
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

  Este é o Caderno de Dissertações: Volume 2 da segunda turma do Programa 

de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do ICPD/UniCEUB, iniciada em 2018 e 

concluída em fevereiro de 2020.  

É com orgulho e satisfação que cumprimos mais esta tarefa do 

curso, disponibilizando aos alunos e egressos do nosso mestrado, bem como a toda 

a comunidade científica, um material para conhecimento e pesquisa.   

O nosso mestrado possui duas linhas de pesquisa relacionados ao 

grupo “guarda-chuva” do mestrado “Cidade e Habitação, Novas Perspectivas”, 

cadastrado no CNPq, desde o ano de 2017: “Teoria, História e Projeto de Habitação” 

e “Cidade, Infraestrutura, Tecnologia e Projeto”. Essas linhas visam, ao lado do 

ensino, contribuir com mais uma via de formação de discentes e docentes, desta feita, 

a formação do pesquisador. Assim, o curso busca a integração Ensino, Pesquisa e 

Extensão.   

 O mestrado prima pela publicação de seus resultados acadêmicos, 

sendo esta uma delas, ao lado dois E-books dos nossos Seminários Internacionais, 

ora em sua terceira realização. Desta feita, busca incentivar e “socializar” 

os conhecimentos produzidos por seus professores, alunos e outros convidados.   

É importante salientar aqui que o curso de Mestrado e Arquitetura do 

UniCEUB visa não apenas a fortalecer a educação continuada dos egressos dos 

alunos formados por esta instituição, mas também aqueles de toda a região Centro-

Oeste e do país, integrando também a sociedade e a academia. O curso se destina 

aos profissionais da área, bem como a áreas afins.  

A finalidade da publicação deste segundo caderno e de nossas outras 

publicações é a de trocar informações e experiências, em áreas como: arquitetura e 

urbanismo, engenharia, direito, saúde, educação, dentre outras.   

Vocês poderão ter acesso a este Cadernos e a todos outros materiais por nós 

publicados, no Repositório Institucional do UniCEUB.  

Esperamos que seu conteúdo possa ser de utilidade a todos da área e à 

sociedade.   
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