
 
 

 
BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ATO AUTORIZATIVO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 Arquitetura e Urbanismo autorizado pela Portaria MEC n° 295 de 09 de 

julho de 2013, publicada no D.O.U. em 10/07/2013; 

 

HISTÓRICO DO CURSO 

A IES, iniciou suas atividades acadêmicas em 26 de maio de 2000, 

através da Portaria MEC n° 747, publicada no D.O.U. de 30 de maio de 2000, 

com o nome de INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZONIA-

IESAM. Tendo como mantenedora a ORGANIZAÇÃO PARAENSE 

EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ORPES, sendo em julho 

de 2014 incorporada ao Grupo Estácio. Em 02 de fevereiro de 2015, conforme 

Portaria MEC n° 120/2015 passou a ser denominada de FACULDADE ESTÁCIO 

DE BELÉM - ESTÁCIO BELÉM. 

 O Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, ofertado pela 

Estácio Belém foi autorizado, com base na autorização pela Portaria MEC n° 295 

de 09 de julho de 2013, publicada no D.O.U. em 10/07/2013, a funcionar com 75 

(setenta e cinco) vagas anuais, no período matutino e 75 (setenta e cinco) vagas 

anuais no período noturno, totalizando 150 (cento e cinquenta) vagas anuais. 

 O Projeto Pedagógico do Curso − PPC, apresentado para autorização 

prevê o regime de estudos anual, no entanto, a entrada de alunos calouros 

ocorria de forma semestral. As primeiras turmas do curso iniciaram em fevereiro 

de 2014. Eventuais reprovações podem ser cursadas em regime de 

dependência, juntamente com as disciplinas do período. Caso o aluno acumule 

reprovações em quatro ou mais disciplinas, dever, então, obter primeiramente as 

aprovações nestas disciplinas, antes de continuar avançando na integralização 

de sua matriz curricular. 

  



 
 

A primeira turma do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

da Faculdade Estácio de Belém concluirá seus estudos em dezembro de 2018.  

  

OBJETIVOS DO CURSO 

O objetivo geral do Curso de Arquitetura e Urbanismo, da IES, é propiciar aos 

alunos o desenvolvimento de habilidades e competências com sólida base 

teórico-prática e formação profissional generalista, capacitá-los para atuar crítica 

e criativamente no campo da arquitetura e do urbanismo, norteado por valores 

éticos, pessoais e sociais, visando à prática profissional competente reflexiva e  

responsável. 
 

JUSTIFICATIVA 

O Plano Nacional de Educação − PNE está estabelecido para o período 

de 2011 até 2020. Dentre suas metas, duas estão diretamente relacionadas com 

a oferta de Cursos de Nível Superior: 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta. 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da 

atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, 

no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 35% 

doutores. 

O PNE, por outro lado, não existe apenas como um processo isolado. O 

desenvolvimento do país também depende destes cursos de nível superior 

contribuírem da forma mais efetiva possível para o desenvolvimento econômico 

e social do país. 

Ressalta-se que a Arquitetura e Urbanismo é o ramo de atividade que 

trabalha com a concepção, análise, planejamento, execução e controle de 

empreendimentos tais como casas, edifícios, portos, aeroportos, pontes, 

viadutos, túneis, barragens, dentre uma grande variedade de projetos. 



 
 

Assim, a justificativa principal da oferta do curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo é a formação de profissionais em quantidade e 

qualidade, capazes de atender às necessidades das empresas, indústrias e de 

serviços dos grandes centros urbanos, como é o caso do Município de Belém, 

bem como das políticas públicas de desenvolvimento e dos grandes projetos já 

existentes e em implantação em todo o território do estado do Pará e da Região 

Norte como um todo. 

Como justificativa final, o curso proposto permite desenvolver não 

somente atividades de ensino de graduação, mas também aquelas decorrentes 

das características do curso, como a pós-graduação, a extensão e a pesquisa. 

