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Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos 
semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação, links, informações, 
dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. 

Arquitetura e Urbanismo 
 

O(a) profissional de arquitetura projeta, coordena a construção e organiza casas, prédios, edificações, 
espaços internos e externos, de acordo com critérios de estética, conforto e funcionalidade. Ele faz a 
planta, obedecendo aos regulamentos legais e às normas técnicas. Determina os materiais que serão 
utilizados na obra, levando em conta o uso do imóvel, a disposição dos objetos, a ventilação, a 
iluminação, a acústica e a manutenção pós-construção. Também considera os impactos ambientais que 
a construção pode causar. Ao lado do engenheiro, acompanha a construção e gerencia os custos e a 
mão de obra. Em arquitetura de interiores, faz o planejamento de reformas, determina a disposição dos 
móveis e define as cores que serão aplicadas nas paredes. Já o urbanista planeja e organiza o 
crescimento de cidades e bairros. Ele propõe usos mais racionais para os espaços públicos.  
 

1. ALGUMAS áreas de atuação do/a PROFISSIONAL DE ARQUITETURA: 
1.1 Arquitetura de interiores 

Projetar, planejar e acompanhar as reformas de ambientes internos, definindo os materiais de 
acabamento e a distribuição de móveis.  

1.2 Arquitetura industrial 
Planejar projetos para instalação de indústrias, respeitando as normas de segurança e com foco 
na maior funcionalidade possível.  

1.3 Arquitetura verde  
Desenvolver projetos residenciais e comerciais que respeitem o meio ambiente e que se integrem 
com as características naturais do local.  

1.4 Edificação e construção 
Projetar e coordenar obras, definindo materiais e controlando prazos e custos.  

1.5 Luminotécnica 
Fazer o projeto de iluminação de grandes e pequenos espaços. Realizar a iluminação de eventos.  

1.6 Paisagismo e ambiente  
Desenvolver espaços abertos, como jardins, parques e praças.  

1.7 Restauro de edifícios 
Recuperar casas e prédios antigos ou deteriorados, mantendo as características originais e 
propondo soluções que os tornem mais habitáveis.  

1.8 Urbanismo  
Planejar uma região, cidade ou bairro, criando o plano diretor e o de zoneamento.  

Fonte: https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/arquitetura-e-urbanismo/  
Consulte também o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil: https://www.caubr.gov.br/  

 
2. O CURSO DE ARQUITETURA NO BRASIL 

O mercado de trabalho para o profissional formado em Arquitetura encontra-se em expansão no 
país, em especial no setor de construção civil. Além disso o setor público também tem aumentado 
a procura por arquitetos. As regiões que mais oferecem vagas para esse profissional são a Sudeste 
e a Sul. 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/arquitetura/  
3.  O CURSO DE ARQUITETURA EM JUIZ DE FORA 

UFJF: https://www.ufjf.br/arquitetura/  
CES: https://www.cesjf.br/125-cursos/graduacao/curso-arquitetura-e-urbanismo.html  
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