
 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Exemplo de um trabalho arquitetônico 

 

O profissional de arquitetura e urbanismo é apto a 

desenvolver os mais diferentes projetos arquitetônicos. Para fazer o 

curso a pessoa dever ter bastante criatividade, pois esta reina 

durante o curso e toda a sua carreira. Esse profissional, juntamente 

com o engenheiro, acompanha a construção e gerenciam os custos 

e a mão de obra, em seu trabalho só ele orienta o crescimento de 

cidades e bairros, etc. 

 

Mercado de Trabalho 

O mercado de trabalho de arquitetura e urbanismo vive numa gangorra, isto é, em altos e baixos. 

Isso se deve ao fato da construção civil ser afetada diretamente pela política de investimentos do governo 

em obras de infraestrutura e habitação. Mas existem vagas no segmento de projetos urbanísticos e 

paisagísticos em grandes construtoras e incorporações.Média Salarial: R$ 2.213,00 

 

O curso 

A grade curricular de arquitetura e urbanismo apresenta tanto disciplinas ligadas às ciências exatas 

como também às ciências sociais. As matérias básicas são desenho de arquitetura, informática na 

arquitetura, matemática para arquitetura, física, linguagens visuais, sistemas estruturais, etc. Ao final do 

curso é obrigatório estágio e um trabalho de conclusão de curso. Duração média: 5 anos. 

 

 

 

 

 

 



Área de Especializações 

Arquitetura de interiores, Comunicação visual, Paisagismo e ambiente, Edificação e construção, 

Luminotécnica, Restauro de edifícios, Urbanismo. 

. 

Pontos Positivos: Devido ao crescimento econômico geral, aumento da classe média (hoje maioria da 

população do Brasil) e crescimento das cidades de médio porte, os administradores têm feitos grandes 

investimentos no planejamento urbano. Há também boas oportunidades em arquitetura de interiores e 

planejamento urbano-ambiental, nestas cidades. 

 

Pontos Negativos: Ao contrário do que ocorre nas cidades médias, nas grandes cidades Brasileiras que não 

apresentam tanto crescimento (pelo menos não de modo organizado), a falta de oportunidades tem levado 

muitos arquitetos formados a atuar em áreas secundárias tais como projetistas de AutoCAD ou então em 

lojas de decoração ou materiais de construção. 

 

 

    Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

Espírito Santo; UFES, UVV. 

Minas Gerais; UFOP, UFV, UFU, UFMG, 

UFSJ, PUC-Minas, Newton Paiva, UNA, Uni-

BH. 

Rio de Janeiro; UFF, UFRJ, UFRRJ, IFF, PUC-

Rio, Estácio, UGF. 

São Paulo; Unicamp, USP, Unesp, UniTau, 

PUC-Campinas, Mackenzie, Belas Artes, 

UNISO, UNIABC, UNICSUL, UNIFEV, 

UNIP. 

Região Nordeste  

Alagoas; Ufal, Cesmac. 

Bahia; UFBA. 

Ceará; UFC. 

Maranhão; Uema, Uniceuma. 

Paraíba: UFPB, UFCG. 

Pernambuco; UFPE. 

Piauí; UFPI. 

Rio Grande do Norte; UFRN, UnP. 

Sergipe; UFS. 

 

Região Norte 

Amapá: Unifap. 

Amazonas; Unip-Am. 

Pará; UFPA. 

Roraima; UFRR. 

Tocantins; UFT. 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal; UnB, Unip-DF, Uniplac-DF. 

Goiás; UFG, UEG, PUC-Goiás, Unip-Go. 

Mato Grosso: UFMT. 

Mato Grosso do Sul; UFMS 

 Região Sul  

Paraná; UFPR, UTFPR, UEL, UEM, PUCPR, 

UP. 

Rio Grande do Sul; Ulbra, PUC-RS, UFRGS, 

UFSM. 

Santa Catarina: UFSC, Unoesc. 

 

 

 

 

http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-espirito-santo.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-minas-gerais.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-janeiro.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-sao-paulo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-alagoas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-bahia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-ceara.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-maranhao.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-paraiba.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-pernambuco.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-piaui.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-grande-norte.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-sergipe.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-amapa.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-amazonas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-para.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-roraima.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-tocantins.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-distrito-federal.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-goias.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-mato-grosso.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-mato-grosso-sul.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-parana.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-grande-sul.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-santa-catarina.htm


Cursos mais concorridos * 

 

Universidades Candidato/vaga Vagas 

Unicamp 71,5 30 

Unesp 40,0 45 

USP 26,4 45 

UFV 22,94 32 

UFCG 22,77 40 

UFPA 22,68 50 

UFPR 22,63 60 

UFG 19,91 35 

* Dados do Vestibular 2011, considerando vagas totais ou do sistema universal. Universidades que 

ofereceram menos de 30 vagas foram descartadas. 

 


