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I. Considerações gerais sobre o estágio atual da Área 
A Área Arquitetura, Urbanismo e Design resulta da  justaposição de duas Áreas autônomas: (1)Arquitetura e 
Urbanismo  e  (2)  Design.  Cada  uma  destas  duas  áreas  constitui  campo  específico  de  produção  de 
conhecimento com trajetórias que, embora se  interseccionem em vários aspectos, possuem História própria 
e,  certamente, um  futuro  autônomo. Estas  intersecções permitiram  criar  uma  epistemologia comum para 
classificar  a produção intelectual nas duas áreas, abaixo descrita. 

 
A  pesquisa  em  Arquitetura,  Urbanismo  e  Design  organiza‐se  em  6  áreas  de  concentração:  projeto 
(metodologias e cognição); Teoria, História e Crítica  (epistemologia, historiografia e avaliação); Tecnologias 
de Avaliação do Desempenho   do Espaço e dos Artefatos  ;  Interação do Homem com o Espaço e com os 
Artefatos ( ergonomia, percepção); Representação e Modelagem do Espaço e dos Artefatos (2D, 3D e 4D); 
e Produção e Gestão do Espaço e dos Artefatos ( processos e agentes). 

 

 
 

 
Tais áreas  de concentração não se referem a objetos como edifícios, cidades, produtos e tecnologias mas  ao 
modo de produzir conhecimento sobre estes objetos. Serviram também de base para a classificação de Teses 
e Dissertações produzidas na Área e fora da Área sobre Arquitetura, Urbanismo e Design disponibilizadas no 
blog da Área  (http://arqurbdesign.wordpress.com/biblioteca/teses‐e‐dissertacoes/) . 

 

 
 
 
O CONTEXTO DA PESQUISA E DA PÓS GRADUAÇÃO  EM ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN 
 

Desde  o   início  do  século  XX,  a  Arquitetura  e  o  Urbanismo  nacionais  participam  dos  processos  de 
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industrialização,   urbanização   e   reorganização   do   território,   sendo   Brasília   marco   simbólico   da 
modernização do  país. Depois da  Segunda Guerra Mundial, o  Design  é  incorporado à  industria nacional 
como elemento de autonomia tecnológica e cultural.  O  inequívoco papel da Área AU+D na construção da 
qualidade de  vida  da  sociedade brasileira não  deixa  duvidas quanto  a  necessidade de  investimentos do 
Estado  na  atualização  constante  do  conhecimento  sobre  as  formas  de  intervir,  representar,  perceber, 
simular, habitar e gerar  cidades,   edifícios,   paisagens,   artefatos e   sistemas de comunicação e  serviços 
considerando  a  valorização  do  patrimônio  construído,  da  cultura material,  a  proteção  do  equilíbrio  do 
ambiente  natural  e  a  utilização  racional  dos  recursos  disponíveis. Neste  espectro  de  investigação,  é  de 
especial  importância o  reconhecimento da produção  inovadora da Área, divulgada não só   em periódicos 
eventos e  livros  e  como  também na  Produção Técnica e Artistica dos  seus pesquisadores, professores e 
alunos da Pós Graduação . 

 

 
 
 
O CONTEXTO DA PESQUISA E DA PÓS GRADUAÇÃO  EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 
Em 1962 paralelo à  criação da Universidade de Brasília,  iniciou‐se o Curso de Mestrado em Arquitetura,    o 
primeiro  na  área  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  no  país,  encerrado  sumariamente  em  1965,  após  o  golpe 
militar.  O   início  de   fato  dos  programas  de  pós‐graduação  da  área  de  Arquitetura  e  Urbanismo  nas 
universidades brasileiras deu‐se logo após a reforma universitária. 

 
Em  1971  foi  criado  o  curso  de  pós‐graduação  da  Escola  de  Engenharia  de  São  Carlos  e,  em  1972,  o  da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ambos da USP. Até este momento, a  contribuição da arquitetura e 
urbanismo  como  campo  do  conhecimento dava‐se  através da  pratica     profissional  ,  ainda que      iniciativas 
similares à    pesquisa acadêmica  tivessem  sido  tentadas em  algumas das universidades existentes em  fases 
anteriores.     Na  década de  80  foram  criados mais  dois  programas na UFBA  e  na UFRJ. Na     década  de  90 
surgiram outros seis  programas abrangendo novas regiões do país.  A expansão da pós graduação em AU nas 
décadas de 80~90 deveu‐se, em grande parte  ( a exemplo de outras areas de conhecimento), à politicas de 
Estado de aperfeiçoamento no exterior envolvendo mestrados e, principalmente doutorados .  Na area de AU 
,  os  países  europeus  foram  os  que mais  contribuiram para  este  aperfeiçoamento destacando‐se  França, 
Inglaterra  e Espanha. 



3 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na distribuição da àreas de concentração observa‐se a predominancia de THC e Gestão e Produção do Espaço 
Esta  predominancia influencia,  no Brasil , a matriz de conhecimentos produzidos na Pos graduação em AU do 
País. 
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DISTRIBUIÇÃO DO DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR 
 
 
 
 

Tecnologias de 
Avaliação 

31,0% 
  
  
  
  

Projeto Projeto 
4,3% 4,3% 

Teoria,  História e Teoria,  História e 
Crítica Crítica 
64,7% 64,7% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Figura 1 Evolução da Pós‐Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo 
 
 
 
 
Na última década, o número de programas dobrou. Em 1999, eram 10; em 2009, 20 programas acadêmicos e 
2  mestrados  profissionalizantes  recém‐aprovados. A  expansão  também  incidiu  sobre  o  crescimento  do 
número de doutorados, em número de 10 atualmente. 

 
O programa da FAU USP adquiriu um  caráter amplo e  seminal. Amplo por  ser composto por varias áreas, 
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reproduzindo  o  interesse  em  campos  de  conhecimento  que  os  arquitetos  e  urbanistas  reivindicaram  na 
construção do país. Seminal por ter formado grande parte dos mestres e doutores que atuam como docentes 
nos  programas  criados  a  partir  da  década  de  1980.  Papel  similar,  em  escalas  variadas,  passaram  a 
desempenhar em relação à  formação de novos docentes para os cursos emergentes os programas de pós‐ 
graduação instalados nas principais universidades do país como a UFRJ, UFRGS, UFMG e UFBA. 

 
Predomina quantitativamente no desenvolvimento da Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo as Áreas 
de Concentraçao em Teoria e História e Crítica e Produção e Gestão do Espaço e dos Artefatos    seguida à 
distancia  pela  Area  de  Concentraçao  em  Tecnologias  de  Avaliação  de  Desempenho  do  Espaço  e  dos 
Artefatos . As duas primeiras tiveram crescimento constante e consistente, dedicando‐se primeiramente aos 
estudos sobre o fenômeno urbano e social brasileiros, com especial atenção à habitação popular. A partir do 
final  da  década  de  1980  houve  crescente  interesse  pela  pesquisa  sobre  a      história  da  arquitetura  e  do 
urbanismo  considerando  o  contexto  social,  cultural,  político  e  econômico  no  Brasil.  Como  conseqüência 
direta  deste  interesse  observamos  a  notável  contribuição  dada  pela  Pós  Graduação  em  Arquitetura  e 
Urbanismo  à Preservacao do Patrimonio Historico e Cultural existente nas diversas regiões do País. 

 
A  terceira  ,  correspondente às  áreas de  concentração em  Tecnologias, dedicada  inicialmente à  pesquisa 
sobre  técnicas  construtivas  em  conjunto  com  as  engenharias,  incorporou  novos  temas  tais  como  os 
métodos e processos de produção do projeto construtivo e da construção e,   as questões relacionadas às 
condições climáticas, acústicas,  lumínicas e energéticas, a  avaliação do desempenho das edificações pós‐ 
ocupação  e  a  sustentabilidade ambiental  na  edificação  e  na  cidade.     Ambas  as  áreas  de  concentração 
apresentaram  contribuições  para  a  elaboração  de  políticas  públicas  urbanas  e  para  a  renovação  da 
arquitetura brasileira. Em alguns casos, como o do Programa   de Pos Graduação da Bahia é marcante a 
intersecção das Tecnologias com a Teoria e Historia no campo do restauro de edifícios e áreas urbanas. 

 
Nas  três  áreas  de  concentração acima,  a  interação  com  conhecimentos de  outras  disciplinas  caracterizou 
métodos e procedimentos de pesquisa, permitindo que sejam as primeiras a apresentar maior consolidação. 
Paradoxalmente,  a  maior  dificuldade  na  formatação metodológica  concentrou‐se  nas  áreas  diretamente 
relacionadas  com  o  projeto  arquitetônico  e  urbano  (áreas  de  Projeto,  Representação  e  Modelagem  e 
Interação  do  Homem  com  o  Espaço  e  com  os  Artefatos)  .  Na  avaliação  desta  dificuldade  deve  levar  em 
consideração  o  fato  do  exercício  do  projeto  ser  atividade  onde  predominam  problemas  denominados 
científicamente como  mal definidos (ill defined problems),  requerendo abordagem distinta em  relação às 
demais  ciências humanas,  sociais e  exatas  com as quais dialoga. Recentemente pesquisas  sobre o  projeto 
arquitetonico  e  urbano  vem  levando  em  consideração,  de  um  lado,  estratégias  generativas  fortemente 
ancoradas em conhecimento sobre geometria, engenharia e materiais e de outro, pesquisas sobre processos 
cognitivos utilizados por  arquitetos  e  urbanistas durante  o  processo  de  concepção  e  desenvolvimento de 
idéias projetuais. Estas duas vertentes de pesquisa acabam por convergir quando servem de suporte para o 
ensino  de  projeto  nos  cursos  de  graduação     em  arquitetura  e  urbanismo. A  necessidade de  estabelecer 
conhecimento estruturado e sistematico sobre  o impacto dos espaços edificados levando em consideração a 
mensuração dos comportamentos e reações humanas neste espaços tem levado à construção e utilização de 
modelos  voltados  para  a  análise  quantitativa  e  qualitativa  destes  comportamentos  e  reações.  Estes 
modelos caracterizam uma área de concentração direcionada para a análise da  Interação do Homem com o 
Espaço e  com os Artefatos, Tais modelos vem  sendo empregados em análises pós‐ocupação  ,  com grande 
utilidade para a avaliação da  relação entre as expectativas geradas pelo projeto e a  realidade da ocupação 
dos espaços projetados.  Por último, a área de Representação e Modelagem , antes considerada apenas sob 
ponto de vista    plástico  (  alguns departamentos em  cursos de arquitetura e urbanismo ainda preservam a 
denominação  Expressão  Gráfica)  ou  técnico  (  aprender  a  desenhar  e  construir modelos  corretamente) 
passam  adquirir  relevância  sob  o  ponto  de  vista  da  pesquisa  sobre  a  forma  à  partir  do  uso  intenso  das 
Tecnologias da  Informação. Os  resultados destas pesquisas, ainda que  incipientes no Brasil,    tem  levado a 
diversas consequencias positivas ,  tanto na graduação como na pós graduação . Na graduação tem aberto 
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oportunidades para uma vinculação mais estreita entre representação gráfica (CAD‐ Computer Aided Design) 
e  fabricação  (CAM  –  Computer Aided Manufacturing)  .  Assim,  os  estudantes de  arquitetura  e  urbanismo 
passaram a contar com ferramentas capazes de não só reproduzir fielmente objetos e espaços ( tecnologias 
de scanning) mas  também de  fabricar peças complexas  , antes somente possível em ambientes  industriais. 
Esta  aproximação  tem  servido  também  para  levar  os  estudantes  de  arquitetura  e  urbanismo  a  um 
aprofundamento  da  relação  entre  projeto  e  construção  .  Na  pós  graduação,  as  novas  tecnologias  de 
representação e modelagem tem viabilizado a construção de modelos utilizados em testes de desempenho 
estrutural, acústico, luminico e  térmico entre outros . 

 
Distribuição Espacial , impacto no Ensino de Graduação  e Importancia Social 
 
A  pesquisa  em  Arquitetura  e  Urbanismo  demonstra  expansão,  embora  o  número  de  programas  de  Pós 
Graduação continue subdimensionado tanto    em  relação às demandas atuais do país como em  relação ao 
ritmo  de  expansão  dos  cursos  de  graduação.     Hoje  se  contabiliza  no  País  215  cursos  de  graduação  em 
Arquitetura e Urbanismo com  64.876  alunos matriculados e somente 20 Programas de Pós Graduação com 
1.381 alunos matriculados .   Soma‐se a esta assimetria outra, de caráter geográfico, em que os cursos de 
Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo  localizam‐se em poucos estados da  federação ao passo que os 
cursos de graduação distribuem‐se com maior equilíbrio  ( mesmo que em menor quantidade nas  regiões 
Norte, Nordeste e Centro‐Oeste) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre  a  oferta  e  a  demanda  de  arquitetos/urbanistas existe  um  grande  abismo  no  contexto  geográfico 
brasileiro. Se considerarmos que a media dos países industrializados é de 0,5 arquitetos/urbanistas por mil 
habitantes a média brasileira alcança a dos países  industrializados somente nas regiões sul e sudeste. Nas 
demais regiões, a média cai para 0,151 arquitetos/mil habitantes.  A situação é agravada pela distribuição 
espacial   deste   contingente,   excessivamente   concentrada   nas   grandes   cidades.   Muitos   municípios 
brasileiros  não  contam  com  qualquer  arquiteto/urbanista  atuando  no  setor  publico  (prefeituras)  ou  no 
setor  privado.  É  de  se  esperar que  a média  anual  de  crescimento da  oferta de  cursos de  arquitetura  e 
urbanismo no país ( 6% ao ano) ofereça um quadro mais equilibrado entre as regiões do País neste quesito. 
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Os 215 cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo estabelecem clara demanda para a Pós Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo: se considerarmos que a educação para a profissão de arquiteto/urbanista no 
Brasil  envolve  fortemente  quatro  das  seis  areas  de  concentração da  pesquisa  (Projeto,  Teoria, História  e 
Crítica  (THC)  ,  Tecnologias  de     Avaliação  de  Desempenho     do  Espaço  e  dos  Artefatos, Representação  e 
Modelagem do Espaço e dos Artefatos) não resta duvida quanto à importância da formação de professores 
qualificados nestas áreas sem desprezar as duas remanescentes. 

