
 

 
 

EXAME DE SELEÇÃO 2022 DOUTORADO 
ESCALA DE AVALIAÇÕES 

 
 

Horário Número Título do Projeto de Tese 

 

Dia 1: 02/06/2022 

10h 74 
Figuras da ausência: o cenotáfio da arquitetura por entre as fantasmagorias 

de Peter Eisenman no Cannaregio 

10h30 63 
As relações identitárias da população de Tiradentes/MG com o Centro 

Histórico frente à gentrificação 

11h 32 
O presente é aberto e o passado inacabado: modos de vida nos bairros 

pericentrais de Belo Horizonte 

11h30 43 O raciocínio construtivo no processo de projeto: efeitos da fratura cognitiva 

projeto- construção na prática profissional 

12h 72 
Transdisciplinaridade: o ensino aplicado para além do projeto em 

arquitetura. 

 
 

Dia 2: 08/06/2022 

10h 27 
Percursos partilhados: leituras de percepção, sob a filosofia da paisagem 

na Serra da Calçada, Minas Gerais. 

10h30 66 Paisagem e planejamento urbano: dos conflitos ao resgate da memória 

11h 83 Tramando Brasis: imagens e representações das suas paisagens 

11h30 84 
O tangível e o intangível nos jardins na paisagem da cidade contemporânea 

de Belo Horizonte. 

 
 

Dia 3: 10/06/2022 

14h 61 

Desenvolvimento tecnológico na arquitetura e urbanismo: disputas entre 
tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento social na era do capitalismo 
verde 

14h30 101 
Arquitetura aberta e o projeto simultâneo: Possibilidades e limites no ensino 

de arquitetura e urbanismo. 

15h 37 Lugar que fala: a crítica do espaço a partir da arte urbana 

15h30 80 
Entre etnografias e desenhos: possibilidades de uma outra prática de 

investigação do e no território 

16h 76 
A criatividade como ideário de desenvolvimento urbano: do discurso à 
prática nas cidades brasileiras 

 
  



 
 

Horário Número Título do Projeto de Tese 

 
 

Dia 4: 21/06/2022 

14h 13 Proteção e bem-estar: um caminho (necessário) para a arquitetura escolar 

14h30 93 

Comunidades, Povos e Populações Tradicionais – Da teoria á assessoria 

técnica: A Dinâmica do Território Como Identidade e Proteção do 

Patrimônio e a Efetivação dos Direitos 

15h 55 
Metaverso e utopia: uma contribuição rumo à divisão da aprendizagem na 

era do capitalismo de vigilância. 

16h 56 
Mulheres: a luta profissional na salvaguarda do patrimônio nacional - 

IPHAN 

16h30 86 
Nicolau Sevcenko e Willi Bolle: História Urbana Brasileira Recente a Partir 

da Relação entre Cidade e Literatura. 

17h 71 
Do desenho ao diálogo: comunicação, linguagem e relações sociais na 
construção do espaço urbano 

 
 
 
 


