
 

 

 
  

EDITAL Nº 01/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTE DO CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 
 

A Direção Geral da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, no uso de suas 

atribuições e por meio do presente Edital, comunica e torna pública a abertura 

das inscrições para o Processo Seletivo para Docente do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, que será regido pelas normas a seguir descritas, além das que lhes 

sejam relacionadas, para fins de cadastro de reserva. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 24 (vinte e quatro) 

meses, contado da data do resultado do Processo. 

 

1.2. O regime de contratação será regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), com remuneração inicial a depender da titulação (especialista, 

mestre ou doutor) do candidato, sob o regime de trabalho horista. 

 

1.3. A aprovação na presente seleção não implica obrigatoriedade da 

Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN em celebrar contrato de trabalho com o 

professor ora classificado. 

 

1.4. Todas as informações relacionadas a este Processo Seletivo serão 

divulgadas no site www.fjn.edu.br. 

 

1.5. As datas que regem este Edital estão descritas no Item 8 do 

CRONOGRAMA. 

 

1.6. Será sumariamente DESCLASSIFICADO da Seleção o candidato que não 

atender aos requisitos mínimos: 

 

a) Não comparecer a qualquer uma das etapas; 

b) Não cumprir os horários estabelecidos para a realização das mesmas; 

c) Obtiver média global inferior a 70,0 (setenta). 

 

1.7. Casos omissos serão tratados por uma comissão composta por 2 (dois) 

professores designados pela Coordenação do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, que presidirá a referida comissão. 

 

 

 



 

 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser realizadas 

PRESENCIALMENTE com a entrega da FICHA DE INSCRIÇÃO devidamente 

preenchida (Anexo I), juntamente com o Currículo Lattes e as comprovações 

de titulação, de produção técnica/científica dos últimos 03 (três) anos e 

comprovação de experiência profissional. 

 

2.2. Podem se inscrever na seleção os graduados em cursos de nível superior 

de duração plena, sendo que a titulação e a formação exigidas serão as 

previstas no Edital (Anexo II), desde que realizada em Instituição de Ensino 

Superior reconhecida pelo MEC, conforme prevê a legislação em vigor. 

 

2.3. Inexatidões e/ou incorreção das informações prestadas pelo candidato no 

decorrer do processo seletivo implicará na DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA do 

mesmo, com o CANCELAMENTO de sua inscrição e a ANULAÇÃO de todos os 

atos antecedentes e/ou decorrentes, em qualquer época, ficando o 

candidato, ainda, sujeito às penalidades previstas em lei. 

 

2.4. Da mesma maneira, será DESCLASSIFICADO do Processo Seletivo o 

candidato que deixar de enviar, juntamente com a sua inscrição, o Currículo 

Lattes atualizado e as comprovações de titulação. 

 

3. DAS AVALIAÇÕES 

 

3.1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído das seguintes etapas, 

nesta ordem: 

 

3.2. Primeira Etapa: Prova de Títulos, com caráter classificatório e eliminatório, 

com valor entre 0 (zero) e 50 (cinquenta) pontos. Serão considerados: titulação 

acadêmica, tempo de experiência profissional, tempo de magistério superior, 

produção científica e acadêmica, dentre outros. 

 

3.2.1. Serão classificados até 3 (três) candidatos para a segunda etapa, de 

acordo com o resultado classificatório obtido na prova de títulos. Os demais 

candidatos que não forem classificados estarão eliminados do certame. 

 

3.3. Segunda Etapa: Aula Pública, de natureza classificatória. 

 

3.3.1. Os candidatos classificados receberão pelo e-mail (registrado no 

formulário de inscrição) o tema de sua aula com antecedência mínima de 48 

horas. 

 



 

 

 
 

3.3.2. Os candidatos classificados serão avaliados por uma Banca Examinadora 

que será composta por: 

  

 Coordenador do Curso; 

 Dois professores indicados pela Diretoria Geral que detenham titulação 

igual ou superior à requerida dos postulantes à vaga e que atuem em 

área próxima da que está sendo preenchida; 

 

3.3.3. A duração da aula pública será de no mínimo 20 minutos e no máximo 30 

minutos. 

 

3.3.4. O tema selecionado versará sobre um dos pontos dentro da Área de 

Conhecimento da Arquitetura e Urbanismo, conforme Anexo II. 

 

3.3.5. O candidato deverá apresentar à Banca Examinadora 03 (três) vias do 

Plano de Aula. 

