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ROTEIRO PARA ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO  

E MOBILIDADE URBANA 

ENGENHARIA / ARQUITETURA 

 

Apresentação 

 onde se formou 

 alguma outra formação 

 por que escolheu esta profissão 

 trajetória profissional (desde a vida acadêmica) 

 local de trabalho atual / atividades atuais 

 como o trabalho influencia na vida pessoal 

 

1.Como é o curso? Quais as habilidades/conhecimentos necessários para ele? Quais as 

disciplinas do currículo? Qual a duração do curso? 

2. Quais as melhores faculdades do Brasil? E do mundo? 

3. Quais as disciplinas que mais te influenciaram? 

4. Como é prova específica do vestibular? 

5. Arquitetura: humanas ou exatas? 

6. “Não gosto de desenhar. Posso ser arquiteto? Posso ser engenheiro?”. 

7. “Não gosto de matemática. Posso ser arquiteto? Posso ser engenheiro?”. 

8. Quais as possíveis atividades a serem exercidas com a formação em Engenharia e em 

Arquitetura? 

9. Como conciliar a arte com a praticidade, utilidade? 

10. Como paisagismo, arquitetura e engenharia civil se relacionam? 

11. Qual a diferença entre o arquiteto e o engenheiro civil? 

12. O que é urbanismo? 

13. É possível ser urbanista sem ser arquiteto nem engenheiro? 

14. Há estudos específicos sobre trânsito nas grandes cidades na formação profissional? 

15. Na faculdade, há uma ênfase em trabalhos feitos à mão? E com o computador? 

16. Para conseguir trabalho, é preciso estar relacionado a um escritório / área pública ou é 

possível ser autônomo? 

17. Como funciona o trabalho do arquiteto e do engenheiro no meio governamental? 

18. Você teve alguma experiência com projetos públicos? Como foi? 

19. Qual a relação da arquitetura e da engenharia com o meio ambiente? O que é bioarquitetura? 

20. A mobilidade urbana é de responsabilidade do governo? Há possibilidade de atuação via 

empresa/grupo privado? 
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21. Como são feitos estudos de impacto ambiental e na mobilidade urbana para ser 

definido/autorizado um projeto/empreendimento? Quem faz os estudos e autoriza ou não? 

22. Como arquitetos e engenheiros podem considerar a opinião da população ao realizar/conduzir 

um projeto público? 

23. Como são os aspectos éticos na condução de projetos públicos e privados? 

24. Como você concilia a sua própria vontade e criatividade com o pedido do cliente? 

25. Criatividade é a coisa mais importante? 

26. Como é seu dia de trabalho? 

27. Quais são as principais dificuldades da profissão? 

28. É possível planejar uma carreira dentro da área? 

29. Como você avalia a história da arquitetura em São Paulo? 

30. Como você vê a proposta do novo plano diretor da cidade de São Paulo? E o processo de 

discussão para a implantação dele? 

31. São Paulo tem características muito diferenciadas em relação a outros grandes centros no 

mundo, a serem considerados no planejamento urbano? 

32. Em sua opinião, como lidar com propostas que envolvem transporte individual e transporte 

coletivo?  

33. Convivência em espaço público, lazer, cultura podem ser beneficiados com a restrição ao 

tráfego de veículos motorizados? 

 


