
 
 
APROVADO PELO MEC O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  na FAINOR 

Portaria MEC 1.205, de 27 de agosto de 2010 

 
O PRIMEIRO DO SUDOESTE DA BAHIA ! 

 

O Vestibular está previsto para o dia 24 de outubro, com início das aulas em 07/02/2011. 

 
No intuito de ampliar a disponibilidade de cursos na área de Engenharia, a implantação 

do curso de Arquitetura e Urbanismo se faz jus, e é mais uma vitória da FAINOR. 
  
O curso de Arquitetura e Urbanismo da FAINOR tem a proposta de ser um curso 

inovador, diferenciado que pretende formar o arquiteto e urbanista para atuar em sua realidade 
econômica e sócio-cultural, a serviço da comunidade local e regional, preocupando-se com a 
interdependência dos aspectos teóricos e práticos da sua área de estudo.  

O profissional formado em Arquitetura e Urbanismo é responsável por projetar e 
edificar o ambiente habitado pelo ser humano. Casas, prédios residenciais e edifícios 
comerciais são alguns dos ambientes que o arquiteto e urbanista tem que lidar. 

A proposta curricular do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAINOR 
tem como documento norteador a Resolução CNE/CES 6/2006 (Diário Oficial da União, 
Brasília, 3 de fevereiro de 2006). A profissão de Arquiteto e Urbanista é regulamentada pela Lei 
Federal n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e suas atribuições são estabelecidas pela 
resolução n° 218 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 
  Para conseguir acompanhar essas e outras demandas, tanto do discente que almeja 
inserir-se no mercado, quanto da sociedade que requer, a cada dia, novas exigências, a 
estrutura acadêmica do curso se baseará em um Projeto Pedagógico que está inserido nos 
requisitos de modernidade e inovação. 

 
O mercado de trabalho do profissional arquiteto e urbanista sempre foi muito 

diversificado. Sua participação neste mercado pode ser tanto como autônomo ou membro de 
equipes multidisciplinares, onde sua atuação destaca-se principalmente como coordenador de 
projetos. 

 
As atividades desenvolvidas por este profissional abrangem a área de projeto e 

construção de edificações; projeto de objetos e interiores; projetos de comunicação artístico-
visual e planejamento territorial e urbano. Estas atividades podem ser desenvolvidas tanto no 
setor privado como no público, contribuindo com sua formação para formulação de novas 
políticas sociais, econômicas e tecnológicas. Além deste campo profissional, há ainda a 
atuação como professor e pesquisador nas áreas descritas anteriormente. 

As principais áreas de atuação do profissional formado em Arquitetura e 
Urbanismo pela FAINOR, são: 

• Arquitetura de interiores 

• Comunicação visual 

• Paisagismo e ambiente 

• Edificação e construção 

• Luminotécnica 

• Restauro de edifícios 

• Urbanismo 

Parabéns equipe FAINOR por mais uma vitória! 


