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EDITAL Nº.  86/2014 

 

Processo Seletivo Docente em Graduação – CONVOCAÇÃO PARA BANCA 

 

A Pró-Reitoria de Graduação torna pública a convocação para apresentação dos candidatos cujas 

inscrições foram deferidas no Edital nº. 85, frente às Bancas Avaliadoras, nos dias e horários a 

seguir: 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS ARTES E ENGENHARIA 

 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Área do Conhecimento: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

2 (duas) vagas 

EMENTAS: 

1. Aplicação de objetos e de elementos de sistemas de objetos às escalas do ambiente, do edifício 

e do espaço urbano, incorporando noções de ergonomia, espacialidade e resistência dos 

materiais. 

2. Formas de percepção e representação dos espaços arquitetônicos e meios para adquirir 

conhecimento das relações volumétricas do objeto arquitetônico em si, em relação à escala 

humana e ao entorno. 

3. Os fundamentos básicos de gramática espacial baseada na abstração, visando sua 

instrumentação no processo do fazer, abordando questões historicamente definidas a partir da 

eclosão das vanguardas e a produção contemporânea em arte e arquitetura. 

4. Conhecimento de metodologia de projeto a partir de elementos construtivos que compõe o 

espaço arquitetônico e suas relações com o meio ambiente urbano. 

Titulação exigida: Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Mestre e/ou Doutor em Arquitetura 

e Urbanismo e/ou áreas afins. 

Características: que saiba trabalhar em Equipe Multidisciplinar e, preferencialmente, coordenar 

Equipes de Trabalho 

 

Conteúdo do exame didático: a) apresentação de um plano de aula baseado no ementário do 

respectivo componente curricular; b) desenvolvimento da respectiva aula proposta, no tempo 

mínimo de 40 minutos e máximo de 50 minutos; c) arguição pela banca.  
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Candidato: RICARDO AUGUSTO DE MELLO GRANATA 

Data da Prova: 23/07 - 4ª feira 

Hora: 14h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, 541 – Boqueirão – auditório da Arquitetura – Santos – São Paulo 

 

Candidato: EDMIR MANTELLATO 

Data da Prova: 23/07 - 4ª feira 

Hora: 15h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, 541 – Boqueirão – auditório da Arquitetura - Santos – São Paulo 

 

Candidato: JOÃO CARLOS YAMAMOTO 

Data da Prova: 23/07 - 4ª feira 

Hora: 16h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, 541 – Boqueirão – auditório da Arquitetura - Santos – São Paulo 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local com dez minutos de antecedência. 

 

 

 

 

Santos, 18 de julho de 2014. 

 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação 