 

a) Tema de aula de livre escolha do candidato, desde que de acordo com 

as disciplinas ofertadas neste Edital – ver quadro. 

b) Objetivos da aula: neste item o candidato descreverá os objetivos da 

sua aula; 

c) Estrutura de conteúdos: neste item, o candidato descreverá o conteúdo 

a ser abordada na prova de aula, escolhida pelo candidato; 

d) Metodologia: neste item, o candidato descreverá a metodologia que 

será empregada em sua prova de aula; 

e) Referências Bibliográficas: neste item, o candidato recomendará os 

principais títulos bibliográficos para esta aula. 

 

Na prova de aula, o candidato deverá demonstrar: 

 Capacidade de comunicação expositiva e precisa do tema; 

 Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes 

ao tema; 

 Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem; 

 Utilização e adequação dos recursos disponíveis. 

 

3.3.6. A Banca Examinadora atribuirá uma nota correspondente à Aula Pública, 

variando no total entre 0 (zero) a 50 (cinquenta). 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

4.1. Após a análise de currículos e a Aula Pública, a Banca Examinadora 

atribuirá nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e os candidatos serão 

classificados segundo a ordem decrescente desses pontos. 

 



 

 

 
 

4.2. Para lograr aprovação, o candidato terá que alcançar nota final ≥ 70,0 

(igual ou maior que setenta); 

 

4.3. Serão desclassificados os candidatos que não comparecerem a qualquer 

uma das etapas do processo seletivo nos locais, datas e horários estabelecidos 

para cada uma, e os que obtiverem nota final < 70,0 (menor que setenta). 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado, informando 

exclusivamente os candidatos aprovados e sua classificação, através do site 

www.fjn.edu.br até o dia 30 de janeiro de 2020. 

  

6. DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Após o Resultado Final do Processo Seletivo, tratando-se de vagas 

destinadas a cadastro de reserva, a FJN convocará, à medida que surgir a 

efetiva necessidade, os candidatos aprovados, através do site www.fjn.edu.br 

ou pelo e-mail informado pelo candidato, conforme ordem de classificação 

final com a pontuação final em ordem decrescente. 

 

6.2. Ao candidato convocado, será enviado e-mail informando a data de 

início, bem como as demais informações pertinentes. 

 

6.3. Ao candidato convocado, terá sua contratação nos termos dos Artigos 9º, 

13º, 15º,16º e 20º, na forma da Tabela I do PCCSCD de janeiro de 2020. 

 

6.4. No ato da contratação, o candidato aprovado deverá apresentar 

documentação informada pelo e-mail. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. O acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo é de 

responsabilidade exclusiva do candidato; 

 

7.2. Não serão prestadas, por telefone, informações relativas à situação do 

candidato no Processo Seletivo; 

 

7.3 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, avisos e 

resultados serão publicados no site www.fjn.edu.br. 

 

7.4. A FJN não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados ao 

candidato decorrentes de: a) endereço não atualizado e/ou de difícil acesso; 

b) número de telefone e/ou conta de e-mail incorretos. 



 

 

 
 

 

7.5. Eventuais recursos serão apreciados por comissão descrita no item 1.7 

desde que sejam enviados em até 24 horas após a divulgação dos resultados 

de cada etapa, conforme cronograma (item 8), e sejam enviados para o e-

mail arquitetura@fjn.edu.br. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

 Publicação do Edital: 21/01/2020 

 Período de Inscrições: 21/01/2020 a 25/01/2020 

 Resultado dos classificados para a segunda etapa e divulgação dos 

horários e temas para aulas públicas: 27/01/2020 

 Aula pública e entrevista: 29 a 30/01/2020 

 Resultado Final: 31/01/2020 

 

 

Juazeiro do Norte, 21 de janeiro de 2020 

 

 

 

José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral da FJN 

 

 



 

 

 
 

ANEXO I 
EDITAL ARQUITETURA E URBANISMO - FJN Nº 01/2020 

 

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTE 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________ 

Celular 1: (___) ___________ - _________ Celular 2: (___) ___________ - 

____________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

RG: ______________________________________ CPF: ______. _______. _______-

_____ 

Endereço: ___________________________________________________ Nº: 

__________ 

Complemento: _____________________Bairro: ________________________________ 

Cidade: ________________________________ Estado: __________________________ 

CEP: ___________ - _______ 

Resumo da formação (conforme Currículo Lattes): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 

ANEXO II 

 

EDITAL Nº 01/2020 

 

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTE - CADASTRO DE RESERVA 

 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

 

Disciplina Formação Exigida Titulação mínima Vagas 

Projeto Urbanístico III Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Especialização Lato 

Sensu 
1 Arquitetura de Interiores 

PA IV 

 

