
FROTA UFRJ
circulam pela cidade universitária

Estação de Integração > Coppead
horários: segunda a sexta-feira

06h às 10h, 11h às 14h e 15h às 18h, de 7 em 7 
minutos;

10h às 11h e 14h às 15h, de 13 em 13 minutos;
18h às 19h, de 10 em 10 minutos

Estação de Integração > Vila Residencial
horários: segunda a sexta-feira

06h às 9h, de 10 em 10 minutos;
19h às 23h, de 15 em 15 minutos;    
23h às 24h, de 30 em 30 minutos

sábados, domingos e feriados
06h às 24h, de 1 em 1 hora

Estação de Integração > Alojamento
horários: terça a quinta-feira

06h às 19h, de 10 em 10 minutos
(até às 24h de quinta-feira);

sexta a segunda-feira
00h às 05h30, de 30 em 30 minutos

(incluindo feriados)

Estação de Integração > Faculdade de Letras
horários: sábados (exceto feriados)

6h às 9h, 11h45 às 13h45 e 16h45 às 18h05
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FROTA UFRJ
linhas intercampi

Av. Brasil (Escola Bahia) > Cidade Universitária
horários: 6h, 6h30, 7h, 7h30, e 8h

Cidade Universitária > Praça XV
horários: 19h30, 20h30 e 22h20

Partida: Centro de Tecnologia (CT), bloco A
(o horário das 22h30 estende-se até a Praia 
Vermelha)

Praça XV > Cidade Universitária
horário: 17h20

Partida: Av. Franklin Roosevelt
(em frente ao Banco Santander)

Cidade Universitária > Bonsucesso
horários: 19h30, 20h30*, 21h20, 21h40 e 22h20* 

*itinerário estendido até o terminal rodoviário de
Cascadura e o Norte Shopping

Partida: CCMN

Cidade Universitária > Praia Vermelha
horários: 6h30, 12h15 e 17h15

Partida: Alojamento Estudantil (2 ônibus)

Praia Vermelha > Cidade Universitária
horários: 12h15, 13h, 15h30, 19h e 22h30

Partida: Subprefeitura da Praia Vermelha, ao lado 
da Coordenação de Segurança (2 ônibus)

Cidade Universitária > Polo Xerém
horários: segunda a quarta-feira - 7h

quinta e sexta-feira - 7h e 16h
Partida: Centro de Ciências da Saúde (CCS - próx-
imo ao prédio da Biofísica)
 
Polo Xerém > Cidade Universitária

horários: segunda a quarta-feira - 17h
quinta e sexta-feira - 12h e 17h

Obs.: A linha Intercampi Polo Xerém não possui 
pontos, nem na ida nem na volta, ao longo do 
percurso.

Estação de Integração > Faculdade de Letras
horários: sábados (exceto feriados)

6h às 9h, 11h45 às 13h45 e 16h45 às 18h05

O acesso à Ilha do Fundão por 
transporte público é todo feito 
por ônibus.

Existe uma série de linhas que 
percorrem a Cidade Universitária 
e outras que passam somente na 
Estação de Integração da UFRJ, 
onde se faz a integração com os 
ônibus da frota interna, que cir-
culam gratuitamente por toda 
UFRJ.

circulam pela cidade universitária

111C - Central x Duque de Caxias

113C - Central x Duque de Caxias

485 - Penha x Praça General Osório

486 - Cidade Universitária x Praça General Osório

634 - Saens Peña - Freguesia (via Fundão)

616 - Del Castilho x Cidade Universitária

913 - Del Castilho x Cidade Universitária

761D - Charitas x Galeão 

905 - Bonsucesso x Irajá

932 - Penha x Cidade Universitária

936 - Campo Grande x Cidade Universitária

945 - Pavuna x Cidade Universitária

956B - Penha (IAPI) x Hospital Universitário

S-06 - Cidade de Deus x Cidade Universitária

passam somente na estação de integração

321 - Castelo x Bancários 

322 - Castelo x Ribeira

323 - Castelo x Bananal 

324 - Castelo x Ribeira

325 - Castelo x Ribeira

326 - Castelo x Bancários

327 - Castelo x Ribeira

328 - Castelo x Bananal

381 - Anchieta x Cidade Universitária

901 - Bonsucesso x Bananal 

910 - Madureira x Bananal

914 - Vigário Geral x Freguesia 

915 - Bonsucesso x Galeão (AIRJ)

933 - Bangu x Cidade Universitária

ônibus externos

a lista com o endereço das gráficas 
e papelarias se encontra na pasta 
de desenho de arquitetura da pro-
fessora ethel pinheiro
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   A UFRJ conta com dois restaurantes univer-
sitários, que seguem o mesmo cardápio. A uni-
dade Central é vizinha ao prédio da Escola de 
Educação Física e a segunda unidade fica no blo-
co A do Centro de Tecnologia.
 Para almoçar no Restaurante Universitário, 
você precisa da sua carteira da faculdade ou 
documento que comprove sua matrícula + iden-
tificação.
   O cardápio é atualizado semanalmente no site
http://www.nutricao.ufrj.br/cardapio.htm

mapa: metrô rio

 O sistema de transporte público do Rio de Janeiro uti-
liza os cartões RioCard. Para adquirir um cartão, que dá 
direito ao uso de duas passagens no tempo de 2:30h, é 
necessário ir até uma Loja RioCard.
Mais informações em www.cartaoriocard.com.br

