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o que é a escola da cidade?
A Escola da Cidade é uma Instituição de Ensino Superior que 
oferece um curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e 
cinco cursos de pós-graduação lato sensu. Aberta no ano de 2002, 
tornou-se rapidamente uma das mais prestigiosas escolas de sua 
área, reconhecida dentro e fora do Brasil pelo pioneirismo de ações 
pedagógicas como o Estúdio Vertical, o Seminário de Cultura 
e Realidade Contemporânea, o programa Escola Itinerante, a 
Vivência Externa e o Seminário Internacional Anual. Apostando na 
multidisciplinaridade e na dimensão agregadora da Arquitetura e do 
Urbanismo como formas de conhecimento e atuação, a Escola reúne 
hoje uma centena de professores altamente qualificados, ligados 
aos mais importantes escritórios, organizações e iniciativas do país. 
Constitui-se desse modo como um autêntico centro de estudos que, 
traçando relações entre Arquitetura, História, Cultura, Natureza e 
Território, dedica-se à produção e ao compartilhamento constantes 
do saber, formando profissionais e cidadãos criativos e críticos.

A Escola da Cidade participa de uma rede institucional 
ampla e consistente, recebendo regularmente uma grande 
quantidade de intercambistas e convidados, professores, 
pesquisadores, arquitetos e urbanistas brasileiros e estrangeiros, 
participando de inúmeros projetos de cooperação e mantendo 
em andamento cerca de 50 convênios nacionais e internacionais. 
Tais atividades e convênios permitem aos estudantes uma 
experiência riquíssima e uma grande mobilidade, em linha 
com as tendências internacionalizantes do presente.



por quê arquitetura 
e urbanismo?
“O arquiteto está condenado, pela natureza do seu 
trabalho, a ser talvez a única e última figura de 
humanista da sociedade contemporânea”. 
Umberto eco

Segundo estimativas das Nações Unidas, 55% da população 
mundial vive hoje em cidades. Nos próximos 30 anos, a ONU 
projeta um aumento desse percentual para 68%. Nesse 
contexto, o arquiteto e urbanista é um profissional decisivo 
porque, além de atender às constantes demandas geradas pela 
expansão da construção civil em geral, é alguém cada vez mais 
central no enfrentamento das necessidades de organização e 
reorganização física e jurídica dos espaços urbanos, antigos e 
novos. Em países como o nosso, a importância estratégica do 
arquiteto e urbanista já pôde ser vista em momentos históricos 
cruciais, pois o processo de ocupação do nosso território incitou 
frequentemente esse protagonismo, como ocorreu, por exemplo, 
no caso da construção de Brasília, em meados do século passado.

O curso de Arquitetura e Urbanismo, ademais, capacita 
o indivíduo para uma série de atividades e múltiplas 
possibilidades de atuação, em diversas áreas. 



processo seletivo
O Processo Seletivo da Escola da Cidade se distingue dos 
demais por oferecer aos candidatos um curso introdutório à 
Arquitetura e ao Urbanismo, combinando quatro aulas, três 
exercícios guiados e uma entrevista. Desse modo, configura uma 
oportunidade única de vivenciar as instalações da instituição 
e a própria cidade, já que o curso acontece na sede da Escola, 
mas envolve visitas a diversos lugares de São Paulo.

Esta combinação tem por objetivo mostrar aos pleiteantes 
alguns aspectos da profissão, algumas dimensões da vida urbana 
e, por meio da escrita e do desenho, avaliar o potencial dos futuros 
estudantes, seus conhecimentos gerais, habilidades específicas, 
capacidades de análise, síntese e construção de raciocínio.

+info: processoseletivo@escoladacidade.edu.br 

portas abertas
Em diversas ocasiões ao longo do ano, os interessados 
em estudar na Escola da Cidade podem vivenciar a 
instituição em dias determinados, com aulas especiais 
conduzidas por nossos professores, por meio do programa 
Portas Abertas. Outras visitas, individuais ou em grupo, 
também são bem-vindas e podem ser agendadas.

+info: portasabertas@escoladacidade.edu.br 



nossa matriz curricular
Desde o ano 2010, o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Escola da Cidade se baseia em matriz curricular com seis anos de 
duração. A Escola defende que a formação universitária de qualidade 
– sobretudo no campo da Arquitetura e do Urbanismo – exige a 
ampliação do leque disciplinar e um preciso balanço entre atividades 
teóricas, práticas e de pesquisa. Desse modo, a linha pedagógica e 
didática seguida pela Escola procura tirar proveito da inteligência 
coletiva e valoriza o contato humano direto, a formação cidadã e 
a incorporação de novas ferramentas para o aprendizado, além 
de conteúdos articulados, complementares e permanentemente 
atualizados. Nosso curso de graduação se estrutura, resumidamente, 
do seguinte modo: 