 
A  oferta  de mestres  e  doutores originada na  Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo no  Brasil  é  de 
aproximadamente  3700 titulados ( entre mestres e doutores), com 3.083 titulados nos ultimos 8 anos (595 
dotores  e  2488  mestres).  .Considerado  um  percentual  de  70%  de  aproveitamento  da  oferta,  no  meio 
acadêmico, teríamos hoje 2450 professores pósgraduados atuando nos cursos de graduação em AU. 

 
O  contingente  docente  da  graduação  em  AU      hoje  no  País  é  de  aproximadamente  10.000  professores 
atuando em  quatro áreas: 50% Projeto, 25% Tecnologias, 11% Representação e Modelagem e 14 % em THC. 
O  percentual  corresponde  aos  creditos  integralizados  nestas  areas  de  conhecimento  em  Cursos  de  AU 
seguidas as Diretrizes Curriculares do MEC. 

 
A distribuição das Áreas de Concentração das Teses e Dissertações sobre Arquitetura e Urbanismo é : Projeto 
10%  ,  Tecnologias 19%, Representação e Modelagem 1%, THC 54%, Produção e Gestão do Espaço e dos 
Artefatos 16%, Interação do Homem com os Espaços e com os Artefatos 1%. 
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Se a demanda de professores pós graduados em THC é de 1330 professores e adicionarmos na oferta da área 
de  THC  as  áreas de  Produção e Gestão dos  Espaços e  dos Artefatos     e  de  Interação do Homem  com  os 
Espaços e com os Artefatos (áreas de pesquisa absorvidas no ensino de THC ) teríamos um oferta total de 
aproximadamente 1740 professores pós graduados , tornando a oferta superior  à demanda. 

 
Entretanto,  se  voltarmos  o  olhar  para  a  demanda  qualificada  para  as  disciplinas  de  Projeto  e  de 
Representação  e  Modelagem  veremos  que  o  quadro  se  inverte:  os  cursos  de  graduação  demandam, 
aproximadamente,  5.000 professores com pós graduação em Projeto de Arquitetura e Urbanismo  enquanto 
que a oferta é de somente 245 professores qualificados nesta sub‐área   ! Em Representação e Modelagem 
em Arquitetura e Urbanismo teríamos, de acordo com dados oficiais, somente 24 Pós Graduados para uma 
demanda de aproximadamente 1.045 professores! 

 
É  prática  no  País     que  o  excedente de  pós‐graduados em  THC,  Produção  e Gestão  e  Interação ministre 
disciplinas  de  Projeto  (o  que  pode  constituir  vinculação  positiva).  Entretanto  os  dados  acusam  uma 
significativa inadimplência do Sistema de Pós Graduação para suprir a demanda específica das disciplinas de 
Projeto e de Representação e Modelagem mesmo com a contribuição de contingentes posgraduados com 
formação nas áreas de THC, Produção e Gestão e Interação. 

 
As  disciplinas  da  graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo  que  tratam  de  Tecnologias  constituem  caso 
específico,  pois  recebem  das  Engenharias  significativo  aporte  de  professores  qualificados,  embora  não 
quantificado  nesta  análise.  Trata‐se  de  sub‐área  estratégica  para  o  país,  pois  envolve  o  conhecimento 
empregado nas edificações e cidades com repercussões sobre a conservação de energia, utilização racional 
dos materiais e das tecnologias construtivas, aspectos com significativa importância para o desenvolvimento 
sustentável.  A  Área  entende  que  investimentos  em  produção  de  conhecimento  sobre  a  relação  entre 
sustentabilidade ambiental, edificações   e as  cidades   devam ser  feitos prioritariamente na Pós Graduaçao 
em Arquitetura e Urbanismo em  ação  coordenada com as  Engenharias. A quantificação da demanda e da 
oferta  depende  de  escrutínio  mais  amplo  envolvendo  dados  da  Pós  Graduação  principalmente  nas 
Engenharias, Física e Ciências Geo‐Ambientais. 

 
A  produção  de  conhecimento  especificamente  sobre  Urbanismo  constitui  fator  estratégico  para  o  País, 
envolvendo aspectos    de  segurança ambiental e  saúde pública. Os  recentes desastres ambientais ocorridos 
entre  o  final  de  2009  e  o  inicio  de  2010  sinalizam  para  uma  relativa  inadimplência  do  setor  publico  na 
prevenção dos  danos  causados pela  inadequação de  uso  do  solo,  através do  planejamento e  do  controle 
sobre o desenvolvimento urbano.  O Estatuto da Cidade (2001) aprovado a partir da ultima Constituição do 
País  (1988)  ,  determina que  cidades  com mais  de  20  000  habitantes  (  1600 municipios)  e  cidades  com 
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importância  estratégica  como  cidades  históricas  e  turísticas  devam  ter  desenvolvimento  planejado  e 
controlado por Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano e Ambiental   . Enorme esforço, a nível federal, 
estadual e municipal    vem  sendo  realizado para  cumprir esta meta,  com  significativo resultado alcançado. 
Atualmente  o Ministerio  das  Cidades,  responsável  pela  coordenação  deste  esforço,  a  nível  federal,  vem 
auditando uma  amostragem dos     Planos Diretores  realizados para  aferir  sua  qualidade. A maioria destes 
Planos Diretores  foi  realizada  por  consultorias, poucos  por  pesquisadores  e  professores  de  arquitetura  e 
urbanismo sediados em universidades públicas e privadas. A  razão para a  terceirização é a  impossibilidade 
das prefeituras realizarem o trabalho de acordo com os Termos de Referencia do Ministério das Cidades por 
não contarem com pessoal técnico capacitado. 

 
Os  fatores que geram a  falta de capacitação  nas prefeituras não são difíceis de serem diagnosticados: nos 
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo  e de acordo com as diretrizes do MEC somente 15% dos 
créditos são  integralizados com conhecimentos específicos de Urbanismo nas disciplinas de Projeto, Teoria 
História  e  Crítica  e  Tecnologias.  As  disciplinas  tecnológicas ministradas  nos  cursos  de  graduação  em  AU 
escassamente abordam aspectos  técnicos e  científicos  relacionados a  infraestruturas e  ao  comportamento 
do  solo  urbano. As  disciplinas  tecnológicas ministradas nos  cursos  de  graduação em     AU  concentram‐se, 
portanto,     na  instrumentação dos  alunos  para  a  correta  avaliação  do  desempenho  das  edificações.     As 
disciplinas  de  Projeto  Urbanístico   integralizam  creditos  em  número  sensivelmente  menor  do  que  as 
disciplinas de Projeto Arquitetônico. 

 
Como consequência da organização curricular dos cursos de graduação em AU no Brasil, os atuais egressos 
dos cursos de arquitetura e urbanismo  vinculados a Prefeituras Municipais não tem suficiente embasamento 
para  enfrentar  questões  emergentes  na  gestão  das  cidades  brasileiras  tais  como  aferição  de  aptidões  e 
idoneidades ambientais para  o  desenvolvimento urbano. Não  são  suficientemente educados para   utilizar 
metodologias de análise ambiental apoiadas por  tecnologias como o  geoprocessamento e por modelos de 
desempenho que permitem avaliar com relativa rapidez e confiabilidade o provável comportamento do solo 
urbano e das edificações  com respeito, por exemplo,  ao  impacto de chuvas, iluminação, conforto térmico, 
consumo  energético,  tráfego  e  poluição  sonora  embora     recebam  atribuições do  Sistema CREA—CONFEA 
para  fazê‐lo.  Como  consequencia,  os  egressos  devem  aprender  “na  prática”  a  lidar  com  o  diagnóstico 
urbanistico e  com  os  conceitos  e metodologias de  utilização destes     diagnósticos em  projetos     e  planos 
urbanos. 

 
Este  quadro,  relativamente  sombrio,  torna‐se mais  grave  se  considerarmos que  nenhuma      formação  de 
graduação  tem  mais  atribuição,  no  País,  pela  integração  de  conhecimentos  específicos  que  conferem 
sustentabilidade ao ambiente urbano do que a do arquiteto/urbanista. A Área considera de suma relevância 
o  papel  da  Pós  Graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo  (  adicionado  ,  é  claro  ,  da  Pós  Graduação  em 
Planejamento Urbano)    na mitigação e  solução do quadro de    demanda dos   mais   de 5.000 municipios 
brasileiros de pequeno, médio e grande porte que, agregada, situar‐se‐ia em , pelo menos 20 mil arquitetos 
com qualificação em urbanismo ! 

 
A  solução para déficit originado nas prefeituras, no  curto e médio prazos não pode depender somente da 
formação de mestres e doutores  ( hoje não mais do que 5% dos arquitetos/urbanistas que  trabalham em 
Prefeituras tem curso de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo)  mas, principalmente, da capacitação 
técnica dos  profissionais em  atividade e  contratados em  futuro  imediato. Ao  voltar o  olhar para  a  oferta 
anual  de  pós  graduados  ‐  em  2009  o  numero  de  discentes  inscritos na  Pós Graduação em Arquitetura  e 
Urbanismo foi de    1381  , 900 em mestrados e 481 em doutorados‐   e para o    potencial de absorção pelas 
prefeituras  temos  um  número  de  pós‐graduados  em  AU  ainda  insuficiente  para  suprir   a   demanda 
qualificada crescente de prefeituras e do meio acadêmico . 

 
A  Pós‐Graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo  pode  adquirir  papel  importante   na    superação   desta 
dificuldade no curto e no médio prazos através de estratégias que envolvam: a) a qualificação científica e 
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tecnológica dos professores das disciplinas de projeto arquitetonico e urbanístico dos cursos de graduação; 
b) o  investimento em cursos de excelência que envolvam  diretamente  a produção, gestão e o projeto dos 
espaços urbanos c) o aproveitamento dos  recursos humanos educados neste cursos para a  capacitação de 
técnicos  municipais  com  atribuições  de  planejamento,  contrôle,  monitoramento  e  projeto  dos  espaços 
urbanos e d) a fixação nas regiões mais carentes, de técnicos qualificados. 

 
Do ponto de vista da distribuição geográfica, os cursos apresentam‐se concentrados em alguns estados (SP 5 
programas; RJ 3 programas;  RS e SC com 2 programas). Na última década, a Região Sul passou de 1 para 4 
programas, a Região Nordeste de 2 para 6 programas, a Região Sudeste de 6 para 11 programas, a Região 
Centro Oeste continuou com apenas 1 programa e a Região Norte sem nenhum programa de pós graduação 
na  área. A  expansão  equilibrada e  sustentável dos  programas de  pós  graduação por  todas  as  regiões  e 
estados do país permanece como  um dos maiores desafios da área. 

 
A estratégia de distribuição geográfica de cursos de Pos Graduação é, neste sentido, essencial. É sabido que a 
taxa   de   retorno   pós‐graduados  para   as   suas   regiões   de   origem   (   quando   distantes   de   centros 
metropolitanos)   em  vários  países  é  baixa  e,  no  Brasil,  baixíssima. Neste  sentido  é  importante  analisar  a 
distribuição geográfica dos Cursos de Graduação e de Pos Graduação em Arquitetura e Urbanismo no País. 
Como  já  visto,é  nítido  que  as  regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro  Oeste  estão  claramente  desprovidas  de 
Centros  de  Produção  de  Conhecimento  na  Area  de  Arquitetura  e  Urbanismo  ao mesmo  tempo  em  que 
apresentam   uma  rede  de  cidades de  pequeno e médio porte  com  alto  déficit   de  arquitetos/urbanistas 
capacitados,  situação  que  se  agrava  diante     da     baixa  taxa  na  relação  arquitetos/numero de  habitantes 
nestas regiões. 
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Por  outro  lado,  o  quadro  de  oferta  e  demanda  de mestres  e  doutores  em  Arquitetura  e  Urbanismo nas 
Regioes Sul e Sudeste é bem diferente do mesmo quadro para as regiões Norte, Nordeste e Centro‐Oeste em 
que nas regiões Sul/Sudeste temos boa oferta de cursos de Pos Graduação em AU e, nas outras tres regiões, 
uma baixa oferta. Se nas  regiões Sul/Sudeste a  solução tanto para o déficit acadêmico como para o déficit 
técnico‐municipal pode  ser  equacionado a  partir  de  investimentos na  infraestrutura  já  instalada, nas  tres 
outras regiões a solução envolve, claramente, a instalação de  novos cursos. No ítem Objetivos e Metas para 
a Área para os próximos 2 triênios será dimensionada a demanda para a Pós Graduação em AU. 

 

 
 
 
A EVOLUÇÃO DA PESQUISA E DA PÓS GRADUAÇÃO  EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 
Durante  as  três  ultimas  avaliações  trienais  observa‐se  consolidação  da  pesquisa  em  AU  traduzida  no 
aumento de notas relativamente altas ( 5 e 6) conferidas a crescente numero de cursos. Ao mesmo tempo, o 
número muito grande de cursos recém criados na ultima década “ puxa para baixo” a média da avaliação da 
Área em que é significante o número de   programas com avaliação 3 e 4  , dada a predominante juventude 
dos mesmos . 
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Observa‐se nos  2  ultimos  trienios uma  relativa  estabilização da  produção, não  obstante  a  aprovação de 
novos programas . Chama a atenção a grande relevancia dada a participação em eventos como também a 
prevalência da produção em livros sobre a publicação de artigos. 

