
	   	  
	  
	  
	  

SEMINÁRIO	  FAU	  2015	  –	  1a	  Etapa	  
Diálogo	  sobre	  o	  Projeto	  Pedagógico:	  Debates	  e	  Reflexões	  

Dia	  28	  de	  outubro	  de	  2015	  
Auditório	  Paulo	  Santos	  

O	  Seminário	  “Diálogo	  sobre	  o	  Projeto	  Pedagógico:	  Debates	  e	  Reflexões”	  organizado	  pela	  Direção	  da	  
FAU-‐UFRJ	  visa	  ser	  um	  espaço	  aberto	  para	  a	  reflexão	  da	  atualização	  do	  Projeto	  Pedagógico	  do	  Curso	  
de	  Graduação	  em	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  da	  UFRJ.	  Nesta	  primeira	  etapa,	  objetiva-‐se	  a	  atualização	  
das	   informações	  sobre	  a	   importância	  dos	  Projetos	  Pedagógicos,	  das	  diretrizes	  curriculares	  e	  dados	  
gerais	  do	  Curso.	  

PROGRAMA	  	  

ABERTURA	  E	  MESA	  REDONDA	  

08h30	   Inscrições	  

09h00	   Diretor	  da	  FAU:	  Mauro	  César	  de	  Oliveira	  Santos	  

09h15	   Pró-‐Reitor	  da	  PR1:	  Eduardo	  Gonçalves	  Serra	  

09h30	   Mesa	  Redonda	  

A	  Retomada	  dos	  Padrões	  de	  Qualidade	  para	  o	  Ensino	  de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  
Wilson	  Ribeiro	  dos	  Santos	  Júnior,	  INEP,	  Diretor	  Adjunto	  da	  Área	  de	  Arquitetura,	  Urbanismo	  e	  
Design	  da	  CAPES,	  Professor	  Titular	  da	  PUC-‐Campinas	  

Projeto	  Pedagógico	  de	  Curso:	  Legislação	  e	  Orientações	  
Vicente	  de	  Paulo	  S.	  Cerqueira,	  Coordenador	  de	  Cursos	  e	  Programas	  –	  CPA/UFRJ	  

Entre	  o	  tácito	  e	  o	  explícito:	  das	  ideias	  à	  implantação	  do	  PPC	  2010	  do	  CAU/UFPE	  	  
Patricia	  Porto	  Carreiro,	  Coordenadora	  do	  Curso	  de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  da	  UFPE	  

	   Guilherme	  Lassance	  (mediador),	  FAU-‐NDE	  

11h00	   Intervalo	  	  

	   A	  FAU	  HOJE	  

11h15	  	   Dados	  da	  Graduação	  -‐	  Andrea	  Queiroz	  Rego,	  Diretora	  Adjunta	  de	  Graduação	  

11h45	   PROARQ	  -‐	  Gustavo	  Rocha-‐Peixoto,	  Coordenador	  Adjunto	  de	  Pesquisa	  do	  PROARQ	  

12h00	   PROURB	  -‐	  Eliane	  Bessa,	  Coordenadora	  do	  PROURB	  

12h15	   Ações	  de	  Extensão	  -‐	  Sylvia	  Rola,	  Diretora	  Adjunta	  de	  Extensão	  

12h30	   Chamada	  para	  a	  Participação	  -‐	  Maria	  Julia	  Santos,	  Vice-‐Diretora	  da	  FAU	  

12h45	   Encerramento	  

ORGANIZAÇÃO:	  Direção	  da	  FAU	  e	  NDE	  
CONTATO:	  seminario2015@fau.ufrj.br	  