 

PONTOS PARA SELEÇÃO 

 

 

I – TÍTULOS ACADÊMICOS (30% da pontuação) 

Item Nº de Pontos 
Pontuação 

Máxima 

1. Especialização (≥360h) concluída na área de 

Arquitetura e Urbanismo 
5 por curso 15 

2. Especialização (≥360h) concluída em Áreas Afins 3 por curso 6 

3. Aperfeiçoamento (≥120h) concluído na área de 

Arquitetura e Urbanismo 
2 por curso 4 

4. Aperfeiçoamento (≥120h) concluído em Áreas Afins 1 por curso 2 

5. Disciplina cursada em Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo, 

como aluno especial 

3 por disciplina 12 

6. Disciplina cursada em Outros Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu em Áreas Afins, como aluno 

especial 

1 por disciplina 4 

7. Graduação concluída em Áreas Afins 2 por curso 2 

8. Curso técnico (em nível equivalente ao médio) em 

Áreas Afins 
1 por curso 1 

9. Bolsa de Iniciação Científica concedida por 

instituição oficial 
1 por semestre 4 

Total do Requisito  50 



 

 

 
 

 

II – TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS (20% da pontuação) 

Item Nº de Pontos 
Pontuação 

Máxima 

1. Livro técnico-científico publicado na área de 

Arquitetura e Urbanismo, com autoria individual, 

aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN 

20 por livro 60 

2. Livro técnico-científico publicado em Áreas Afins, 

com autoria individual, aprovado por Conselho 

Editorial ou com registro ISBN 

15 por livro 45 

3. Livro técnico-científico publicado na área de 

Arquitetura e Urbanismo, com até três autores, 

aprovado por Conselho Editorial ou registro ISBN 

10 por livro 30 

4. Livro técnico-científico publicado em Áreas Afins, 

com até três autores, aprovado por Conselho 

Editorial ou registro ISBN 

7 por livro 21 

5. Livro artístico-literário publicado na área de 

Arquitetura e Urbanismo, com até três autores, 

aprovado por Conselho Editorial ou registro ISBN 

5 por livro 15 

6. Livro artístico-literário publicado em Áreas Afins, 

com até três autores, aprovado por Conselho 

Editorial ou registro ISBN 

2 por livro 6 

7. Organização (individual) de livro, revista ou site, 

técnico-científica público na área de Arquitetura e 

Urbanismo, aprovado por Conselho Editorial ou com 

registro ISBN 

10 por obra 30 

8. Organização de livro, revista ou site, técnico-

científico publicado na área de Arquitetura e 

Urbanismo, aprovado por Conselho Editorial ou com 

registro ISBN 

5 por obra 15 

9. Organização de livro, revista ou site, artístico-

literário publicado na área de Arquitetura e 

Urbanismo, aprovado por Conselho Editorial ou com 

registro ISBN 

2 por obra 6 

10. Capítulo de livro técnico-científico publicado na 

área de Arquitetura e Urbanismo, aprovado por 

Conselho Editorial ou registro ISBN 

5 por capítulo 15 

11. Capítulo de livro técnico-científico publicado em 

Áreas Afins, aprovado por Conselho Editorial ou 

registro ISBN 

3 por capítulo 9 

12. Capítulo de livro artístico-literário publicado na 

área de Arquitetura e Urbanismo, com até três 
1 por capítulo 3 



 

 

 
 

autores, aprovado por Conselho Editorial ou registro 

ISBN 

13. Artigo técnico-científico publicado na área de 

Arquitetura e Urbanismo, em periódico internacional 

ou nacional, desde que publicados em periódicos 

distintos 

5 por artigo 15 

14. Artigo técnico-científico publicado em Áreas 

Afins, em periódico internacional ou nacional, desde 

que publicados em periódicos distintos 

3 por artigo 9 

15. Trabalho completo publicado em anais de 

evento internacional ou nacional, promovido por 

instituição reconhecida na área de Arquitetura e 

Urbanismo 

2 por trabalho 10 

16. Trabalho completo publicado em anais de 

evento internacional ou nacional, promovido por 

instituição reconhecida em Áreas Afins 

1 por trabalho 5 

17. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, 

financiado por órgão de fomento (CNPq, CAPES, 

FAPESB, FINEP, etc.) ou outra instituição reconhecida 

(PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) 