 

 
Produção Bibliográfica por Triênio 
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É  visivel a  relativa estabilização no número de  teses e dissertações aprovadas durante o ultimo  trienio e 
parte do trienio em curso (ultimos 4 anos) . 
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A estabilidade observada resulta da média entre de aprovações entre todos os programas de AU . O gráfico 
abaixo mostra como os programas em AU contribuiram para esta média . 
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É também importante sinalizar a importância das “ fertilizações” cruzadas  entre áreas de concentração : em 
instituições onde o cruzamento se dá com sucesso, como é o caso do PPGRAU da EESC‐USP , do PósARQ da 
UFSC  e da PPGAU da  UFBA é possivel visualizar produção onde , muitas vezes, o vetor principal resulta da 
combinação  de  conhecimentos  típicos  das   áreas  de  humanidades  com  os   conhecimentos  de  base 
tecnológica.  Outrossim,  é  importante  ressaltar  que  programas  que  abrigam,    simultaneamente,  áreas  e 
linhas de pesquisa de base tecnológica e áreas e  linhas de pesquisa vinculadas às humanidades conseguem 
dar suporte com mais amplitude aos cursos de graduação em AU onde tem sede. Esta  intersecção, se bem 
conduzida,   pode ser estratégica para o desenvolvimento da  importante área de concentração em projeto, 
hoje relativamente inexpressiva no país . 
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O CONTEXTO DA PESQUISA E DA PÓS‐GRADUAÇÃO  EM DESIGN 
 

A implantação do Design no Brasil não ocorreu por demanda da indústria, como seria de se esperar em um 
processo de desenvolvimento nacional, mas por uma ação de elites, vinculadas ou não aos governos. Cabe 
ainda  registrar que  se  a  autonomia projetual do país é  recente em  relação aos países  industrializados, a 
implantação da  formação  acadêmica  em Design  no  Brasil  ocorreu  em  paralelo  com  a  sua  evolução nos 
principais centros dos países desenvolvidos e com  defasagem relativamente pequena. 

 
A  institucionalização do Design no Brasil ocorreu a partir da década de 1950, com as primeiras  iniciativas 
para implantação de cursos de Desenho Industrial através de lideranças intelectuais do Rio de Janeiro e de 
São  Paulo  e  relacionadas  com  a modernização do  País  no  pós‐guerra.   Um  dos  principais marcos desse 
processo histórico  foi  criação  do  primeiro  curso  de Desenho  Industrial no Museu  de Arte  de  São  Paulo 
(encerrado dois anos depois da  abertura). A despeito do  apoio que a  idéia  recebeu por parte de  alguns 
empresários e políticos vinculados com o projeto de desenvolvimento nacional do qual Brasília é o principal 
marco,  apenas  nos  anos  de  1962  e  63  as  universidades  assumiram  a  formação  em  Desenho  Industrial; 
primeiro na FAU USP como parte da  formação em arquitetura e urbanismo e,  logo em seguida, na Escola 
Superior  de  Desenho  Industrial  (ESDI)  no  Rio  de  Janeiro,  com  formação  independente da  arquitetura  e 
urbanismo. 

 
Desde  a  criação  dos  cursos  pioneiros,  a  abertura  de  novos  cursos  de  graduação  em  Design  tem  sido 
contínua, obedecendo a  interesses  locais, a mudanças na política de educação superior e a demandas de 
setores produtivos. Com  cursos de  graduação, ainda na década de 1970,  começam a  ser  implantadas as 
primeiras  instituições  voltadas  à  pesquisa  em  Design  e  os  primeiros  cursos  de  aperfeiçoamento.  No 
entanto,  somente  em  1994  foi  fundado  o  primeiro  curso  de  Pós‐Graduação em Design  na  PUC  Rio. Ao 
longo desta década houve um ritmo intenso de abertura de novos cursos de graduação na área do Design, 
expresso  também na  abertura de  vários programas de  pós‐graduação e  na  criação de     Comitê Assessor 
próprio no CNPq: o Desenho Industrial situado na grande área de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, 
distanciando‐se da Arquitetura, situada na grande área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 
Evolução da pesquisa em Design/Desenho Industrial 

 
Originalmente, a denominação  ´Desenho  Industrial´  foi adotada pelos  cursos de graduação e pelas ações 
desenvolvidas  pelos  órgãos  governamentais  federais  e  estaduais  (MEC,  CNPq,  MCT,CETEC‐MG)  e 
empresariais  (FIESP,  IEL,  CNI).  Entre  as  ações  desenvolvidas  nesse  período,  destacam‐se:  o  Instituto  de 
Desenho  Industrial  do  Museu  de  Arte  Moderna  do  Rio  de  Janeiro  (IDI‐MAM),  a  Divisão  de  Desenho 
Industrial do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), e o Laboratório Brasileiro de Desenho Industrial (LBDI). 

 
A  criação  do  IDI‐MAM  se  deu  associada  a  esforços  pela  implantação  do  primeiro  curso  de  Desenho 
Industrial no Brasil, com a proposta de uma Escola Técnica da Criação. Na medida em que o governo do 
estado do Rio de Janeiro implantou a ESDI, os seus mentores optaram pela fundação da que foi a primeira 
instituição  de  pesquisa  em  Design  no  Brasil.  Durante  a  sua  existência,  de  1968  a  1989,  o  IDI‐MAM 
desenvolveu diversos    estudos, com destaque para dois que  geraram publicações de  larga utilização por 
indústrias  e  designers  :  o  Manual  para  Planejamento  de  Embalagens  (com  incentivo  do Ministério  da 
Indústria e Comercio) e as  recomendações técnicas para projetos de mobiliário escolar  (por demanda do 
Ministério  da  Educação  e  Cultura,  do  Centro  Brasileiro  de  Construções  e  Equipamentos  Escolares  e  da 
Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo), 

 
A Divisão de Desenho Industrial do  INT foi criada em 1975 no contexto de  iniciativas governamentais para 
fomentar o desenvolvimento tecnológico e a  substituição de  importações. Desde a  fundação,   sua equipe 
de pesquisadores reuniu designers e engenheiros em projetos de pesquisa aplicada voltada para  resolver 
problemas de relevância social. Entre outras linhas de atuação, o grupo de designers do INT desenvolveu 
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equipamentos  agrícolas  destinados  ao  atendimento de  programas de  produção  de  álcool  com  base  em 
cana‐de‐açúcar e mandioca. A sua permanência como grupo de pesquisa e desenvolvimento em Design é 
exceção entre inúmeras outras iniciativas que não tiveram continuidade. 

 
O LBDI foi implantado no estado de Santa Catarina por iniciativa do CNPq, FINEP, UFSC, FIESC e Governo do 
Estado  de  Santa  Catariana.  Inicialmente  denominado  Laboratório  Associado  de  Desenvolvimento  de 
Produto/Desenho  Industrial  de  Santa  Catarina,  o  LBDI  nasceu  como  um  desdobramento  das  ações 
programadas  do  III  PBDCT  (Programa  Brasileiro  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico).  A  sua 
concepção dos laboratórios associados previa a  implantação de outros dois laboratórios em São Paulo e na 
Paraíba.  Contudo  apenas  o  de  Santa  Catarina  foi  viabilizado  e,  com  a  gradativa  ampliação  de  suas 
atividades  e  da  sua  importância  para  o  país,  em  1988  passou  a  se  chamar  Laboratório  Brasileiro  de 
Desenho Industrial. Ao  longo de sua existência, entre 1984 e 1997, o LBDI foi um dos principais centros de 
pesquisa  e  desenvolvimento em  Design  da  America  Latina.  Alem  de  atividades  de  pesquisa  aplicada  às 
necessidades da indústria nacional, desenvolveu ações de capacitação para profissionais e docentes. 

 
A divulgação da produção da pesquisa e pós‐graduação vem  crescendo, desde a década de 1990, com a 
criação de periódicos e eventos. A partir de iniciativas fundadoras, como a Revista Estudos em Design (em 
1993) e o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D Design) (em 1994), outros 
periódicos e  eventos  tiveram  edições, nem  sempre  com  a  continuidade desejada. Hoje  além  da  Revista 
Estudos  em  Design,  temos:  Educação Gráfica, Arcos,  Infodesign, Design  em  Foco,  entre  outras.     Alguns 
desses   periódicos   são   muito    recentes,   com   poucos   números   e   outros    sofrem   de   problemas   de 
continuidade. Com relação aos eventos, o P&D Design mantém a sua periodicidade, com oito edições até 
2008, e outros congressos, simpósios e seminários vêm ampliando as possibilidades de intercâmbio entre 
pesquisadores  e  de  comunicação  científica.  Entre  eles:  Congresso  Internacional  de  Pesquisa  em  Design 
(CIPED),  Congresso  Internacional  de  Ergonomia  e  Usabilidade  de  Interfaces  Humano‐Computador 
(Ergodesign),  Simpósio  Brasileiro  de  Design  Sustentável  (SBDS),  Congresso  Internacional  de  Design  da 
Informação  (CIDI)  e  Congresso  Brasileiro  de  Design  da  Informação  (InfoDesign).  A  organização  desses 
eventos  sempre  tem  buscado  a  participação  de  pesquisadores  do  exterior,  como  conferencistas.  Nas 
últimas  edições,  observa‐se  uma  crescente  participação  de  pesquisadores da  América  Latina  e  Portugal 
com  trabalhos  selecionados  e  apresentados.  Por  conta  desse  esforço  de  internacionalização, a  próxima 
edição do CIPED, no ano de 2011, será em Lisboa (Portugal). 

 
Graduação em Design no Brasil 
 
Em  1983,  quando  foi  realizado o  primeiro estudo  sobre o  ensino de Desenho  Industrial no  Brasil     por 
iniciativa  do  CNPq,  existiam  18   cursos  de   bacharelado  em  Desenho   Industrial,  alguns   com  duas 
habilitações, Projeto de Produto e Comunicação Visual. Após a implantação da nova legislação da educação 
superior, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (Lei nº 9.394, 1996), a abertura de novos 
cursos vem se dando de  forma expressiva  no número de  instuições que oferecem bacharelados e, agora 
também cursos superiores de tecnologia em Design  . A evolução na área do Design, fruto de questões de 
natureza social e tecnológica, levou à criação de novas habilitações, além das já tradicionais. 

 
Com as mudanças ocorridas na década de 1990 no mercado de trabalho e na legislação do ensino superior 
brasileiro,  e  a  adoção  do  nome Design  para  a  profissão, não  apenas  houve  a mudança  de     Projeto  de 
Produto  e  Comunicação  Visual  para  Design  de   Produto   e  Design  Gráfico,   como   surgiram  novos 
desdobramentos desses  dois  eixos.  A  área  de Moda,  presente  em  cursos  de  Economia Doméstica  e  de 
Artes, viu o surgimento de cursos de Estilismo, muitos dos quais se transformaram em cursos de Design de 
Moda  (tradução para o  Fashion Design). A área da Decoração ganhou novo  significado com a  criação de 
cursos  de Design  de  Interiores.     Recentemente observa‐se  a  emergência do Design Digital,  com  grande 
potencial expansão. 
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Nas diversas habilitações, no  final do ano de 2009 o    total de cursos existentes chegou a 298, sendo 167 
bacharelados e  131  cursos  superiores de  tecnologia.  Esses  cursos  estão  distribuídos  em  quase  todas  as 
unidades da federação, apenas os estados do Acre, Rondônia e Tocantins não contam com qualquer tipo de 
curso de Design.  Cerca de 74,5% dos cursos de Design estão localizados nas regiões Sudeste (com 46% do 
total) e Sul  (com 28,5%), o que revela uma concentração dos cursos nos estados mais  industrializados. Se 
isso pode  refletir demanda, com a existência de mercado de  trabalho,  também  reflete uma distorção na 
oferta de formação de pessoal capacitado para atividades de inovação e de agregação de valor a serviços e 
produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Distribuição percentual de cursos de graduação em Design pelas regiões do país (bacharelados e cursos 
superiores em tecnologia) 

 
Outra análise que deve ser feita na graduação refere‐se a uma tendência a especialização na formação de 
graduação.  Apenas 24,4%  desses cursos é generalista ( Design ou Desenho Industrial), ao passo em que os 
demais  são dedicados a habilitações, com destaque para o Design de Moda    que  conta  com 25,5 % dos 
bacharelado e cursos superiores de tecnologia. 
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Figura 3 Distribuição de cursos de graduação em Design no Brasil, por habilitação (somando cursos de 

bacharelado e cursos superiores de tecnologia) 
 

 
 
 
PÓS‐GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DESIGN 
 
Atualmente  existem  12  programas  de  pós‐graduação  stricto  sensu  em  Design  no  Brasil,  dos  quais  3 
possuem  doutorados.  Esses  programas  estão  concentrados  nas  regiões  sudeste  (2  doutorados  e  6 
mestrados)  e  sul  (5 mestrados),  com  exceção  de  um  programa  no  nordeste  (com  um  doutorado  e  um 
mestrado). Essa distribuição reflete a evolução da implantação dos cursos de graduação em Design no país 
desde as décadas de 1960 e 1970. 

