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A título de introdução, proponho uma viagem 
no tempo



Natal, década de 70





Estádio Castelão (rebatizado como Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado - Machadão) inaugurado em 

04 de junho de 1972. 

Projeto do Arquiteto Moacyr Gomes, nascido em Caicó, formado pela Universidade do Brasil (UFRJ) em 1954.



Fábrica SORIEDEM e conjunto hab. Mirassol
Viaduto de Ponta Negra (construção iniciada em 1974)



Segundo relato do Portal da Memória, em maio de 1973, a revista O
Cruzeiro noticiava: “Durante a Segunda Guerra Mundial, um grande
terreno vizinho à cidade do Natal servia como Campo de Tiro.
Granadas e morteiros cruzavam o ar, interrompendo a circulação de
veículos até que o treinamento terminasse. Passados 30 anos, neste
mesmo terreno, desenvolve-se uma luta diferente. Máquinas pesadas
e tratores realizam serviços de terraplenagem; jovens técnicos
circulam com suas plantas acompanhando o ritmo incessante das
obras; jipes atravessam o terreno ondulado, criando suas próprias
estradas. São 130 hectares de terra para construir, urbanizar,
integrar: é o Campus da UFRN que está surgindo”.

O Plano Geral do Campus foi elaborado pela equipe do arquiteto
paraense Alcyr Meira.

Disponível em: https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/21921/cinco-em-uma



Reitoria (1979) e Centro de convivência (1982)

Biblioteca Central (1975)



Catedral Metropolitana de Natal 

(1974)

Projeto do Arquiteto Marconi Grevy, 

nascido em Santa Cruz/RN, formado 

pela Faculdade de Arquitetura do 

Recife em 1970.

Professor fundador do CAU/UFRN

Grevi conta que na década de 70, dividiu o mercado 

com os outros oito arquitetos da cidade, entre eles, 

João Maurício, Moacyr Gomes, Raimundo Gomes, 

Daniel Holanda, Ubirajara Galvão e Manoel Coelho, 

que atuaram também como professores no Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN.



O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN foi criado pela Resolução CONSUNI-58/73 de 13 

de agosto 1973, tendo se desmembrado do Curso de Engenharia em maio/1977, quando 

passou a fazer parte do Centro de Tecnologia. A primeira turma de alunos ingressou em 1974 

e se formou no final de 1978. Logo em seguida, ele foi reconhecido pelo MEC através do 

Decreto Lei n° 83208/79, datado de 28 de fevereiro de 1979.

Desde sua fundação, sofreu diversas reformulações curriculares que expressam o interesse e a 

preocupação de seus corpos docente, discente e funcional, visando seu o aprimoramento 

constante. 

CURRÍCULO A-1 - baseou-se nos currículos dos cursos da Universidade de Brasília (UNB) e 

da Universidade Federal do Ceará (UFCe), refletindo o momento de seu surgimento pois: (i) 

submetia os estudantes a uma grande carga de tecnologia; (ii) era composto por muitas 

disciplinas isoladas, oferecidas por vários departamentos da universidade; (iii) impunha um 

saber compartimentado e pouco direcionado para a área de atuação profissional.

Já em 1976/77 iniciaram-se as primeiras iniciativas para ajustes, visando o agrupamento dos 

períodos por blocos, tomando a definição de enfoques como base da organização curricular.



CURRÍCULO A-2 - Em 1981, foi realizada uma primeira modificação curricular estruturada, na qual 

interferiu-se na seleção de conteúdos relativos às disciplinas de matemática e física, que eram 

ministradas indistintamente para inúmeros cursos da UFRN. Apesar desse avanço, muitas 

deficiências ainda persistiram, tais como: (i) a desvinculação dos diversos conhecimentos entre si, 

(ii) a não aglutinação das disciplinas afins em torno de áreas de conhecimento, e (iii) o excesso de 

disciplinas de conteúdo técnico sem relação direta com a formação profissional do arquiteto e 

urbanista.