2 por projeto 8 

18. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, 

aprovado por IES, com duração mínima de 01 ano, 

sem financiamento 

1 por projeto 4 

19. Membro de comissão técnico-científica de 

seminário, congresso, simpósio ou similar, 

reconhecido como atividade de extensão 

1 por evento 4 

20. Membro de comissão organizadora de seminário, 

congresso, simpósio ou similar ou coordenador de 

concurso público para docente 

0,5 por evento 2 

Total do Requisito  312 

 

III - TÍTULOS DIDÁTICOS (20% da pontuação) 

Item Nº de Pontos 
Pontuação 

Máxima 

1. Atividade de Magistério superior na área de 

Arquitetura e Urbanismo 
5 por semestre 40 

2. Atividade de Magistério superior em Áreas Afins 2 por semestre 16 

3. Atividade de Magistério em nível médio 1 por semestre 8 

4. Atividade de estágio em docência na área de 

Arquitetura e Urbanismo em instituições reconhecidas 
1 por semestre 2 

5. Orientação de Monografia de Curso de 3 por 15 



 

 

 
 

Especialização ou Aperfeiçoamento monografia 

6. Orientação de trabalho de conclusão de curso de 

graduação 
2 por trabalho 10 

7. Orientação/coordenação de Projeto de Iniciação 

Científica ou de Extensão (aprovado por IES ou 

instituição de pesquisa), de estágio profissional ou 

projeto de monitoria 

2 por projeto 10 

8. Participação em Banca Examinadora de Defesa 

de Trabalho Final ou Monografia de Curso de 

Especialização ou Aperfeiçoamento 

1 por banca 4 

9. Participação em Banca Examinadora de Defesa 

de Trabalho Final ou Monografia de Curso de 

Graduação 

0,5 por banca 6 

10. Aprovação em Concurso Público no Magistério 

Superior 

5 por 

aprovação 
10 

11. Palestra ou conferência em seminário, congresso 

ou similar, promovido por instituição reconhecida 

nacional ou internacionalmente 

3 por palestra 

ou conferência 
12 

12. Palestra ou conferência em curso regular de 

graduação ou pós-graduação reconhecido 

2 por palestra 

ou conferência 
8 

13. Apresentação ou outro tipo de comunicação 

técnica em seminário, congresso e similares, 

promovido por instituição reconhecida 

1 por 

apresentação 
5 

14. Docência (>12h) em minicurso ou curso eventual 

em instituição reconhecida 

2 por minicurso 

ou curso 
8 

Total do Requisito  154 

 

IV. ATIVIDADES PROFISSIONAIS (30% da pontuação) 

Item Nº de Pontos 
Pontuação 

Máxima 

1. Autoria ou coautoria de Projeto de Arquitetura 

e/ou Urbanismo de médio ou grande porte 

(>1.200m²), comprovado por RRT ou ART 

4 por projeto 40 

2. Autoria ou coautoria de Projeto de Arquitetura 

e/ou Urbanismo de pequeno porte (residências 

unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas 

reformas, etc.), comprovado por RRT ou ART 

2 por projeto 20 

3. Gerenciamento de obra de médio ou grande 

porte (>1.200m²), comprovado por RRT ou ART 
2 por obra 20 

4. Gerenciamento de obra de pequeno porte 

(residências unifamiliares, pequenos espaços 
1 por obra 10 



 

 

 
 

públicos, pequenas reformas, etc.), comprovado por 

RRT ou ART 

5. Exercício técnico-profissional (exceto docência e 

pesquisa) em função diretamente relacionada com 

a área de Arquitetura e Urbanismo, comprovado por 

carteira de trabalho, RRT ou ART 

2 por semestre 20 

6. Consultoria especializada em atividade na área 

de Arquitetura e Urbanismo, comprovada por RRT ou 

ART 

4 por 

consultoria 
40 

7. Premiação ou menção honrosa de Projetos de 

Arquitetura e/ou Urbanismo, em certame Nacional 

ou Internacional, promovido por instituição 

reconhecida 

20 por prêmio 60 

8. Participação sem premiação de Projetos de 

Arquitetura e/ou Urbanismo, em certame Nacional 

ou Internacional, promovido por instituição 

reconhecida 

1 por concurso 4 

9. Participação de Comissão Julgadora de Concurso 

Público Nacional ou Internacional de Projetos de 

Arquitetura e/ou Urbanismo 

2 por comissão 10 

9. Participação de Comissão Julgadora de Concurso 

Público Nacional ou Internacional de Projetos de 

Arquitetura e/ou Urbanismo 

2 por comissão 10 

11. Associação a Órgão Científico e/ou Profissional 0,5 por Órgão 2 

12. Cargo de Direção em Instituição Pública, 

Empresa Privada ou Organização de terceiro setor 

de reconhecimento público, comprovada por 

nomeação em Diário Oficial ou ata de eleição 

registrada em cartório 

5 por semestre 20 

13. Cargo de Chefia, Gerência, Coordenação ou 

similar em Instituição Pública, Empresa Privada ou 

Organização do Terceiro Setor de reconhecimento 

Público 

3 por semestre 12 

Total do Requisito  260 

 

Obs.: Serão pontuados apenas os itens comprovados através de 

documentação ou registro pertinentes, organizados e enumerados de acordo 

as informações deste barema. 
 