 
Tabela 1 Programas de Pós‐Graduação Stricto Sensu em Design 

 
 

Programa  IES 
Conceito 

Mestrado  Doutorado 

DESENHO INDUSTRIAL  UNESP/Bauru  SP  4  4 
DESIGN  UEMG  MG  3  ‐ 
DESIGN  UFPE  PE  3  4 
DESIGN  UFPR  PR  3   ‐ 
DESIGN  UERJ  RJ  3   ‐ 
DESIGN  PUC‐Rio  RJ  5  5 
DESIGN  UFRGS  RS  3  ‐ 
DESIGN  UNISINOS  RS  3  ‐ 
DESIGN  UNIRITTER  RS  3  ‐ 
DESIGN  UAM  SP  3  ‐ 
DESIGN  SENAC  SP  3  ‐ 
DESIGN E EXPRESSAO GRÁFICA  UFSC  SC  3  ‐ 

 
 
O primeiro curso de mestrado teve  inicio em 1994 na Pontíficia Universidade  Católica do Rio de  Janeiro. 
Em 1999 teve início Curso de Mestrado em Desenho Industrial da UNESP/Bauru, criado a partir da área de 
concentração  em  Desenho  Industrial,  existente  de  desde  1991  um  curso  de mestrado   "Projeto,  Arte  e 
Sociedade", da mesma instituição.  Em 2003, foi implantado o doutorado em Design da PUC‐Rio, o primeiro 
da América do Sul e, até recentemente, o único da área. Em 2004 iniciou o PPGDesign da UFPE, a nível de 
mestrado, até hoje, o único fora regiões sudeste e sul. Em 2005, foi  implantado o mestrado da ESDI/UERJ. 
Seguiram‐se, em 2006, os mestrados da UFPR e UAM, em 2007 os da UFSC, SENAC‐SP e UFRGS. Em 2008 foi 
aprovado o mestrado da UNISINOS e  da UEMG,  e  o  doutorado da UNESP. Em  2009  foram  aprovados o 
mestrado do UNIRITTER e o doutorado da UFPE. 
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Figura 4 Evolução da Pós‐Graduação Stricto Sensu em Design 
 
A  distribuição  regional  dos  programas  reflete  a  distribuição  dos  cursos  de  graduação,  concentrada  nos 
estados mais  industrializados. No  Nordeste,  a  exceção  está  no  programa  de  Pernambuco,  fato  ligado  à 
tradição de ensino de Design na UFPE, cujo curso é um dos dez mais antigos do país. Observa‐se a ausência 
de cursos de mestrado nas regiões Centro‐Oeste e Norte.  Em oposição, no Rio Grande do Sul os cursos de 
graduação geraram programas de pós‐graduação stricto‐sensu em Design.  Neste estado há uma  tradição 
de  ensino na UFSM  (um  dos  vinte  cursos mais  antigos do  país) e  um passado de  vínculos entre o meio 
profissional e a academia, especialmente com a UFRGS. 

 

 
 

 
Figura 5 Distribuição da Pós‐Graduação Stricto Sensu em Design 

 
A parir das primeiras dissertações defendidas na PUC‐Rio, em 1997, e na UNESP, em 2003, o crescimento 
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do número de defesas tem sido constante, com exceção do ano de 2004 em que houve uma redução. No 
ano  de  2008,  mesmo  com  a  redução  das  dissertações  nos  programas  que  já  tinham  implantado  o 
doutorado,  foi alcançada a marca de 100 dissertações defendidas no mesmo ano em programas de pós‐ 
graduação  em  Design  no  Brasil.  Esse  fato  se  deveu  ao  início  das  defesas  nos  novos  programas  que 
gradativamente vêm diminuindo a concentração ainda existente nos três programas pioneiros. 

 

 
 
 

Figura 6 Evolução das defesas de dissertação nos programas de pós‐graduação em Design, até 2008 
 
Considerando as ementas de suas  linhas de pesquisa, os programas de pós‐graduação em Design cobrem 
os quatro  campos de  conhecimento da  área de AU+D. A  partir da  análise dos  resumos das dissertações 
defendidas, observa‐se maior concentração em Teoria, História e Crítica, com cerca de 50% do total. A esse 
campo segue o de Interação do Homem com o Espaço e com os Artefatos, com quase um quinto. O campo 
de Projeto, que corresponde à natureza da área, fica em terceiro lugar. 

 

 
 

Figura 7 Percentual de dissertações defendidas nos programas de pós‐graduação em Design, até 2008 por área de 
classificação (total) 

 
Considerando  a  produção  de  cada  programa,  é  possível  identificar  as  tendências  dos  programas  já 
consolidados e  indícios de possíveis  tendências nos  programas mais  jovens. Observa‐se que  apenas na 
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UFPE e UFSC o campo de conhecimento de Teoria, História e Crítica não é predominante. 

 

 
 

Figura 8 Dissertações defendidas por área de classificação e por Programa 
 
Essa análise é na Figura 9, onde os percentuais de produção em cada uma das seis áreas geram a descrição 
dos perfis dos programas. O seu desenho, inserido na estrutura hexagonal do modelo dos conhecimentos da 
AU+D, informa com clareza a orientação de cada Programa. 
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Figura 9 Perfis dos Programas de Pós‐Graduação em Design por área de classificação, com base nas dissertações 
defendidas até 2008 
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Oportunidades e desafios para a pós‐graduação em Design 
 
A  concentração dos  cursos de  graduação e  de  pós‐graduação nas  regiões mais  industrializadas não  será 
corrigida  sem  ações  de  indução  que  promovam   novos  programas  nas  regiões menos  industrializadas. 
Assim como ainda há espaço para crescimento da pos graduaçao nas regiões que já contam com cursos de 
mestrado e doutorado em Design, existe grande demanda de estudantes e de produção de conhecimento 
nas  regiões Norte, Centro‐Oeste e Nordeste. Considerando que    o Design apresenta  importante papel na 
cultura  contemporânea, a  promoção de  centros de  investigação nessas  regiões pode  também  contribuir 
para  a  preservação de  identidades    locais,  além de  colaborar para  a  implantação e  desenvolvimento de 
tecnologias e mercados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Distribuição de cursos de graduação e de pós‐graduação em Design pelas regiões do país 
 
A comparação entre linhas de pesquisa em programas e habilitações de cursos de graduação, sugere que a 
desproporção   entre graduação e posgraduação  pode ser explorada  por novos programas ou novas linhas 
em programas existentes. Em  particular, o Design de Moda, uma das  cinco habilitações do Design,  teve 
uma expansão muito grande nos últimos anos    associada a um crescimento do mercado e das  indústrias 
desse  segmento.  Atualmente,  apenas  uma  linha  de  pesquisa  dedica‐se  especificamente  a  temas 
relacionados diretamente com a Moda. Seguramente, temas correlatos são abordados por pesquisadores 
em  diversas  outras  linhas, mas  sem  a  densidade  potencialmente  oferecida  por  linha  de  pesquisa  que 
concentrasse maiores esforços com melhores resultados para a sociedade. 
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Figura 11 Habilitações de cursos de graduação e linhas de pesquisa em programas de pós‐graduação em Design 

 
Com  relação  aos  perfis  dos  cursos  de  graduação  em  Design,  a  ausência  de  uma  matriz  curricular 
consolidada ou comum entre os  ínumeros cursos existentes no Brasil dificulta uma descrição mais precisa. 
Contudo,  levando em  conta as matrizes curriculares de  cursos de excelência  torna‐se possível observar a 
mesma  defasagem  constatada na  Arquitetura e  Urbanismo quanto  ao  peso  da  área  de  Projeto  na  Pós‐ 
Graduação e na Graduação. Verifica‐se que, mesmo no caso dos cursos que apresentam a  menor carga de 
disciplinas de  cunho projetual, o percentual dedicado à área de Projeto é  superior ao que  se observa na 
formação de mestres em Design. Os problemas que podem decorrer da falta de docentes e pesquisadores 
com  formação  e  dedicação  a  investigação  nessa  área  se  refletirão  particularmente  na  capacidade  de 
contribuição do Design brasileiro na resolução de problemas sociais e na inovação tecnológica. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 Perfis dos cursos de graduação em Design por área de classificação (com base em cursos de excelência) 
 
OBJETIVOS E METAS DA ÁREA PARA OS PRÓXIMOS 2 TRIENIOS 
 
Dentre  os  principais objetivos da  Área AU+D  situa‐se  a  qualificação de  docentes nas  subareas  areas  de 
concentração de Projeto, Tecnologias e Representação e Modelagem  . Por outro  lado,  tendo em vista os 
significativos investimentos em habitação e urbanismo no país na próxima década, bem como os desafios 
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colocados para a  indústria nacional no campo da  inovação tecnológica, as  três subáreas áreas podem ser 
vistas  como  estratégicas  sob  o  ponto  da  pesquisa  e  desenvolvimento   voltada  para  a  sustentabilidade 
social, energética e ambiental do País. 

 
Com  relação  a Metas  para  o  próximo  Triênio,  as  regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro  Oeste  requerem  a 
implantação de, pelo menos, 6  cursos de Mestrado (4 em AU e 3 em Design) e três de Doutorado ( dois em 
AU  e  um  em  Design)  com  ênfase  nas  áreas  de  concentração  acima  relacionadas.  São  regiões  em 
desenvolvimento  acelerado  e  crescimento  demográfico  urbano  recente  de  grandes  proporções.  A 
disponibilização de recursos humanos qualificados para a educação e pesquisa nestas regiões é, como fator 
de de equilibrio nacional, de fundamental importância. Além de novos cursos nessas regiões, é  importante 
que  sejam  fortalecidos  os  programas mais  jovens,  especialmente  nos  estados  onde  ainda  não  existem 
cursos de doutorado,  seja  em Arquiterura e Urbanismo ou  em Design. Na  subárea do Design há  grande 
carência, no  País,     de  oferta  de  doutorado, o  que  poderá  ser minimizado  já  no  próximo  triênio  com  a 
evolução dos programas existentes. 

 
No que diz respeito à oferta de posgraduados em AU  a supressão, em seis  anos, do déficit acadêmico nas 
áreas de Projeto e Representação e Modelagem adicionada   da demanda das prefeituras   envolveria  um 
aumento anual de mestres e doutores qualificados em Projeto de Arquitetura e Urbanismo em pelo menos 
5 vezes o numero de mestres e doutores atualmente titulados. Na área de Representação e Modelagem o 
salto  é  significativamente maior  isto  é,  de  20  vezes  o  número  atual de  Pós Graduados. A meta  para  as 
Tecnologias  deverá  ser  ajustada  a  partir  da  avaliação  da  oferta  originada  em  outras  Áreas  como  as 
Engenharias, Física e Ciências GeoAmbientais. 

 
A  inserção  internacional  dos  programas AU+D  também  deve  ser  considerada  uma  prioridade. As  ações 
nesse  sentido  devem  incluir  a  visibilidade  e  valorização  da  pesquisa  desenvolvida no  País,  por meio  da 
publicação mais  intensa e  sistemática em periódicos de excelência  internacional, e a articulação de ações 
integradas com  insituições de outros países, por meio de  redes de  cooperação e por outros mecanismos 
que propiciem o desenvolvimento da pesquisa e da formação de recursos humanos de alta qualificação. A 
abertura  de  cursos  de  mestrado,  nas  modalidades  de  mestrado  acadêmico  e  profissional,  deve  ser 
considerada  uma meta  para  as  instituições que  contam  com  pesquisa  em  consolidação, mas  ainda  não 
investiram no stricto sensu. Esse esforço é fundamental para o incremento da competitividade da produção 
nacional, tanto científica como tecnológica e cultural. 

 
 
 
 
 

II. Considerações gerais sobre a Ficha de Avaliação para o Triênio 2007-2009 
 

 
 
O papel da Ficha de Avaliação é avaliar os parâmetros gerais  que próprios para o desenvolvimento da área 
de Arquitetura, Urbanismo e Design em princípios que lhe são específicos. Para que o processo de avaliação 
seja realizado de forma transparente e efetiva, é  importante que a evolução de cada curso seja  comparada 
com seus objetivos e metas e estes relacionados aos parâmetros  estabelecidos para a área no Documento 
de Área. 

 
A      referência  que  norteia  o  processo  de  avaliação  de  um  programa  é  o  equilíbrio  entre  os  diferentes 
indicadores, mais que a simples soma de pontos que resulte do atendimento excepcional a quesitos isolados, 
ou  o  desempenho excepcional de  pesquisadores atuando      individualmente. Esta  referência  foi  objeto  de 
discussão pela área e ficou consensualizado que, para atingir níveis  de qualidade,  um bom programa deve 
demonstrar distribuição equilibrada da/de: 
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•  boa produção intelectual (cientifica e tecnológica) , 

 
•  boa distribuição de atribuições pedagógicas e de orientação, 

 
•  sucesso na titulação  de mestres e doutores (tanto em tempo quanto em qualidade) , 

 
•  equilibrada distribuição de disciplinas em relação às áreas de concentração e  linhas de pesquisa, 

 
•  alocação  adequada    de  infra‐estrutura  em  relação  a  áreas  de  concentração,  linhas  de  pesquisa  e 

projetos de pesquisa, etc. 
 
Com  relação  especificamente à  Ficha  de Avaliação,  cabe  ressaltar que  dentre  os  seu  itens,  três  são mais 
relevantes: 

 
•  3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós‐graduação   e da 

graduação; 
 

•  4.1. Publicações qualificadas  do Programa  por docente permanente; 
 

•  4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente  do Programa. 
 
O  Item  3.3,  com  o  peso  de  40%  do  quesito  (12%  do  total),  corresponde  à  “qualidade  das  Teses  e 
Dissertações e da produção de discentes autores da pós‐graduação e da graduação   (no caso  de   IES   com 
curso   de   graduação  na   área)   na  produção  científica  do  programa,  aferida  por  publicações  e  outros 
indicadores pertinentes à área”. Para a sua avaliação contribuem os seguintes indicadores: 

 
•  Proporção de discentes e egressos autores (titulados nos últimos 3 anos) com publicações qualificadas 

em relação à dimensão do corpo discente; 
 

•  Produção  do  corpo  discente  em eventos científicos: trabalhos apresentados, resumos em anais, etc.; 
 

•  Aderência de dissertações e teses a linhas de pesquisa do programa. 
 