É neste contexto que, a Estácio Belém oferta o Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo, que deverá servir para formar profissionais que 

pretendem somar esforços no sentido de promover a aceleração do 

desenvolvimento do Estado, da região Norte e do País. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

A IES tem como perfil formar um profissional humanista, crítico, reflexivo, 

ético e apto a atuar no planejamento de espaços interiores e exteriores, 

traduzindo as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades nos 

diversos cenários do mundo contemporâneo, com consciência ambiental, 

abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, assim como a 

conservação e a valorização do patrimônio construído, utilizando 

racionalmente os recursos disponíveis. O arquiteto e urbanista deve colocar-

se no mundo como agente de aperfeiçoamento e transformação, contribuindo 

para a ampliação do campo teórico das disciplinas específicas. 

Desde a sua implantação, o Curso de Arquitetura e Urbanismo da IES tem 

estado em consonância com os debates e avanços conquistados na área do 

ensino superior de Arquitetura e Urbanismo por sua associação 

representativa, a ABEA (Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 



 
 

Urbanismo), que resultaram na nova edição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

Neste sentido, o currículo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da IES deverá 

possibilitar a formação de um profissional com as seguintes competências e 

habilidades: 

a) O conhecimento dos aspectos históricos, sociais e econômicos relevantes 

e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais 

e coletivas quanto ao ambiente construído; 

b) A compreensão das questões que informam as ações de preservação da 

paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao 

equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 

c) Conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e para realizar 

construções, considerando os fatores de custo, de durabilidade, de 

manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais, e de 

modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 

ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

d) O conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de 

influenciar a qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo 

e paisagismo; 

e) Os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e 

do paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, 

político e econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

f) O domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento 

urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, necessários para a 

concepção de estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano, 

metropolitano e regional; 

g) Os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico 

dos materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a 

definição de instalações e equipamentos prediais, para a organização de 

obras e canteiros e para a implantação de infraestrutura urbana; 



 
 

h) A compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do 

projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos 

materiais, estabilidade das construções e fundações; 

i) O entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e 

energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

j) Práticas projetuais e soluções tecnológicas para a preservação, 

conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de 

edificações, conjuntos e cidades; 

k) As habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações 

e de outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, 

modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais; 

l) O conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de 

informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao 

paisagismo e ao planejamento urbano e regional; 

m) A habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 

levantamentos topográficos, necessária na realização de projetos de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

Entretanto, o egresso do Curso de Arquitetura e Urbanismo deve, no decorrer 

de sua formação, desenvolver também competências e habilidades nas áreas 

gerenciais, humanísticas e sócio-políticas, que culminarão no profissional 

com o perfil desejado.  

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 

a) Desenvolver a racionalização operacional das atividades que envolvem os 

projetos nas áreas da Arquitetura e Urbanismo, abrangendo o planejamento, 

a implementação e a avaliação; 

b) Atuar de forma empreendedora, como agente de mudanças inerentes ao 

contexto contemporâneo; 

- Competências e Habilidades Humanísticas 



 
 

a) Empregar conhecimentos correntes da Arquitetura e Urbanismo em 

questões humanísticas, sociais e ambientais, associados à responsabilidade 

social;  

b) Utilizar os conhecimentos obtidos para um desempenho profissional bem 

sucedido, com base nos valores éticos que  norteiam a vida em sociedade; 

c) Desenvolver atitudes para um bom relacionamento interpessoal, favorável 

ao trabalho em equipes. 

d) Demonstrar cooperação, visando à consolidação de trabalhos em equipe. 

 

Competências e Habilidades Sócio-políticas 

a) Contribuir para o desenvolvimento social, com os conhecimentos e 

experiência obtidos; 

b) Participar de projetos comunitários, principalmente os que se referem à 

área de construção, saneamento básico e meio ambiente;  

c) Avaliar os impactos ambientais que os projetos das áreas da Arquitetura e 

Urbanismo podem causar; 

d) Demonstrar atos de responsabilidade social. 

 