cidade universitária
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FAU
  A Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da UFRJ teve 
sua origem na Academia de 
Belas Artes, criada em 1816. 
É o mais antigo curso uni-
versitário de Arquitetura no 
Brasil e constitui-se numa 
unidade da Universidade 
desde 1945, quando a en-
tão Faculdade Nacional de 
Arquitetura foi desvinculada 
da Escola Nacional de Belas 
Artes.
  Hoje, denomina-se Facul-
dade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro (FAU/UFRJ) e funciona 
no prédio projetado pelo 
arquiteto Jorge Machado 
Moreira e premiado em 1957 
na IV Bienal de São Paulo.
  Sua estrutura acadêmica 
comporta o curso de gradu-
ação em Arquitetura e Ur-
banismo, programas de 
Pós-Graduação, além de 
grupos de Pesquisa e Ex-
tensão.
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As disciplinas da FAU.UFRJ são organizadas em cinco grupos distintos:

     1. Disciplinas Obrigatórias
     2. Requisitos Curriculares Complementares (RCC) ou 
         Requisitos Curriculares Suplementares (RCS)
     3. Disciplinas Complementares de Escolha Restrita (Optativas)
     4. Disciplinas Complementares de Escolha Condicionada (Optativas)
     5. Disciplinas Complementares de Livre Escolha (Optativas)

grupos disciplinas créditos carga horária

OBRIGATÓRIAS assinaladas em cinza na 
grade 178 3390

RCC/RCS

TFG II 10 300

estágio supervisionado 04 180

atividades extra-curriculares 00 360

ESCOLHA RESTRITA

PA optativo
(7° período) 04 90

PEX
(9° período) 04 90

ESCOLHA CONDICIONADA optativas/eletivas oferecidas 
pela FAU 08 180

LIVRE ESCOLHA optativas/eletivas oferecidas 
pela UFRJ

05 120

total 213 4710

guia

2014

foto: naylor vilas boas

Direção Geral
Prof. Mauro Cesar de Oliveira Santos

Vice-Direção | Direção Adjunta de 
Graduação

Prof. Maria Julia de Oliveira Santos
Prof. Andrea Queiroz Rego

Direção Adjunta de Extensão
Prof. Sylvia Meimaridou Rola

Coordenação de Intercâmbio
Prof. Monica Santos Salgado

Coordenação de Divulgação
Prof. Ethel Pinheiro Santana 

Prof. Antonio Mauricio Pereira da Silva

Coordenação de Atos Acadêmicos
Prof. Maria Ligia Fortes Sanches

FAU
http://fau.ufrj.br

fb.com/FAU.UFRJ

endereço:

Avenida Pedro Calmon, 550
 Prédio da Reitoria / FAU / EBA

Cidade Universitária - Rio de Janeiro, RJ
CEP 21941-901 - Brasil

universidade federal do rio de janeiro

programação visual:
deborah anjos e ethel pinheiro
tradução: ethel pinheiro
as fotos que aparecem neste encarte foram cedidas pe-
los alunos da disciplina “linguagens gráficas”, ministrada 
pelo professor naylor vilas boas.

  Este guia foi desenvolvido pelas Coordenações 
de Divulgação e Intercâmbio da FAU/UFRJ para 
ajudar sua ambientação e circulação pela facul-
dade. Buscamos listar aqui todas as informações 
necessárias para facilitar o seu dia-a-dia na no 
campus e na cidade. Estamos em constante atu-
alização, portanto, se verificar alguma coisa que 
faltou ser mencionada, envie um email para nós: 
divulgacao@fau.ufrj.br 
Bem-vindo à FAU.

foto: deborah anjos
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bloco c

biblioteca

laboratório conforto ambiental
laboratório de tecnologia da 
construção
salas de aula

bloco d

direção 
3938.1635

sag
3938.9661
3938.1890

intercâmbio
3938.1656

extensão

graduação
3938.1632

seção de ensino
3938.1628

supervisão estágio
3938.1636

protocolo
3938.1633

TÉRREO
bloco c

04 andar
auditório paulo santos
salas de aula e ateliês
     > atelier integrado II

departamentos:
DHT - história e teoria :: sala 414

3938.1660
DTC - tecnologia da construção :: 
sala 420

3938.1658
DPUR - urbanismo e meio ambiente 
:: sala 401

3938.1668

PROARQ - pós graduação em 
arquitetura :: sala 433

3938.1661
3938.1662

03 andar
auditório archimedes memoria
salas de aula e ateliês
     > atelier integrado I
labgraf :: sala 301
cafau :: sala 315
ateliê universitário :: salas 325>333

departamentos:
DARF - análise e representação da forma 
:: sala 314

3938.1680
DE - estruturas :: sala 320

3938.1682

05 andar
salas de aula e ateliês
     > trabalho final de graduação

departamentos:
DPA - projeto de arquitetura :: 
sala 516

3938.1665
3938.1669

PROURB - pós graduação em
urbanismo :: sala 521

3938.1990
3938.1991

02 andar
biblioteca

3938.1871

laboratório de modelos 3d
ateliês

bloco d

reitoria
scri

bloco c