O  Item  4.1,  com  o  peso  de  40%  do  quesito  (16%  do  total),  contempla  as  publicações     qualificadas     do 
Programa  por docente permanente. Nesse item, a  área considerará, além dos periódicos, anais de eventos 
científicos,   capítulos de livros e   livros. Para  qualificação desses produtos será considerada a  proporção de 
docentes do quadro permanente com produção qualificada no período, segundo modalidade de publicação 
(livro, capítulo de livro, artigos em periódicos científicos e anais de eventos científicos), 

 
O  Item  4.2,  com  o  peso  de  30%  do  quesito  (12%  do  total),  corresponde  à  distribuição  de  publicações 
qualificadas em  relação ao  corpo docente permanente    do Programa. Para a  sua  avaliação contribuem os 
seguintes indicadores: 

 
•  Percentual da produção bibliográfica realizada pelos docentes permanentes; 

 
•  Relação entre as médias de produção dos docentes permanentes e do conjunto do corpo docente; 

 
•  Percentual de docentes permanentes com produção bibliográfica em  relação ao  total dos docentes 

permanentes. 
 
A  evolução do Qualis Produção Artística, adotado pela área da Artes  incentivou a   inclusao   da Produção 
Artísitica, além da Produção Técnica como importantes fatores de avaliação da Area AU+D. Com a atribuiçao 
desta  importancia  espera‐se  contribuir  para  a  valorização  das  diferenças  existentes  nos  perfis  dos 
programas da AU+D em que alguns tem na publicaçao em periódicos sua principal caracteristica de produção 
intelectual  enquanto  outros  programas  tem  na  produção  técnica  e  artistica  uma  forte  concentração de 
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inovação. 

 
 
 
 

III. Considerações gerais sobre o Qualis Periódicos e os demais Qualis (Artístico, Livros, 
quando couber) e os critérios da Área para a estratificação e uso dos mesmos na avaliação 

 
 

QUALIS PERIÓDICOS 
 

A  área  de  Arquitetura  ,  Urbanismo  e  Design  (AU+D)  vem  procurando  adequar  a  classificação  de    sua 
produção intelectual  a critérios de classificação consagrados internacionalmente para a produção científica. 
Entretanto, a  publicação da Área ainda está  predominantemente inserida em periódicos que não atendem 
a esses critérios. 

 
Antes da pesquisa científica ser formalmente instaurada na Area através da pós graduação, a  veiculação do 
conhecimento  ocorreu através de revistas onde predominavam  as descrições   de projetos  de arquitetura e 
urbanismo. As melhores  revistas  desempenharam  importante  papel  doutrinário  no  passado,  tornando‐se 
veículos  de  divulgação  inclusive  da  produção  teórica  e  programática.  Firmou‐se  ao  longo  da  história  um 
formato específico de periódicos, tendo nos editores o papel principal na garantia da qualidade e coerência. 
Apenas recentemente surgiram periódicos de divulgação  científica, alguns  em meio digital, com conselhos 
editoriais  e  sistemas  de  seleção  de  artigos  e  contribuições  por  assessores  qualificados.  A  forte  vocação 
interdisciplinar da  área  tem  levado    a uma grande presença de  artigos e participações em publicações de 
outras áreas. 

 
No  Brasil,  a  forma  predominante  de  difusão  da  produção  acadêmica  da  área  tem  sido  através  de 
comunicações  apresentadas  em  seminários,  simpósios  e  congressos.  Cabe  por  isto  ressaltar  que      livros 
resultantes destes eventos, tanto quanto os periódicos e as revistas,  constituem meios muito utilizados para 
a circulação do conhecimento da área. A  area  de concentração em  Teoria /Historia e Critica produz  pouco 
em  periódicos  indexados,  embora  a  maior  parte  da  produção  qualificada  das  areas  das  Tecnologias 
encontre‐se  em  periódicos  classificados  em  de  bases  de  dados  internacionalmente  reconhecidas.  Esta 
constatação   serve para colocar em evidencia a existência de características diferentes de publicacações na 
Área  de  AU:  de  um  lado  uma  característica  tipicamente mais  voltada  para  as  Áreas  das  Humanidades 
(principalmente  na  área  de  concentração  Teoria,Historia  e  Critica  ),  de  outro  lado  uma  tendência  a 
acompanhar  o  formato  das  publicações  das  Areas  da  Engenharias  e  das  Ciencias  Exatas  e  da  Terra  ( 
principalmente nas  áreas de  concentração    das  Tecnologias). Com a  ampliação do número de programas, 
particularmente com a aproximação a áreas ligadas às tecnologias, tanto na Arquitetura  e Urbanismo como 
no  Design,  a  produção  passou  a  incluir  maior  número  de  trabalhos  em  periódicos  indexados  e  com 
indicadores  de  impacto. Mesmo  com  este  avanço,  poucos     periódicos  específicos  da  Área  como  poucos 
periódicos das Humanidades possuem  indicadores de  impacto. Diante disso, a Area ainda não  considera a 
indexação  e  os  fatores  de  impacto  como  determinantes  ou  exclusivos  na  avaliação  do  conjunto  de  sua 
producão. 

 
O caráter dual da produção ( parte voltada para as Tecnologias, parte voltada para as Humanidades)  constitui 
o  ethos  da  Área      que      não  deve  ser  desprezado  no momento  da  avaliação  da  produção  intelectual  dos 
Programas de Pos Graduação no País. Ao contrário, a valorização de cada formato de produção deve ensejar 
critérios de valoração adequados e específicos. 

 
Considerando  esses  aspectos,  as  publicações  foram  estratificadas  levando‐se  em  consideração:  esforço 
editorial  (expresso  pela  quantidade  de  artigos  e  edições  publicadas),  periodicidade,  diversificação  dos 
autores e do  corpo de parecerias,  longevidade e  representatividade.   Na avaliação realizada com base nos 
dados do ano de 2007, foram classificados 286 periódicos, dos quais 18,5% entre A1 e A2 (Figura 13). 
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Figura 13 Estratificação de periódicos AU+D no ano de 2007 
 
Na  revisão do Qualis Periódicos no  ano de 2008 utilizou‐se  como  critério a  consulta a  representantes de 
cada sub‐área de concentracao, num total de 20 para toda a Area de AU+D. 

 

O resultado da avaliação permitiu um ajuste mais fino na classificação e  levou à exclusão de periódicos que 
não tinham relevância para a Área e de publicações  que não apresentavam as características de periódico. 
Com a inclusão de novos periódicos, o total ficou em 340 periódicos, distribuídos entre os estratos A1 e B5. 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 14 Estratificação de periódicos AU+D no ano de 2008 
 
A partir dessa avaliação e com base em discussões realizadas em reuniões entre a Coordenação de AU+D e 
coordenadores de programas, a tendência da área é evoluir a qualificação dos periódicos de forma gradativa 
e irreversível para um padrão de excelência. 

 
1. Critérios mínimos para inclusão de publicação no Qualis Periódicos 
 
A  área  de  Arquitetura,  Urbanismo  e  Design  define  periódico  científico  como  uma  publicação  seriada, 
arbitrada,  registrada  na  rede  ISSN,  dirigida  prioritariamente  à  comunidade  acadêmico‐científica  e 
preferencialmente   editada por  instituição de ensino, pesquisa e  sociedade. Um periódico científico deve 
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publicar  predominantemente  artigos  originais  resultantes  de  pesquisa  significativas  para  a  área  e  deve 
apresentar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

 
•  Editor responsável pela publicação; 

 
•  Conselho Editorial ou similar, responsáveis pela avaliação e seleção de trabalhos para publicação; 

 
•  Normas para submissão de trabalhos, incluindo critérios para apresentação e estruturação dos textos, 

para a apresentação de referências bibliográficas e descritores; 
 

•  Apresentar nos artigos a  informação completa sobre a afiliação dos autores,  incluindo  instituição de 
origem, cidade e país; 

 
•  Os artigos devem conter  título,  resumo e palavras‐chave no  idioma do  texto do artigo e no  idioma 

inglês, quando este não é o idioma do texto. 
 
Os periodicos da área de Arquitetura, Urbanismo e Design podem incluir outros tipos de contribuições, como 
artigos  de  revisão,  comunicações,  resenhas  e  estudos  de  caso,  que  não  serão  consideradas  como  artigos 
originais e não serão considerados para a avaliação de sua qualidade. 

 
Cabe explicitar as  particularidades da produção intelectual na área de Arquitetura, Urbanismo e Design, que 
abrangem não apenas a produção textual, mas também a produção projetual, esta última tradicionalmente 
divulgada e comentada em revistas de grande circulação. Assim   foram mantidas no Qualis publicações que 
não      apresentam     critérios mínimos  adotados     para  periódicos  científicos, mas  são  consideradas,     pela 
comunidade de AU+D    como veículos de grande prestígio    e que divulgam artigos seminais produzidos por 
pesquisadores de instituições diversas. 

 
2. Critérios para estratificação de publicações no Qualis Periódicos 
 
Tendo em vista os critérios mínimos apontados no  item 1, acima, os periódicos científicos são classificados, 
hierarquicamente, em 8  estratos: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5  e C.   Deve  ser  ressaltado que,  ao  avaliar   o 
esforço editorial ,  a Área não coloca peso relevante no número de edições anuais e sim na diversificação de 
origem  dos  autores,  indicador  importante para  a  penetração do  periódico  bem  como  na  consistencia da 
publicaçao aferida pela  estabilidade  (tempo) do  veículo. A  semestralidade é  reconhecida assim,  de  forma 
geral,  como  patamar mínimo  para  períodicos  dos  estratos  superiores.  Periodicos  reconhecidos  como  de 
penetracao  internacional  deverão permitir acessibilidade idiomatica universal. 

 
Cada estrato é pontuado conforme a tabela a seguir. 

 
Tabela 2 Pontuação dos periódicos conforme os estratos 

 
ESTRATO  Pontos 

A1  100 

A2  85 

B1  70 

B2  60 

B3  40 

B4  30 

B5  10 

C  zero 
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2.1. Estrato A1 
 
O  estrato  A1  está  reservado  para  periódicos  reconhecidos  pela  área  como  de  excelência,  com  ampla 
penetração  internacional.     Atendem  a  critérios  de  periodicidade mínima      semestral  com minimo  de  16 
artigos no ano e com pelo menos 5  anos de publicação regular. Apresentam ampla diversidade institucional 
de autores, garantida pela publicação, em cada número, de pelo menos 80% de artigos com autores de no 
mínimo 4 instituições diferentes das instituições que os editam. 

 
2.2. Estrato A2 
 
O  estrato  A2  está  reservado  para  periódicos  reconhecidos  pela  área  também  como  de  excelência,  com 
ampla penetração nacional e/ou  internacional.  Atendem a critérios de periodicidade mínima semestral, de 
publicação de pelo menos 16 artigos por ano e com pelo menos 5 anos de publicação regular. Apresentam 
ampla diversidade institucional de autores, garantida pela publicação, em cada número, de pelo menos 60% 
de artigos com autores de no mínimo 4 instituições diferentes das instituições que os editam. 

 
2.3. Estrato B1 
 
O estrato B1 está reservado para periódicos reconhecidos pela área também como de excelência nacional ou 
periódicos internacionais relevantes.  Atendem a critérios de periodicidade mínima semestral de publicação 
de  pelo menos  16  artigos  por  ano  e  com  pelo menos  4  anos  de  publicação  regular.  Apresentam  ampla 
diversidade  institucional de  autores,  garantida pela  publicação, em  cada  número, de  pelo menos  50%  de 
artigos com autores de no mínimo 3  instituições diferentes das  instituições que os editam.  Apresentam, no 
seu  quadro  de  pareceristas  (ou  órgão  similar,  responsável  pela  avaliação  e  seleção  de  artigos  para 
publicação),  pesquisadores  filiados  a  ao menos  10  instituições  diferentes  e,      ao menos  5  pesquisadores 
filiados as  instituições sediadas em países diferentes daquele onde está sediada a  instituição à qual o editor 
principal está vinculado. 

 
2.4. Estrato B2 
 
O estrato B2 está  reservado para periódicos relevantes para a área.    Atendem a critérios de periodicidade 
mínima semestral , de publicação de pelo menos 16 artigos por ano e com pelo menos 3 anos de publicação 
regular. Apresentam diversidade  institucional de  autores,  garantida pela  publicação, em  cada  número, de 
pelo menos  40%  de  artigos  com  autores  de  no mínimo  3  instituições  diferentes  das  instituições  que  os 
editam.  Apresentam, no seu quadro de pareceristas (ou órgão similar, responsável pela avaliação e seleção 
de  artigos  para  publicação),  pesquisadores  filiados  a  ao menos  6  instituições  diferentes  e,      ao menos  2 
pesquisadores filiados as instituições sediadas em países diferentes daquele onde está sediada a instituição à 
qual o editor principal está vinculado. 

 
2.5. Estrato B3 
 
O  estrato  B3  incorpora     os  periódicos  relevantes para  a  área,  que  atendem  a  critérios  de  periodicidade 
mínima semestral, de publicação de pelo menos 12 artigos por ano e com pelo menos 3 anos de publicação 
regular. Apresentam diversidade  institucional de  autores,  garantida pela  publicação, em  cada  número, de 
pelo menos  40%  de  artigos  com  autores  de  no mínimo  2  instituições  diferentes  das  instituições  que  os 
editam. Apresentam, no seu quadro de pareceristas (ou órgão similar, responsável pela avaliação e seleção 
de  artigos para  publicação), pesquisadores  filiados  a  ao menos 4  instituições diferentes daquela  à  qual  o 
editor principal está vinculado. 

 
2.6. Estrato B4 
 
O  estrato  B4  aceita  periódicos  da  área  que  atendem  a  critérios  de  periodicidade mínima  semestral,  de 
publicação de pelo menos 10 artigos por ano e com pelo menos 3 anos de publicação regular. Apresentam 
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mínima diversidade  institucional de autores, garantida pela publicação, em  cada número, de pelo menos 
20%  de  artigos  com  autores  de  no  mínimo  2  instituições  diferentes  das  instituições  que  os  editam. 
Apresentam,  no  seu  quadro  de  pareceristas  (ou  órgão  similar,  responsável  pela  avaliação  e  seleção  de 
artigos para publicação), pesquisadores filiados a ao menos 4  instituições diferentes daquela à qual o editor 
principal está vinculado. 