dia

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

tarde — 1ºtempo

urbanismo e paisagismo
história
desenho e representação
tecnologia
projeto

noite — 2ºtempo

estúdio vertical
estúdio vertical
seminário
estúdio vertical
projeto



cinco singularidades  
do nosso curso
1. estúdio vertical

Ocupando três períodos da semana, o Estúdio Vertical é uma rica 
experiência de criatividade e cooperação estudantil. O trabalho 
em equipe, envolvendo estudantes de todos os anos e professores 
ligados aos mais reconhecidos escritórios, organizações e 
iniciativas da campo da Arquitetura e do Urbanismo, garante o 
exercício atualizado da atividade projetual, simulando situações 
encontradas em um escritório real e observando o caráter cada vez 
mais coletivo, multidisciplinar e socialmente orientado da profissão.

2. seminário de cultura e realidade contemporânea

O Seminário é uma atividade fundamental para a formação 
multidisciplinar do arquiteto e urbanista sintonizado com 
questões candentes do mundo em que vive e no qual atuará 
como profissional e cidadão. Constitui, desse modo, um momento 
de reflexão por meio do qual a Escola toma parte em debates 
públicos, buscando articulações e estimulando diálogos amplos, 
procurando discussões para além da Arquitetura e do Urbanismo.



3. escola itinerante

Em seis ocasiões, ao longo do curso, os estudantes da Escola 
participam das viagens de estudo do programa Escola Itinerante, 
cujos custos estão incluídos no valor das mensalidades. As 
viagens são feitas para lugares como Brasília, Rio de Janeiro, 
cidades históricas de Minas Gerais e do Vale do Paraíba, além 
de destinos internacionais como Chile, Colômbia, Paraguai, 
Argentina, Uruguai, entre outros. O programa enriquece o estudo 
da Arquitetura e do Urbanismo apostando na experiência direta 
e multissensorial do espaço e das obras, contrapondo-se à 
supervalorização das imagens no universo do aprendizado.

4. seminário internacional anual

O Seminário Internacional permite aos estudantes o contato 
com profissionais, pesquisadores e pensadores renomados, 
oriundos dos mais diversos países. Há anos vem sendo 
desenvolvido em parceria com o Sesc-SP (Serviço Social do 
Comércio de São Paulo). Sempre no início do ano letivo, são 
palestras, discussões e workshops envolvendo diversas esferas 
da instituição, durante uma intensa semana de atividades que 
estabelece grandes eixos de trabalho a serem aprofundados nos 
meses seguintes, no Estúdio Vertical e em outras disciplinas.

5. vivência externa

O décimo semestre do curso acontece fora da Escola, em estágio 
supervisionado a ser cumprido em escritórios ou instituições 
de ensino ou pesquisa livremente escolhidas pelo estudante, 
com total apoio e empenho institucional da Escola. O programa 
Vivência Externa representa um grande passo formativo para o 
nosso corpo discente pois se trata de uma primeira oportunidade 
de aplicação concreta de conhecimentos adquiridos, além 
de permitir a expansão efetiva de seus horizontes culturais, 
suas relações intelectuais e seus potenciais associativos.



estágios internos, pesquisas  
e oportunidades de trabalho
Nossa estruturação como centro de pesquisa tem sido 
alcançada com o estabelecimento e a expansão de instâncias 
para o conhecimento aplicado, hoje englobando grupos como 
o Conselho Técnico, o Baú (Núcleo Audiovisual), o Núcleo de 
Design e a Editora da Cidade, além de um programa autônomo 
de iniciação científica e pesquisa experimental conduzido por 
nosso Conselho Científico. Com isso, o estudante da Escola 
tem à sua disposição uma gama importante de oportunidades 
internas de trabalho remunerado e aprofundamento, podendo 
desse modo aprimorar sua formação em áreas de
seu interesse, desde o início do curso. 
 



localização e infraestrutura
A Escola da Cidade se situa no Centro de São Paulo por 
considerarmos que a vivência cotidiana de um centro metropolitano 
alimenta de maneira única o entendimento das belezas, problemas 
e desafios da vida em cidades. O Centro Histórico oferece também 
as melhores condições de mobilidade e transporte, com ótimas 
opções de alimentação e atividades complementares, bibliotecas, 
museus e instituições de cultura. A Escola possui instalações 
plenamente adequadas ao desenvolvimento de nossa proposta 
de ensino, contando com laboratórios e biblioteca própria (com 
cerca de 16 mil volumes). No final de 2018, no térreo de nossa sede, 
foi inaugurada a Galeria da Cidade, primeiro espaço expositivo 
brasileiro dedicado integralmente à Arquitetura e ao Urbanismo.
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