
 

  

 
 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA MUDANÇA DE CURSO 
 

 
1. CURSO 

 ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL 

 

2. PRÉ-REQUISITO (OBRIGATÓRIO) 

 Além de atender aos critérios estabelecidos no Edital Específico, o candidato deverá ter cursado, com 

aproveitamento, 16 créditos da grade curricular do curso de origem, sendo 12 créditos em disciplinas 

obrigatórias dos 2 (dois) períodos do curso que correspondam, em equivalência (conteúdo e carga horária), a 

50% cinquenta por cento) das disciplinas obrigatórias que compõem o primeiro período do curso de Arquitetura 

e Urbanismo. 

 Apresentar no ato da inscrição as ementas e as cargas horárias das disciplinas cursadas para prévia 

análise da Comissão de Dispensa de Disciplinas da FAU. 

 

3. DESCRIÇÃO DA ETAPA ESPECÍFICA 

 A Prova de avaliação de conhecimentos específicos (teórico-práticos) tem como objetivo aferir a 

criatividade, a observação e a percepção através da expressão gráfica e escrita com vistas aos conhecimentos 

específicos à área de Arquitetura e Urbanismo. 

 A duração da prova será de 04 (quatro) horas, não podendo ser prorrogada. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Percepção visual: capacidade de observação da forma, luz e volumes, proporção e visão 

tridimensional; (Desenho de Observação e Geometria Descritiva). 

 Composição e projeto: concepção, equilíbrio, proporção, modulação, simetria de formas e volumes, 

representação gráfica; (Concepção da Forma Arquitetônica e Desenho de Arquitetura). 

 Noções de história da arquitetura, das artes e do urbanismo. (História da arquitetura e das artes e das 

Teorias de Urbanismo). 

 

5. MATERIAL NECESSÁRIO 

 O candidato deverá trazer os seguintes materiais:  esquadros, escalímetro, lápis macio, borracha, 

lapiseiras com grafites variáveis, canetas técnicas, lápis de cor e outros materiais que achar necessário para 

sua expressão gráfica. 
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 O candidato deverá se apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos no local da prova. 

Uma vez iniciada a prova não será permitido o ingresso de nenhum retardatário. 

 Não haverá obrigação de preenchimento das vagas oferecidas pela PR1, mesmo que o número de 

aprovados seja inferior ao de vagas oferecidas. 

 A Decisão da Comissão de Seleção é definitiva, cabendo, entretanto, recurso à mesma, no prazo 

estabelecido pela Coordenação de Acesso à Graduação. 

 