 
2.7. Estrato B5 
 
O estrato B5 corresponde aos  periódicos que atendem apenas aos critérios mínimos definidos para a área. 
 
2.8. Estrato C 
 
O estrato C recebe as publicações que não satisfazem os critérios mínimos definidos para a área. 

 
 
 
 
ROTEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS 
 
Compreende‐se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obras seriadas) 
contendo  no  mínimo  50  páginas,  publicado  por  editora  pública  ou  privada,  associação  científica  e/ou 
cultural,  instituição  de  pesquisa  ou  órgão  oficial.  Este  conceito  compreende  obras  integrais,  coletâneas, 
dicionários ou enciclopédias, desde que seu conteúdo traduza a natureza científica da produção. 

 
A produção em  livros dos programas será examinada segundo os  seguintes quesitos: natureza da  autoria, 
características da editoria (editora universitária ou comercial com catálogo de publicações na Área de AU+D), 
natureza da obra e  vínculo com as  linhas de pesquisa do programa de pós‐graduação, por modalidade de 
veiculação  (obra  integral, coletânea, capítulo de  livro, dicionário, verbete, atlas). Serão atribuídos pontos a 
cada um dos quesitos e itens, de forma a estratificar a produção. 

 
Serão  considerados  como  produção  intelectual  do  programa  os  livros  e  capítulos  de  carater  científico 
vinculados às áreas de concentração e  linhas de pesquisa dos programas. As obras de caráter técnico, como 
manuais,  cartilhas,  apostilas,  guias,  catálogos,  fotografias  serão  computadas no  item  de  produção  técnica 
(4.3) ou produção artística (4.4) 

 
Instrumentos de Avaliação: 
 
Toda  a  produção  do  programas  será  examinada  a  partir  do  preenchimento  da  ficha  ROTEIRO  PARA 
CLASSIFICAÇÃO DOS  LIVROS,    conforme  aprovado  pelo  CTC  em  agosto  de  2009.  Na  área  de  AU+D,  por 
decisão da área, o preenchimento deverá  ser feito pelo próprio autor ou bilbiotecário do programa, sempre 
com ciência do coordenador do programa atestada por sua assinatura. 

 
A  ficha  contém  as  informações  necessárias  para  a  inclusão  do  produto  na  categoria  Livro  e  algumas 
informações adicionais para a própria avaliação da obra (Identificação do Programa de Pós‐Graduação, Título 
da Obra, Autores (livro) ou Organizadores (coletânea) (especificar se for docente ou discente do Programa), 
ISBN, Editora, Local da Edição (cidade/pais), Número de Páginas, Ano da primeira edição, Número e ano da 
edição  enviada,  Tiragem,  Formato  (impresso  ou  eletrônico),  Referência  completa  do  Livro  /  Coletânea 
(adotar  ABNT),  Número  de  capítulos  da  coletânea,  Identificação  dos  Autores  (docentes  e  discentes)  do 
Programa  de  Pós‐graduação,  titulo  e  paginas  de  cada  capitulo,  Vinculação  do  livro/coletânea  a  linha  de 
pesquisa, área de concentração ou área de conhecimento, Resumo do livro/coletânea (item não obrigatório) 
e  Informações  complementares  (informações  sobre  a  participação  de  docentes/discentes  de  outros 
programas,  tipo  de  financiamento,  premiação,  ...).  Quando  o  docente  ou  discente  do  PPG  for  autor  de 
capítulo de livro, os dados da Ficha de Identificação devem se referir ao livro ou coletânea no qual o capítulo 
foi publicado. 
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Além do atendimento aos critérios mínimos, com o preenchimento da Ficha de Identificação da Obra, o livro 
deverá  apresentar  vínculo  com  linha  de  pesquisa,  projetos  de  pesquisa  e/ou  área  de  concentração  do 
Programa. 

 
Serão  atribuídos  pontos  a  cada  um  dos  quesitos  e  itens  de  forma  a  estratificar  a  produção,  em  quatro 
classes: L1 a L 4, sendo esta última a mais qualificada. O documento do CTC considera ainda a categoria LNC 
(obras não classificadas para avaliação como  livros). A área deixará de  identificá‐las, transferindo tais obras 
para produção técnica, quando for o caso. 

 
Procedimentos e critérios de pontuação 

 
A pontuação de cada  livro ou unidade é calculada a partir das  informações apresentadas na  ficha ROTEIRO 
PARA CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS, constante deste documento. A pontuação será  referente ao  livro como 
um todo. Capítulos receberão 0,25 da pontuação do  livro, sendo que a soma de capítulos considerados não 
poderá  ultrapassar  a  pontuação  da  obra  integral  e  um  mesmo  autor  poderá  pontuar  no  máximo  dois 
capítulos incluídos numa mesma obra. A organização de coletânea equivale em pontuação a um capítulo. 

 
Idealmente deveriam  ser  ponderados na  pontuação os  quesitos:  relevância  temática,  caráter  inovador da 
contribuição  e  potencial  de  impacto.  No  entanto,  para  tal,  seria  necessária  a  leitura  atenta  de  todo  o 
material, o que se mostra  inviável para o momento. Assim, como alternativa possível, a área admitirá que 
existe relevância desde que seja uma produção consistente e haja vínculo / pertinência da obra com a área 
de concentração e linha de pesquisa do programa. 

 
Nesses temos, a pontuação será totalizada considerado os valores da soma dos itens da ficha, apresentada a 
seguir. 

 
Para concretização dessa  tarefa de  identificação e  classificação de  livros, será necessária a adoção de uma 
seqüência de operações: 

 
a) preenchimento da ficha pelo autor ou bilbiotecário do programa e aval do coordenador do programa; 

 
b) envio à biblioteca da FAU‐USP, que  receberá e guardará os volumes para verificação e classificação pela 
comissão de avaliação de livros da área nesta avaliação Trienal; 

 
c) conferência e apreciação do material e homologação pela comissão. Em seguida a comissão procederá à 
atribuição  e  totalização  final  da  pontuação  e  decorrente  enquadramento  em  L1  a  L  4.  A  quantidade  de 
pontos correspondentes a cada um desses níveis deverá adotar o critério de quartís de pontos, a partir do 
conjunto de livros da área 

 
e) uma ficha para cada unidade: obra integral, coletânea, capítulo de livro, manual, dicionário, verbete, atlas. 
No caso de coletâneas, a coletânea deverá ser apresentada como unidade apenas pelo primeiro organizador. 
Todos os demais apresentarão capítulo. No caso do primeiro organizador não pertencer a programa da área, 
a obra será apresentada pelo segundo organizador ou autor do primeiro capítulo, na ordem de apresentação 
do sumário. 

 
A destinação final dos  livros será definida ao  longo do processo, podendo os volumes ficarem concentrados 
numa  única  biblioteca  ou  constarem  em  relação  da  área,  podendo  permanecer  fisicamente  em  suas 
bibliotecas de origem. 

 

INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS 
Parte I: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
Programa de Pós‐graduação: 

  

Título da Obra: 
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Autores (livro) ou Organizadores (coletânea) (especificar se for docente ou discente do 
Programa): 

 

ISBN: 
Editora: 
Local da edição (cidade/pais): 
Número de Páginas: 
Ano da primeira edição: 
Número e ano da edição enviada: 
Tiragem: 
Formato (impresso ou eletrônico): 
Referência completa do Livro / Coletânea (adotar ABNT): 
Numero de capítulos da coletânea: 
Autores (docentes e discentes) do Programa de Pós‐graduação, título e páginas de cada capítulo: 
1) 
2) 

 

Vinculação do livro/coletânea a linha de pesquisa, área de concentração ou área de 
conhecimento: 

 

Resumo do livro/Coletânea: (não obrigatório) 
Informações complementares (não obrigatório) participação de docentes/discentes de outros 
programas, auto res es tr angeir os,  tipo de financiamento, premiação, etc 

 

  
Parte II: ASPECTOS FORMAIS   
17. Atributos SIM/NÃO  
18. Autoria de docente ou discente do PPG   
19. ISBN ou ISSN   
20. Ficha catalográfica   
21. Número mínimo de 50 páginas   

 

OBS: Só será qualificada a obra que obtiver SIM em todos os itens   

     

 Aspectos Formais da Obra    

   
1. AUTORIA 

Pontos 
do item

Pontuação da 
obra 
analisada 

Única, de docente do programa 8  
Docentes do programa e de outras   instituições   no   país   sem 
participação discente 

8  

Docentes do programa e de outras   instituições   no   país   com 
participação discente 

10  

Docentes  do  programa  e  de  outras  instituições  no  exterior  sem 
participação discente 

8  

Docentes  do  programa  e  de  outras  instituições  no  exterior  com 
participação discente 

10  

Docentes do programa apenas 7  
Docentes e discentes do programa 8  
Discente do programa apenas 6  

 

 

Discente com participação de discentes de outros programas 7  
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Organização da edição por docente do programa 2,5  

 

2. EDITORIA   
Editora brasileira, universitária, filiada à ABEU 8  
Editora brasileira, universitária, não filiada à ABEU 7  
Editora comercial com distribuição nacional 8  
Editora comercial com distribuição nacional e tradição de publicação 
na área 

10  

Editora universitária estrangeira 10  
Editora comercial estrangeira 8  
Editora comercial estrangeira com tradição de publicação na área 10  
Conselho editorial ou revisão por pares 10  

 

Financiamento da edição por agência de fomento ou parcerias 10  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS   

Coleção 9  

Re‐impressão 5  

2ª Re‐edição 8  

3ª Re‐edição 9  

4ª re‐edição ou mais 10  
Publicação em idioma estrangeiro 5  
Prêmios nacionais 5  
Prêmios internacionais 10  

 
4. VÍNCULO da obra com o programa   
À linha de pesquisa (projeto de pesquisa específico) 10  
À linha de pesquisa apenas 8  
À  área  de  concentração,  mas  não  a  uma  linha  de  pesquisa  em particular. 
particular 

6  

À  área  do  conhecimento, mas  não a  uma  área de  concentração  do 
Programa. 

4  

 
5. TIPO DA OBRA E NATUREZA DO TEXTO  

Tipo da obra Natureza 
 

Do texto Obra 
integral 

Coletânea Capítulo Apresentação de 
obra 

Verbete 

 10 2,5 2,5 0,5 0,5 
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  PONTUAÇÃO TOTAL   
 

 
 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA  ‐ (não ocorrerá na presente avaliação) 

 
Relevância: Contribuição para o desenvolvimento científico e  tecnológico da área de onhecimento; 
Contribuição para a resolução de problemas nacionais relevantes; Atualidade da temática; Clareza e 
objetividade do  conteúdo no que  se  refere à proposição, exposição e desenvolvimento dos  temas 
tratados;  Rigor  científico  (estrutura  teórica);  Precisão  de  conceitos,  terminologia  e  informações; 
Senso  crítico  no  exame  do  material  estudado;  Bibliografia  que  denote  amplo  domínio  de 
conhecimento; Qualidade das ilustrações, linguagem e estilo. 

 
Inovação: Originalidade na formulação do problema de investigação; Caráter inovador da abordagem 
ou  dos  métodos  adotados;  Contribuição  inovadora  para  o  campo  do  conhecimento  ou  para 
aplicações técnicas. 

 
Potencialidade do  Impacto:  Circulação  e  distribuição  prevista;  Idioma;  Re‐impressão ou  re‐edição; 
Possíveis usos no âmbito acadêmico e fora deste. 

 
CLASSIFICAÇÃO  DA  PRODUÇÃO TÉCNICA 

 
A  Produção  Técnica  tem  um  papel  relevante  na  área  de  AU+D,  principalmente  com  relação  à  atividade 
projetual, que é parte essencial da natureza da área e não se caracteriza como produção científica, exceto 
em casos específicos. Para fins de avaliação, define‐se a produção técnica como o resultado de um processo 
intelectual e técnico, vinculado com as atividades de pesquisa na pós‐graduação. 

 
Para fins de classificação, são considerados os seguintes tipos de produção técnica: 

 
•  Participação de docentes em consultorias e assessorias voltadas para temas de relevante interesse para 

a  sociedade com mérito  reconhecido na  administração pública, na  iniciativa privada ou organizações 
não governamentais); 

 
•  Participação de docentes e discentes em projetos que gerem patentes registradas no Brasil; 

 
•  Participação de  docentes e  discentes em  concursos de  projetos de  arquitetura, urbanismo e  design, 

com classificação relevante (três primeiras colocações ou menção honrosa). 
 
Instrumentos de Avaliação: 

 
1)  Ficha  de  Identificação  da  Produção  Técnica  ‐  Contém  as  informações  necessárias  para  a  análise  da 
produção  técnica  (Identificação  do  Programa  de  Pós‐Graduação,  Tipificação,  Título  da  Produção,  Autores 
(especificar  se  for  docente  ou  discente  do  Programa),  Descrição  da  Produção,  Local  da  Realização 
(cidade/pais),  Vinculação  com  linha  de  pesquisa,  área  de  concentração  ou  área  de  conhecimento,  e 
Informações   complementares   (informações   sobre   a   participação   de   docentes/discentes   de   outros 
programas, tipo de financiamento, premiação, ...). 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 
Programa de Pós‐graduação: 
Tipificação (consultoria, assessoria, projeto, concurso): 
Título da Produção: 
Vínculação com a linha de pesquisa, área de concentração ou área de conhecimento: 
Descrição da produção técnica: (ementa com 500 toques) 

 

Autor(es) (especificar se for docente ou discente do Programa): 
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Local de realização (cidade/país): 
Período ou data: 
Informações que caracterizem a relevância e potencial de impacto: 

 

Informações complementares (participação de docentes/discentes de outros programas, participação 
de docentes estrangeiros,  tipo de  financiamento, premiação,  resenhas publicadas  sobre a produção, 
etc.) 

