de 

Concentração 2 - Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade.” 

 

O art. 6º tem sua redação corrigida para: 

“Art. 6º Após a inscrição, seguindo as etapas e datas constantes no Quadro 1, o candidato ao 

mestrado deverá enviar 4 (quatro) arquivos de documentos através do link 

https://grupos.moodle.ufsc.br/enrol/users.php?id=993, conforme descritos a seguir:” 

 

O art. 6º, em seu inciso III, tem sua redação corrigida para: 

“III – Título e resumo do projeto de dissertação, este com até 4.000 caracteres contando 

os espaços, com indicação de até 3 (três) possíveis professores orientadores 

relacionados no Apêndice V, por ordem de preferência, sem identificação do candidato;” 

 

No Apêndice I, a estrutura do projeto de dissertação ou tese tem sua numeração e redação 

corrigidas conforme segue: 

1. Capa, contendo: 

a) o número de inscrição, que pode ser consultado no formulário online e entregue como parte 

da documentação deste processo seletivo; 

b) o título do projeto de dissertação ou tese; e 

c) a área de concentração do PósARQ pretendida (“1 - Projeto e Tecnologia do Ambiente 

Construído” ou “2 - Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade”)  

d) indicação de até três possíveis professores orientadores do PósARQ com linhas de 

pesquisa nas quais o projeto de dissertação ou tese se encaixa. 

2. Introdução, contendo problema de pesquisa, hipóteses*, justificativa (relevância do tema e 

aspectos de ineditismo*) e objetivos (geral e específicos). 



3. Breve referencial teórico e revisão de literatura que demonstre familiaridade com a 

literatura nacional e internacional e indique as bases teóricas fundamentais e resultados recentes 

(estado da arte). 

4. Metodologia. 

5. Resultados esperados. 

6. Cronograma de atividades. 

7. Referências (segundo padrão ABNT). 

 

No Apêndice V, na lista de áreas de atuação e interesse de docentes orientadores, fica incluído 

e alterado o seguinte: 

 

Alícia Norma González de Castells  

http://lattes.cnpq.br/1701559439859301" 

[alicianormacastells@gmail.com] 

• Patrimônios Culturais e 
Antropologia Urbana; 

Área 2 0 1 

Sergio Torres Moraes 

http://lattes.cnpq.br/0065042233378829 

[sergiomoraes@arq.ufsc.br] 

• Planejamento e 
desenvolvimento urbano e 
regional; 

• Gestão territorial, gestão 
urbana e sustentabilidade; 

• Políticas Públicas urbanas e 
setoriais; 

• Mobilidade urbana; 

• Estruturas Ambientais e 
Urbanas; 

• Planejamento Ambiental. 

Área 2 2 1 

 


