
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-RIO  

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO – DAU  

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CANDIDATOS AO DAU/PUC-RIO NAS MODALIDADES: 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA (ALUNOS DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EM 

OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – IES); INGRESSO COMO PORTADORES DE 

DIPLOMA DE OUTROS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR.  

 

 

I. TRANSFERÊNCIA EXTERNA (IES nacionais e estrangeiras 

 

1. Número de vagas  

Para ingresso em 2019.1: 6 (Seis) vagas  

 

2. Pré-requisitos  

 

Poderão candidatar-se ao DAU/PUC-Rio alunos que:  

 

a) Tenham concluído em sua IES de origem: no mínimo, 1 ano (em cursos de periodicidade anual na 

IES de origem), 2 semestres (em cursos de periodicidade semestral na IES de origem) ou 

imediatamente superior em cursos de periodicidade diferente de semestral e anual; no máximo, 3 

anos (em cursos de periodicidade anual na IES de origem), 6 semestres (em cursos de periodicidade 

semestral na IES de origem) ou imediatamente inferior em cursos de periodicidade diferente de 

semestral e anual.  

 

b) Tenham coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 7,5 pontos em 10 (ou o 

equivalente de acordo com a medição adotada na IES de origem) e até, no máximo, uma reprovação 

por média no histórico.  

 

c) Não tenham sido reprovados em vestibular da PUC-Rio para o Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

 

3. Documentos necessários  

Além da documentação exigida pela DAR, o aluno deverá apresentar em papel:  

a) Histórico escolar acompanhado das ementas e programas oficiais das disciplinas cursadas;  

b) Declaração pessoal, justificando sua solicitação de transferência. A declaração assinada pelo 

aluno deve ser digitada e impressa em uma única página, formato A4.  

c) Portfólio de trabalhos realizados nas disciplinas de projeto cursadas pelo aluno (formato impresso 

livre). Devem ser entregues duas cópias à DAR (uma será arquivada junto ao processo da DAR e 

outra arquivada no Departamento de Arquitetura e Urbanismo).  

 

4. Entrevista  

Será realizada entrevista presencial no dia 07 de novembro de 2018, entre 08:00 e 13:00, na sala 

IMA2, localizada no 2º andar do Edifício IMA, no Campus da Gávea.  

A entrevista consistirá em arguição sobre os documentos apresentados pelo aluno.  



A entrevista apoiará na definição do período - relativo à disciplina de projeto do currículo DAU/PUC-

Rio - em que o aluno poderá ser alocado e resultará na atribuição de um grau (entre 0 e 10) para 

cada aluno.  

 

5. Avaliação de habilidade específica  

Será realizada avaliação de habilidade específica no dia 07 de novembro de 2018, entre 08:00 e 

13:00, na sala IMA2, localizada no 2º andar do Edifício IMA, no Campus da Gávea.   

Na avaliação de habilidade específica, o aluno será solicitado a executar desenhos com ferramentas 

variadas para verificar conhecimento específico compatível com o período em que poderá ser 

alocado.  

A habilidade específica apoiará na definição do período - relativo à disciplina de projeto do currículo 

DAU/PUC-Rio - em que o aluno poderá ser alocado e resultará na atribuição de um grau (entre 0 e 

10) para cada aluno.  

 

6. Critérios de seleção  

Serão selecionados para entrevista, no máximo, os 9 (nove) candidatos cujo histórico escolar 

apresente o coeficiente de rendimento acumulado mais alto.  

Serão aprovados alunos que alcançarem grau mínimo igual ou superior a 7.5 (sete e meio) em 10 

(dez) na entrevista e na avaliação de habilidade específica.  

Os alunos serão classificados de acordo com a média aritmética ponderada entre o coeficiente de 

rendimento acumulado no histórico do aluno (peso 1), o grau obtido na entrevista (peso 3) e o grau 

obtido na avaliação de habilidade específica (peso 2).  

Serão selecionados para ingresso no DAU/PUC-Rio os três primeiros colocados.  

Não havendo disponibilidade de vaga na disciplina de projeto em que o aluno selecionado for 

alocado, poderá ser chamado o próximo aluno na ordem de classificação.  

 

7. Vista e revisão de avaliação / grau obtido em entrevista e habilidade específica  

Não serão divulgados os graus obtidos na entrevista e habilidade específica, nem serão aceitos 

pedidos de vista ou de revisão.  

 

8. Aproveitamento de disciplinas cursadas  

Poderão ser aproveitadas até 50% (cinquenta por cento) das disciplinas obrigatórias da grade 

curricular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e 75% dos créditos exigidos para disciplinas 

eletivas.  

 

II. INGRESSO COMO PORTADOR DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR  

 

1. Número de vagas  

 

Para ingresso em 2019.1: 4 (quatro) vagas  

 

2. Pré-requisitos  

 

Poderão candidatar-se ao DAU/PUC-Rio profissionais que:  

a) Não tenham matrícula ativa ou trancada em curso de Arquitetura e Urbanismo de outra IES. Neste 

caso, o candidato deverá candidatar-se à transferência externa;  



b) Tenham concluído seus respectivos cursos de ensino superior com coeficiente de rendimento 

acumulado igual ou superior a 6,0 pontos em 10 (ou o equivalente de acordo com a medição adotada 

na IES de origem).  

 

3. Documentos necessários  

 

Além da documentação exigida pela DAR, o aluno deverá apresentar declaração pessoal, justificando 

sua solicitação de ingresso como portador de diploma de ensino superior. A declaração assinada pelo 

aluno deve ser digitada e impressa em uma única página, formato A4.  

 

4. Prova  

 

Será realizada prova presencial no dia 06 de novembro de 2018, entre 14:30 e 17:00, na sala IMA2, 

localizada no 2º andar do Edifício IMA, no Campus da Gávea.  

A prova consistirá em duas questões discursivas tendo como referência a seguinte bibliografia:  

- KOOLHAAS, Rem. "A cidade genérica". In: Três textos sobre a cidade. São Paulo: GG, 2014. p. 29-

65  

- HARVEY, David. "O direito à cidade". In: Cidades Rebeldes - do direito à cidade à revolução urbana. 

São Paulo: Martins Fontes, 2014.  

 

5. Critérios de seleção  

 

Serão selecionados para fazer a prova, no máximo, os 6 candidatos cujo histórico escolar apresente 

o coeficiente de rendimento acumulado mais alto.  

Serão aprovados alunos que alcançarem grau mínimo igual ou superior a 7.5 (sete e meio) em 10 

(dez) na prova acima.  

Os alunos aprovados serão classificados de acordo com a média aritmética ponderada entre o 

coeficiente de rendimento acumulado no histórico do aluno (peso 1) e o grau obtido na prova (peso 

3). Serão selecionados os dois primeiros colocados.  

 

6. Vista e revisão de prova  

 

Não serão divulgadas as notas obtidas na prova, nem serão aceitos pedidos de vista ou de revisão da 

prova.  

 

7. Aproveitamento de disciplinas cursadas  

 

Poderão ser aproveitadas até 10% (dez por cento) das disciplinas obrigatórias da grade curricular do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo e 75% dos créditos exigidos para disciplinas eletivas.  

 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo poderá admitir alunos em número inferior ou superior 

ao das vagas oferecidas, de acordo com a disponibilidade de vagas nas turmas de projeto para o 

período letivo.  

 



2. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Acadêmica do Departamento 

de Arquitetura e Urbanismo. 