 

 

 
 
2)  Ficha  de  Avaliação  pela  Comissão  de  Classificação  de  Produção  Técnica  ‐  deve  ser  preenchida  pela 
Comissão, tendo em mãos a Ficha de  Identificação da Produção Técnica. O  instrumento está organizado em 
três partes: requisitos mínimos para classificação como produção técnica; relevância e potencial de impacto; 
e tipo e vínculo com o Programa. 

 
Para ser considerada uma produção técnica qualificada, deverá apresentar contribuição para a  sociedade e 
vínculo com linha de pesquisa, projetos de pesquisa e/ou área de concentração do Programa. A classificação 
em  se  dará  em  três  níveis  (T1,  T2  e  T3),  sendo  o  nível  T3  reservado  para  produções  técnicas  de maior 
relevância e potencial de impacto para o desenvolvimento da sociedade e da área. 

 
Para a sua avaliação da relevância e potencial de impacto serão considerados os seguintes critérios: 

 
•  Contribuição para o desenvolvimento tecnológico da área de conhecimento; 

 
•  Contribuição para a resolução de problemas nacionais. 

 
•  Qualidade/prestígio da instituição promotora do concurso público – por isonomia com o corpo editorial 

na produção bibliográfica; 
 

•  Amplitude e impactos sociais ou econômicos (no caso de consultorias ou assessorias); 
 

•  Difusão do projeto na sociedade (no caso de concursos públicos); 
 

•  Possibilidades de aplicação  social e economica (no caso de projetos e patentes). 
 
QUALIFICAÇÃO DA  PRODUÇÃO  ARTÍSTICA 

 
A área de AU+D adotou os parâmetros do Qualis Produção Artística  a partir da experiência da área de Artes/ 
Música( da qual provêm alguns conceitos aqui apresentados).  Para fins de avaliação, define‐se a produção 
artística como o resultado de um processo intelectual e artístico, vinculado com as atividades de pesquisa na 
pós‐graduação.  Essa  produção  deve  ser  valorizada  e  reconhecida  pelos  pares  e  demonstrar  coerência  e 
continuidade, não  sendo  compreendida  como  produção qualificada  aquela  que  se mostre  fragmentada e 
descontextualizada. 

 
Instrumentos de Avaliação: 

 
1)  Ficha  de  Identificação  da  Produção  Artística  ‐  Contém  as  informações  necessárias  para  a  análise  da 
produção  artística  (Identificação do  Programa de  Pós‐Graduação, Tipificação,  Título  da  Produção, Autores 
(especificar  se  for  docente  ou  discente  do  Programa),  Descrição  da  Produção,  Local  da  Realização 
(cidade/pais), Instituição promotora ou evento, Vinculação com  linha de pesquisa, área de concentração ou 
área  de  conhecimento,  Informações  que  caracterizem  a  abrangência  da  produção  e  Informações 
complementares  (informações  sobre  a  participação  de  docentes/discentes  de  outros  programas,  tipo  de 
financiamento, premiação, ...). 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA  
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Programa de Pós‐graduação: 
Tipificação: 
Título da Produção: 
Vínculação com a linha de pesquisa, área de concentração ou área de conhecimento: 
Descrição da produção artístIca: (ementa com 500 toques) 
Autor(es) (especificar se for docente ou discente do Programa): 
Local de realização (cidade/país): 
Instituição promotora ou evento: 
Período ou data: 
Informações que caracterizem a abrangência da produção: 

 

Informações complementares (participação de docentes/discentes de outros programas, participação 
de docentes estrangeiros,  tipo de  financiamento, premiação,  resenhas publicadas  sobre a produção, 
etc.) 

 

 

 
 
2)  Ficha  de  Avaliação  pela  Comissão  de  Classificação  de  Produção Artística  ‐  deve  ser  preenchida  pela 
Comissão, tendo em mãos a Ficha de Identificação da Produção Artística. O instrumento está organizado em 
três partes: requisitos mínimos para classificação como produção artísitica; abrangência da produção; e tipo 
e vínculo com o Programa. 

 
Para  qualificação  da  Produção  Artística  deve‐ser  considerar  a  sua  vinculação  com  as  atividades  do 
pesquisador, mas também com a proposta do Programa, suas Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa. 
Para a sua avaliação serão considerados os seguintes critérios : 

 
•  Ineditismo – o que impede a declaração da repetição de uma mesma produção como “nova”; 

 
•  Qualidade/prestígio  da  instituição  promotora  ou  evento  –  por  isonomia  com  o  corpo  editorial  na 

produção bibliográfica; 
 

•  Registro  –  existência  de  registro  da  produção  (catálogo,  CD,  DVD,  vídeo,  programa),  em  acervo 
disponível ao público na instituição; 

 
•  Abrangência  da  produção  –  índice  que  estima  o  impacto  cultural/social  da  produção  (duração  e 

extensão  do  evento,  número  de  apresentações,  quantidade  de  espectadores,  desdobramentos 
educativos); 

 
•  Reconhecimento dos pares: observado através de seleção em evento, convite formal, prêmios. 

 
A classificação em se dará em três níveis (ART1, ART2 e ART3), sendo o nível ART3 reservado para produções 
artísiticas  de  maior  relevância.  Registros  com  ausência  de  informações  que  permitam  a  qualificação  e 
atividades que ainda não vieram a publico serão considerados impróprios e não serão avaliados. 

 
CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EM  EVENTOS 

 
Os eventos mantêm um  importante papel na área de AU+D, por permitirem a divulgação da produção e a 
articulação  da  comunidade  acadêmica‐cientifica. Na  falta  de  uma  tradição  consolidada  de  produção  em 
periódicos,  os  eventos  ocupararam  a  função  de  principal meio  de  divulgação  da  área. Mesmo  que  essa 
realdade  venha  a  ser  modificada  nos  próximos  anos,  os  congressos  ainda  deverão merecer  atenção  e 
valorização. Por meio do Qualificação dos  Eventos será  possível a avaliação e a classificação dos eventos da 
área com reconhecida importância para divulgação e debate das pesquisas em andamento. 

 
Instrumentos de Avaliação: 
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1) Ficha de Identificação do Evento ‐ Contém as informações necessárias para a análise do evento 

 
 
 

Nome do Evento 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

Abrangência (regional, nacional ou internacional): 

Instituições organizadoras e promotoras 

Comitê organizador do evento 

Periodicidade do evento 

Número de edições do evento 
Apoio institucional recebido (caso o Programa tenha sido promotor) 
Comitê científico de seleção dos trabalhos 

Critérios de seleção adotados pelo comitê científico 

ISBN ou ISSN dos anais: 

Informações complementares 
 

 
 
2) Ficha de Avaliação pela Comissão de Classificação de Evento ‐ deve ser preenchida pela Comissão, tendo 
em mãos a Ficha de Identificação do Evento. Para a avaliação serão considerados os seguintes critérios: 

 
•  perfil  do  comitê  organizador  do  evento  (abrangência  nacional  ou  internacional,  caráter 

interinstitucional e/ou interdisciplinar, titulação dos componentes); 
 

•  perfil  das  instituições  organizadoras  e  promotoras  (capacidade  de  captar  recursos  e  de  organizar 
eventos, infraestrutura de apoio e divulgação); 

 
•  apoio  institucional  recebido  de  agências  de  fomento  ao  ensino  e  pesquisa  e  outras  entidades  e 

associações; 
 

•  nível de consolidação do evento (histórico, regularidade e periodicidade do evento); 
 

•  perfil do comitê científico de seleção dos trabalhos (diversidade de composição, titulação e experiência 
em ensino e pesquisa dos componentes); 

 
•  critérios de seleção adotados pelo comitê científico para apresentação e publicação dos trabalhos; 

 
•  perfil acadêmico e/ou profissional do evento; 

 
•  publicação de anais (registradas com ISBN ou ISSN); 

 

A  classificação em  se dará em 3 níveis  (E1, E2  e  E3),  sendo o  nível E3  reservado para eventos de maior 
relevância para o desenvolvimento da área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Ficha de Avaliação  para  o Triênio 2007-2009 
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Quesitos / Itens Peso* Definições e Comentários sobre o
Quesito/Itens 

 * Peso do Quesito na nota final e peso do Item dentro do Quesito 
1 – Proposta do Programa                                    0% 
1.1.  Coerência,  consistência,  abrangência  e
atualização  das  áreas  de  concentração  (AC), 
linhas de pesquisa  (LP), projetos de pesquisa 
(PP) em andamento e proposta curricular. 

50% A   proposta   deve   expressar   com   clareza   os
objetivos  do  curso  e  o  perfil  pretendido  dos 
egressos com a formação oferecida; 

 
A(s) área(s) de concentração deve(m) traduzir de 
forma  clara  o  objeto  de  conhecimento  da 
formação pretendida pelo Programa. As linhas de 
pesquisa,  às  quais  se  vinculam  os  projetos  de 
pesquisa,  sustentam  a(s)  área(s)  de 
concentração,  devendo    manter  coerência 
temática com as mesmas; 

 
Conjuntos de Disciplinas que deem    sustentação 
às Areas de Concentração: os  Programas devem 
ser  capazes de descartar Áreas de Concentração 
para  as  quais  não  existam  horizontes  de 
sustentabilidade pedagógica  e  de  financiamento 
da pesquisa. 

 
A produção  intelectual docente e discente, teses 
e  dissertações  devem  estar  coerentes  com  as 
Linhas  de  Pesquisa  do  Programa.  As  linhas  de 
pesquisa  devem    ser  claramente  definidas 
evitando   sobreposições.   A   quantidade   e   as 
temáticas  das  linhas  e  de  projetos  de  pesquisa 
em  andamento  devem  ser  adequadas  à 
dimensão,  à  qualificação  e  à  especialização  do 
corpo docente permanente; 

 
A  estrutura  curricular  deve  estar  coerente  com 
a(s)  área(s) de  concentração e  com  as  linhas de 
pesquisa  do  Programa,  e  com  a  dimensão  e
capacitação  do   corpo  docente  permanente.  As 
ementas  e  as  bibliografias  devem  ser  atuais, 
evidenciando a consistência dos conteúdos e sua 
coerência com a proposta do Programa. A oferta 
de  disciplinas  deve  ser  regular  e  a  estrutura 
curricular flexível. 

1.2.  Planejamento  do  programa  com
vistas    a  seu    desenvolvimento    futuro, 
contemplando os  desafios  internacionais    da 
área    na    produção    do    conhecimento, seus 
propósitos  na  melhor  formação  de  seus 
alunos,  suas  metas  quanto  à  inserção 
social  mais    rica   dos  seus   egressos,

30% Adequação  das  propostas  do programa às
necessidades  regionais,  nacionais  e 
nternacionais; 

 
Identificação  dos  desafios  e  planejamento  de 
metas; 

 
Articulação em redes nacionais e  internacionais,
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conforme os parâmetros da área.  mediante convênios e participação em editais; 

 
Identificação  dos  fóruns  em  que  o  programa 
pretende apresentar seus resultados; 

 
Iniciativas   como   procedimentos   internos   de 
auto‐  avaliação;  acompanhamento  de  egressos; 
existência  de  programas  eletrônicos  para 
acompanhamento de atividades do Programa. 

 
Projetos,   Convenios   e    Recursos    conquistados 
pelo  Programa  que  viabilizam  seu 
desenvolvimento , 

1.3.  Infra‐estrutura para  ensino, pesquisa e,
se for o caso, extensão. 

20% A    infra‐estrutura   deve   ser   a   adequada   ao
desenvolvimento  das  atividades  de  ensino, 
pesquisa, orientação e gestão acadêmica; 

 
Existência, adequação e suficiência de: 

 
.laboratórios  com  condições  para  a  realização 
das pesquisas de dissertações e teses; 

 
.biblioteca  que   permita   o   acesso   rápido   às 
Informações;   .recursos  de  informática 
disponíveis para alunos e docentes; 

 
.recursos  próprios  para  a  realização  das 
atividades docentes e de orientação; 

 
Valorização   de    iniciativas   do   programa   no 
sentido  de  ampliação  e  qualificação  da 
infraestrutura  instalada:  projetos  e  recursos 
investidos  na  ampliação  e  qualificação  da 
infraestrutura instalada no Trienio. 

2 – Corpo Docente 20%  
2.1.  Perfil  do  corpo  docente,  consideradas
titulação,  diversificação   na  origem  de 
formação, aprimoramento e experiência,    e 
sua  compatibilidade  e    adequação     à 
Proposta do Programa. 

30% Composição do  corpo docente permanente por
doutores   com  formação   ou atuação no campo 
temático do curso/programa; 

 
Adequação   das   áreas   de    formação   acadêmica 
dos  docentes  permanentes  à    Proposta   do 
Programa (AC, LP e PP); 

 
Diversificação  adequada  da  formação  do  corpo 
docente permanente; 

 
Experiência,  tempo  de  titulação  e  projeção 
nacional e internacional do corpo docente; 

 
Atração, no  caso  de  programas  com  doutorado, 
de estágios seniores, pós‐doutorais ou atividades
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  similares por parte dos docentes do programa; 

 
Participação  de  docentes  permanentes  do 
programa como visitantes em outras  instituições 
públicas , ou privadas; 

 
Participação  de  docentes  permanentes  do 
programa como consultores ad‐hoc em e órgãos 
de  fomento;  ,  como pareceristas, corpo editorial 
e editor de periódicos especializados nacionais e 
internacionais; 

 
Consistência  dos  critérios  de  seleção  e/ou 
credenciamento  de  docentes  para  as  atividades 
do programa; 

2.2. Adequação   e dedicação   dos docentes
permanentes  em  relação  às  atividades  de 
pesquisa e de formação do programa. 

30% Atuação  equilibrada  do  corpo  docente
permanente  nas  atividades  de  ensino,  de 
pesquisa,  de  orientação,  de  publicação  e  de 
formação de mestres e doutores; 

 
Evolução     da  equipe  de  docentes  permanentes, 
identificando  eventuais  oscilações  em  sua 
composição e nível de qualificação. Atentar para 
mudanças  que  possam  expressar  melhoria ou 
queda  da  qualidade  da  equipe,  ou  falta  de 
respaldo da IES ao programa. 