FÓRMULA PARA NOTA FINAL DE PROVA DE TÍTULOS 

 



 

 

 
 

    
      

  
 

       

   
 

        

   
 

       

   
 

Sendo: 

NFC = Nota Final do (a) candidato (a) na prova de Títulos 

PI = Pontuação do (a) candidato (a) em Títulos Acadêmicos 

PII = Pontuação do (a) candidato (a) em Títulos Científicos, Artísticos e Literários 

PIII = Pontuação do (a) candidato (a) em Títulos Didáticos 

PIV = Pontuação do (a) candidato (a) em Atividades Profissionais e 

Administrativas  
  



 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 

PROJETO URBANÍSTICO III 

Ementa 

O desenho urbano na escala da Micro-região. Instrumentos de 

intervenção. Estudo da microrregião 

“Crato/Juazeiro/Barbalha” com diagnóstico e proposta de 

intervenção. 

Bibliografia 

básica 

LACAZE, Jean-Paulo. Planejamento ambiental para a cidade 

sustentável. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2001. 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 1ª ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2013. 

Cidades para um pequeno planeta. Cidades para um 

pequeno planeta.1ª ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 

Bibliografia 

complementar 

ARGAN, Giulio. História da Arte como História da Cidade. 5ª 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

GARCIA LAMAS, José M. R. Morfologia urbana e desenho da 

cidade. 1ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional 

de Investigação Científica e Tecnológica, Lisboa, 1993. 

CULLEN, Gordon. A paisagem urbana.1ª ed. Lisboa: 

Edições 70, 1996 

KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. 

1ª ed.Brasília:Editora UNB, 1996. 

VARGAS, HelianaComin. CASTILHO, Ana L. Howard (orgs.) 

Intervenções em Centros Urbanos, objetivos, estratégias e 

resultados.1ª ed. São Paulo: Manole, 2006. 

ARQUITETURA DE INTERIORES 

Ementa 

Dimensão e funcionalidade dos espaços internos de uma 

edificação. Caracterização e passagem dos espaços. Piso, 

parede e teto: revestimentos, pintura, textura, iluminação, 

mobiliário, conforto ambiental. 

Bibliografia 

básica 

LACAZE, Jean-Paulo. Planejamento ambiental para a cidade 

sustentável. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2001. 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 1ª ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2013. 

Cidades para um pequeno planeta. Cidades para um 

pequeno planeta.1ª ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 

Bibliografia 

complementar 

ARGAN, Giulio. História da Arte como História da Cidade. 5ª 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

GARCIA LAMAS, José M. R. Morfologia urbana e desenho da 

cidade. 1ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional 



 

 

 
 

de Investigação Científica e Tecnológica, Lisboa, 1993. 

CULLEN, Gordon. A paisagem urbana.1ª ed. Lisboa: 

Edições 70, 1996 

KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. 

1ª ed. Brasília: Editora UNB, 1996. 

VARGAS, Heliana Comin. CASTILHO, Ana L. Howard (orgs.) 

Intervenções em Centros Urbanos, objetivos, estratégias e 

resultados.1ª ed. São Paulo: Manole, 2006. 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 

Ementa 

Desenvolvimento de um projeto arquitetônico com base em 

um programa de grande porte, alta complexidade funcional e 

desenvolvimento predominantemente vertical. Considerar 

Terreno, Meio Ambiente, Legislação e Relação com o entorno. 

O projeto deverá contemplar as seguintes etapas: Estudo de 

Viabilidade, Estudo Preliminar, Anteprojeto e Detalhamento. 

Bibliografia 

básica 

AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício e seu acabamento. São 

Paulo: Blucher, 1987 

REBELO, Yopanan. C. A Concepção estrutural e a arquitetura. 

1.ed. São Paulo: Zigurate, 2000. 

PHILLIPS, David. Detalhes construtivos da arquitetura 

contemporânea. 1 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

Bibliografia 

complementar 

DUARTE, C. R. Projeto do lugar. Rio do Janeiro: Contra capa, 

2002. 
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