O CURRÍCULO A-3 - Em 1987, avaliações realizadas pela Coordenação do CAU e pelo seu Centro 

Acadêmico (CAAU) colocaram em evidência os problemas do modelo curricular então adotado e a 

necessidade de repensá-lo. Assim, durante 1987 e 1988 ocorreram inúmeras discussões que 

terminaram por impulsionar o surgimento de um currículo diferenciado, o A-3. Foram definidas, 

então, 05 áreas de conhecimento (Representação gráfica, Projeto de arquitetura, Estudos 

urbanos, Teoria/História, e Tecnologia) em torno das quais foram organizadas as linhas de estudo 

e pesquisa do CAU, bem como as disciplinas.

A principal mudança curricular ocorreu, porém, através da adoção do princípio de “integração”

de conteúdos e produtos acadêmicos, que norteava todas as atividades.

O CURRICULO A-4... O CURRICULO A-5 ... O CURRICULO A-6 (a ser implantado)



Primeiro Grupo de Pesquisa 1986

Laboratórios:

Laboratório de Conforto Ambiental - LabCon – junho 1990;

Laboratório de Maquetes e Protótipos – LABMAQ – 1992; 

Laboratório de Informática – LABINFO – novembro de 1993; 

Laboratório de Sistemas Estruturais e Construtivos – LABSEC – julho de 1999;

Laboratório e Atelier de Projetos de Interiores – LAPIS – julho de 2000;

Laboratório de Habitat e Cidadania - LAHABITAT – novembro de 2009.

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) - 1998

Curso de Especialização em Arquitetura e Urbanismo: Estudos do Habitat com 

Ênfase na Questão Ambiental – 1999

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo – 2000

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – 2007

Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente - 2010





• Enquanto vivenciava a entrega dos 
primeiros prédios do Campus Central, a 
UFRN dava seus primeiros passos oficiais 
rumo ao interior. 

• Núcleo Avançado de Caicó (1973),

• Núcleo Avançado de Currais Novos (1977), 

• Originam o Centro Regional de Ensino 
Superior do Seridó (Ceres), pela Resolução 
do Consuni 59/77.



Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM) – 2014

Envolve os campi de Santa Cruz, Currais Novos e Caicó

41 anos depois, mais um passo para o interior: 

REUNI e Mais Médicos



Mossoró, década de 70



Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/18882/1/AristotelinaPBR.pdf





Em 1967, é criada a Escola Superior de Agricultura de Mossoró 

(ESAM ) que em agosto de 2005, é transformada em 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

A Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN) foi 

criada em1968. Em 1997, é transformada em Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)

Juntas viabilizam a oferta de cursos para vários municípios do 

Oeste Potiguar e do Médio e Baixo Jaguaribe, no Ceará.





ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Expansão urbana de Mossoró (período de 1980 a 2004): geografia 

dinâmica e reestruturação do território. Natal, RN: EDUFRN, 2005.



ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Expansão urbana de Mossoró (período de 1980 a 2004): geografia 

dinâmica e reestruturação do território. Natal, RN: EDUFRN, 2005.



E os arquitetos e urbanistas, o que 
fazem? Quantos são? Onde estão?



Concepção de projetos é a principal

atividade, mas campo de atuação revela-

se bastante variado. Um terço (34%) dos

profissionais trabalha majoritariamente

com concepção de projetos. Um número

menor, mas significativo, 15,88%,

participa regularmente na fase de

execução. A Arquitetura de Interiores é

também uma demanda frequente, com

quase 15% dos profissionais dedicados a

essa área. Pequenas parcelas do total

da categoria dedicam-se a atividades

como Planejamento Urbano (3,99%)

e Paisagismo (3,36%).
Dados do Censo 2012



Disponível em: https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Censo_CAUBR_06_2015_WEB.pdf

dados de 2022

44.044

109.620

31.094

8.862

13.598

207.218

4,27%

6,56%

15,00%

21,25%

52,09%



Proporção de arquitetos para habitantes em todo o 
mundo (Quirk, 2014).



213.961
11/07/22

Pop. Brasileira 214,8  milhões 

(2022)

Hab/Arq = 1.004,1



https://gisserver.caubr.gov.br/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/c2086276712b4b31823a384a0daf586f



https://gisserver.caubr.gov.br/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/c2086276712b4b31823a384a0daf586f



https://www.youtube.com/watch?v=LaVQUNNRHKY

https://www.youtube.com/watch?v=LaVQUNNRHKY


É preciso voltar e refletir sobre a formação.