 
Participação  adequada  de  docentes 
permanentes    em  tempo  integral    e com vínculo 
institucional  na  IES,  segundo  o  disposto  na 
Portaria CAPES  Nº 068/2004; 

 
Avaliar  se  a  dinâmica  do  Programa  revela 
dependência da  atuação    de  docentes  visitantes 
e  colaboradores; 

 
Capacidade   dos   docentes   permanentes  de 
captar  financiamentos  para   realização   de 
pesquisa (por agências de  fomento    nacionais  e 
internacionais) . 

2.3.  Distribuição  das  atividades  de
pesquisa   e   de formação entre os docentes 
permanentes do programa. 

30% Participação  equilibrada  dos  docentes
permanentes  nas  atividades  de  ensino, 
orientação e pesquisa, considerando: 

 
‐ disciplinas oferecidas no triênio, por docente do 
corpo permanente; 
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  ‐  projetos  de  pesquisa  por  docentes  do  corpo

permanente; 
 
 
 
 
‐ orientandos por docente do corpo permanente; 

2.4.  Contribuição  dos  docentes  para
atividades de ensino e/ou    de    pesquisa    na 
graduação,    com    atenção  tanto  à 
repercussão  que  este  item  pode  ter  na 
formação  futuros    ingressantes   na    PG, 
quanto  (conforme  a  área)  na  formação  de 
profissionais  mais  capacitados  no  plano  da 
graduação. Obs: este  item  só  vale quando o 
PPG  estiver  ligado  a  curso de  graduação;  se 
não  o  estiver,  seu  peso  será      redistribuído 
proporcionalmente  entre    os    demais  itens 
do quesito. 

10% Proporção de docentes do programa com carga
didática na graduação; 

 
Proporção  de  docentes  do  programa  com 
responsabilidade  na  orientação  em  iniciação 
científica ou equivalente e  trabalho de conclusão 
de curso. 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30%  

3.1.   Quantidade   de   teses   e   dissertações
defendidas   no período   de   avaliação,  em 
relação    ao    corpo    docente permanente e à 
dimensão do corpo discente. 

20% Proporção  de  teses  e  dissertações  defendidas
por número médio de discentes no período; 

 
Proporção   de    teses   e   dissertações   defendidas 
por  número  de  docentes  do  corpo  permanente 
no  triênio.  Os  critérios  quantitativos  de 
proporcionalidade  deverão  ser  adequados  em 
relação  aos  novos  docentes  permanentes  ‐ 
aqueles  que  atuam  há  menos  de  3  anos  no 
programa). 

3.2. Distribuição das orientações das  teses e
dissertações  defendidas  no  período  de 
avaliação  em  relação   aos    docentes   do 
programa 

20% Proporção  entre  o  número  de orientandos e o
número  de    orientadores  do   programa; 
distribuição  dos  orientandos  entre  os 
orientadores  do programa. 

 
Média  ponderada  de  orientações  de   teses  e 
dissertações  defendidas  por  docentes  do  corpo 
permanente. 

 
Obs: 

 
‐  O  indicador  quantitativo  deverá  diferenciar 
programas  que  oferecem  apenas  o  mestrado 
daqueles que oferecem  mestrado  e 
doutorado; 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da
produção  de  discentes  autores  da  pós‐ 
graduação   e da graduação    (no caso   de    IES 
com   curso   de   graduação  na   área)   na

40% Proporção   de   discentes   e   egressos   autores
(titulados  nos  últimos  3  anos)  com  publicações 
qualificadas  em  relação  à  dimensão  do  corpo
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produção científica do programa, aferida por
publicações e outros indicadores pertinentes 
à área. 

 discente; 
 
Produção  associada  do  corpo  discente  em 
eventos  científicos:  trabalhos  apresentados, 
resumos em anais, etc.; 

 
Aderência  de  dissertações  e  teses  a   linhas  de 
pesquisa  do     programa:    proporção  entre 
dissertações      e    teses      /  linhas    de 
pesquisa/docentes  /  publicações  qualificadas; 
identificação    de  equilibrio/desequilibrio na 
produção    qualificada  por   linha    de 
pesquisa/dissertações e teses.. 

 
Os  prêmios  e  distinções  conferidos  às  teses  e 
dissertações  e/ou  às  publicações  a  elas 
vinculadas,  serão  avaliados,  contribuindo  para  a 
avaliação final do item. 

3.4. Eficiência  do Programa  na formação  de
mestres   e doutores   bolsistas:   Tempo   de 
formação  de  mestres  e   doutores   e 
percentual de bolsistas titulados. 

15% Tempo médio  de  titulação; 
 
Percentual de  bolsistas titulados. 

3.5.   Envolvimento do corpo discente com o
ensino de graduação 

5% Estágio docência 

4 – Produção Intelectual 40%  
4.1.  Publicações   qualificadas   do  Programa
por docente permanente. 

 
A    área    considerará,   além   dos   periódicos, 
anais de  eventos   científicos,  capítulos  de 
livros e  livros. 

 
A  Área  considerará  como  relevante  a 
diversidade  de  veículos de    publicação    da 
produção  intelectual; devendo  ser observada 
a  concentração  da  produção  em  poucos 
veículos e em veículos da propria instituição. 

40% Proporção de  docentes  do  quadro  permanente
com  produção  qualificada  no  período,  segundo 
modalidade   de   publicação    (livro,    capítulo   de 
livro, artigos em periódicos científicos e anais de 
eventos científicos) ; 

 
Observação 1: 

 
os  produtos construídos em  co‐autoria por mais 
de  um  docente  do  programa  são 
contabilizados apenas uma vez. 

 
Observação 2: 

 
o  indicador  quantitativo  deverá  diferenciar 
programas  que  oferecem  apenas  o  mestrado 
daqueles  que  oferecem  mestrado  e 
doutorado; 

4.2. Distribuição de publicações qualificadas
em  relação  ao  corpo  docente  permanente 
do Programa. 

30% Percentual  da  produção  bibliográfica  realizada
pelos docentes permanentes 

 
Relação   entre   as   médias   de   produção   dos
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  docentes permanentes e  do  conjunto do  corpo

docente. 
 
(A  =  média  de  produção  dos  docentes 
permanentes.   B   =   média   de   produção   do 
conjunto do corpo docente.) 

 
Percentual  de  docentes  permanentes  com 
produção  bibliográfica  em  relação  ao  total  dos 
docentes permanentes 

 
Verificar  se  não  há  concentração  excessiva  de 
publicações em poucos docentes. 

 
Verificar se há dependência excessiva em relação 
à produção de colaboradores e/ou visitantes. 

4.3.  Produção  técnica,  patentes  e
outras   produções consideradas relevantes 

 
 
 
 
. 

15% Produções   técnicas  do  corpo  docente
permanente vinculados às  linhas de pesquisa do 
programa,  incluindo  documentos   elaborados 
para  agências  internacionais,  instituições 
nacionais,  estaduais  e  municipais  relacionadas 
com    a    formulação,  implementação e  avaliação 
de  políticas,  projetos  e  programas    da    área, 
desde   que  sejam  comprovados    em  suas 
caracteristicas de originalidade e inovação; 

 
.  consultorias  e  assessorias    de    interêsse 
público  com  demonstradas  caracteristicas  de 
inovação e originalidade; 

 
.  concursos  de  projetos  de   arquitetura, 
urbanismo  e  design  de  interesse  público  que 
tenham  resultado  em    comprovado 
reconhecimento de merito a nível nacional e/ou 
internacional. 

4.4.   Produção   artística e outras produções
culturais relavantes 

 
 
 
 
. 

15% Produções   artísticas  do  corpo  docente
permanente,  inclusive  produção  cultural, 
vinculados às  linhas  de  pesquisa do  programa,  . 
concursos de projetos de arquitetura, urbanismo 
e design de interesse público. 

5 – Inserção  Social 10%  
5.1.   Inserção   e   impacto   regional   e   (ou)
nacional  do programa. 

40% Impacto educacional: 
 
Formação de  docentes dos  cursos de  graduação 
da  área;  Produção  de material  didático  (vídeos, 
Cds,  livros  texto, etc) para  a  graduação na  área; 
Promoção  de  cursos,  seminários,  palestras
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  direcionados para curso de graduação; 

 
Formação   de   recursos   humanos   qualificados 
para a administração pública ou a sociedade civil
; Número de alunos titulados no período  ‐ base
empregados  no  setor  público,  em  organizações 
da sociedade civil,  em  instituições de pesquisa e 
no ensino técnico de segundo grau. 

 
Participação  dos  docentes  em:  comissões 
científicas  de eventos  científicos   da  área; 
coordenação    de  organização  de   eventos 
científicos  da  área;  organização  de  livro  e 
publicações  em  geral;  editoria  de  periódicos 
científicos  qualificados  da  área;  comissões  de 
eventos  artísiticos  da  área;  coordenação  de 
organização  de  eventos  artísiticos  da  área; 
editoria de publicações  artísiticas qualificadas da 
área. 

 
Impacto social: 

 
Atividades de  extensão  tais  como: promoção de 
cursos,  seminários,  palestras,  eventos;  Convênio 
ativo e/ou acordo de cooperação e/ou prestação 
de  serviço  e/ou  desenvolvimento  de  pesquisa 
entre  o  Programa  e  o  setor  público  e/ou 
organização da  sociedade civil  e/ou atividade de
extensão;  Assessorias,  consultorias  e  elaboração 
de  projetos  para  a  administração  pública  e 
sociedade  civil;  Disponibilização  de  bases  de 
dados  originais  e/ou  fontes  primárias  de  dados 
para uso público; Representação institucional em 
conselhos  públicos  e/ou  de  associações  da 
sociedade  civil;  Representatividade  docente  em 
órgãos  de  administração  pública,  agências  de 
fomento,  associações  cientificas  e  profissionais, 
comitês editoriais etc. 

 
Impacto tecnológico e econômico: 

 
Ações  institucionais  para   geração   e 
desenvolvimentode  tecnologias  sociais  e/ou 
econômicas. 

5.2.   Integração  e   cooperação  com  outros
programas    e  centros  de    pesquisa  e 
desenvolvimento  profissional  relacionados  à 
área  de  conhecimento  do  programa,  com 
vistas  ao  desenvolvimento  da  pesquisa 
e   da   pós‐ graduação. 

40% Participação   em   programas   de  cooperação,
intercâmbios  sistemáticos  em  redes  nacionais  e 
internacionais;    Participação   em    projetos   de 
cooperação  entre  programas  com  níveis  de 
consolidação  diferentes,  voltados  para  a 
inovação na pesquisa ou o desenvolvimento da
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  pós    graduação    em    regiões    ou    sub‐regiões

geográficas prioritárias  (  atuação  de  professores 
visitantes,  programas  como  “casadinho”,  PQI, 
DINTER/MINTER, e similares; 

 
Participações   do   corpo   docente   em   órgãos 
oficiais  (CAPES,  CNPq,  FAPES,  Conselhos 
Governamentais, etc.). 

 
Participações do corpo docente como : 

 
Editores  de  periódicos  da  área;  consultores  ad 
hoc  de  periódicos  internacionais; organizadores, 
palestrantes,  coordenadores  de  mesa, 
debatedores,  etc.  de  eventos  nacionais  e  e 
internacionais  ;  representantes  de  sociedades 
científicas e de entidades de classe. 

 
Publicações  conjuntas de  docentes do  programa 
com  docentes  de  outras  IES  ou  institutos  de 
pesquisa; 

 
Parcerias  entre  instituições  na  organização  de 
eventos científicos relevantes para a área; 

 
Intercâmbio  docente  visando  atividades  de 
pesquisa  (produção  ou  divulgação,  docência  ou 
orientação. 

5.3 ‐ Visibilidade ou transparência dada pelo
programa à sua atuação. 

20% Manutenção de  página web  do  programa,  com
informações  sobre  teses  e  dissertações, 
produção docente, edital e critérios para seleção 
de alunos, linhas e grupos de pesquisa, fontes de 
financiamento, recursos e prestação de contas; 

 
Garantia  de  amplo  acesso   a  Teses  e 
Dissertações,  pela  Web,  conforme  a  Portaria 
Capes  13/2006,  que  torna  obrigatória  essa 
providência; 

 
Palestra,  conferências  e  aula  inaugural  em 
programas  recomendados  ou  em  cursos  de 
graduação de interface com a área. 

 
V. Considerações e definições sobre atribuição de notas 6 e 7 – inserção internacional 

 
As notas 6 e 7 são reservadas para os programas que atendam necessária e obrigatoriamente às seguintes 
condições:  i) apresentem desempenho equivalente ao dos centros  internacionais de excelência na área;  ii) 
tenham um nível de desempenho diferenciado em relação aos demais programas da área. 

 
Nessas  condições, os  programas  classificados  com  os  conceitos 6  e  7  são  aqueles que     revelam  inserção 
internacional.   Por   inserção   internacional   compreende‐se   um   conjunto   de   atributos   que   qualificam 
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programas de pós‐graduação como equivalentes a programas similares, de impacto internacional, existentes 
no exterior.  Na AU+D esses atributos apóiam‐se nos seguintes critérios: 

 
1.  Nível  de  qualificação,  de  produção  e  de  desempenho  equivalentes  ao  dos  centros  internacionais  de 
excelência na formação de recursos humanos. 

 
2. Liderança nacional e internacional consolidada do programa como formador de recursos humanos para a 
pesquisa e a pós‐graduação. 

 
3. Experiência histórica e recente na criação de parcerias simétricas quanto à competência acadêmica com 
Programas de reconhecida qualificação internacional 
 
4.  Experiência  histórica  e  também      recente  na  obtenção  de  recursos,  demonstrada por  convênios  com 
setores produtivos, administração pública e/ou aprovação de projetos em importantes editais de fomento à 
pesquisa e desenvolvimento. 