Democratização e interiorização do ensino 
federal

• Em 2000, apenas 6,8% da população brasileira com idade igual ou superior a 

25 anos possuía ensino superior. (IBGE, 2000)

• A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

aponta que, em 2009, apenas 11 de cada 100 brasileiros entre 25 e 64 anos 

possuíam ensino superior completo, enquanto nos países membros daquela 

organização a média era de 31%.

• Em 2010, o Censo Demográfico indicou que apenas 12% dos brasileiros com 

idade entre 25 e 64 anos completaram algum tipo de educação superior (IBGE, 

2010).



Democratização e interiorização do ensino 
federal

“O acesso restrito ao ensino federal também tem uma dimensão territorial.
Historicamente decorre uma concentração regional de universidades e
escolas técnicas federais implantadas, sobretudo, em capitais, regiões
metropolitanas e grandes centros regionais [...]. Antes de 2003 existiam
140 campi de escolas técnicas federais e 148 campi de universidades
federais, localizados em apenas 184 dos mais de 5507 municípios
existentes naquele momento. No caso da população interiorana, isso
contribuiu para elevar o caráter restritivo do acesso à formação superior e à
qualificação profissional para as camadas sociais de maior renda daqueles
municípios [...]”.

Rérisson Máximo - FAUUSP/IFCE, 2019. Efeitos territoriais de políticas educacionais: a recente expansão e interiorização do ensino federal em cidades não-

metropolitanas no Ceará . Disponível em: http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=416



Cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil - 2012

2022



IGEO

Cursos de Arquitetura e Urbanismo no RN - 2021



Sigla IES

Denominação 

Campus UF

Categoria de 

Administração CNPJ (do curso) Ano Autorização

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN NATAL Universidade Federal Resolução 058 de 13/08/1973

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO UFERSA Pau dos Ferros Universidade Federal Portaria 349 de 12/05/2015.

UNIVERSIDADE POTIGUAR UNP NATAL Universidade Privada 08 de 03/01/1997

UNIVERSIDADE POTIGUAR UNP MOSSORÓ Universidade Privada Portaria 245 de 05/07/2011

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX UNIFACEX NATAL Centro Universitário Privada Resolução 001 de 27/02/2013

FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL FAL ESTÁCIO NATAL Faculdade Privada Portaria 295 de 09/07/2013

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE UNI-RN Natal Centro Universitário Privada Portaria 1 de 21/01/2016.

FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA FANEC Natal Faculdade Privada Portaria 603 de 29/10/2014.

FACULDADE UNINASSAU PARNAMIRIM Parnamirim Faculdade Privada Portaria 254 de 12/04/2018

IGEO

Cursos de Arquitetura e Urbanismo no RN - 2021



“Associados à instalação destes novos complexos educacionais dos mais

diversos portes e localizados principalmente em municípios pequenos e

médios, decorre o aumento da demanda por mobilidade urbana, pelo

necessário deslocamento para os campi, via de regra localizados em áreas

distantes da malha urbana adensada; o incremento do mercado imobiliário

local, com a construção de novas edificações voltadas para a locação,

sobretudo para os estudantes; incremento do comércio e serviços locais

com atividades voltadas a este novo público; e ainda a flexibilização da

legislação urbanística, com a ampliação do perímetro urbano e a inclusão

desses novos campi em áreas anteriormente consideradas rurais, ação que

contribui inclusive com a implantação de novos loteamentos e

condomínios residenciais.”

Rérisson Máximo - FAUUSP/IFCE, 2019. Efeitos territoriais de políticas educacionais: a recente expansão e interiorização do ensino federal em cidades 

não-metropolitanas no Ceará . Disponível em: http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=416



“Educação não transforma o mundo. Educação 
muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

(Paulo Freire)

https://www.youtube.com/watch?v=ANqC5WKQJiQ&t=111s

https://www.youtube.com/watch?v=ANqC5WKQJiQ&t=111s

