
 
 

Você conhece o curso de Arquitetura e Urbanismo do Ibmec? 

A graduação em Arquitetura e Urbanismo do Ibmec busca formar profissionais capacitados em 
atender às demandas do mercado e às necessidades da sociedade, lidando com as constantes 
mudanças e solucionando os desafios impostos. Estudar Arquitetura e Urbanismo no Ibmec é 
para aqueles que querem trilhar um caminho inovador e fazer a diferença. 

O programa possui disciplinas que abrange a atuação profissional e suas diferentes áreas, como 
edificações, urbanismo e paisagismo e em diferentes escalas: de uma pequena construção 
promocional e efêmera até uma complexa edificação hospitalar. Além disso, permeia por todo 
o curso o atendimento aos princípios de sustentabilidade, conforto ambiental, acessibilidade 
universal e valorização do patrimônio cultural construído. 

O curso proporciona experiências reais em projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo, 
arquitetura de interiores e acompanhamento de obras. Professores com grande experiência lhe 
ajudarão a desenvolver habilidades. Você aprenderá a desenhar projetos em CAD e tecnologia 
BIM e modelá-los em softwares de última geração, criando maquetes eletrônicas. 

Como marca da instituição, exige-se também de o aluno atender a sociedade moderna que 
demanda profissionais éticos, com visão e responsabilidade social, postura empreendedora e 
proativa nos processos gerenciais além de aptidões para trabalho em equipe, gestão e bom 
relacionamento interpessoal. 

Início das aulas: Fevereiro/2022 

Unidades e Turnos: 

Barra e Belo Horizonte (integral). 

Duração do Curso: 

10 semestres

Diferenciais 

 Nota máxima no MEC; 

 Possui os mais modernos laboratórios nas áreas de Arquitetura; 

 Acervo da Fundação Oscar Niemeyer alocado no Ibmec RJ; 

 Parceria com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura MG e participação 

na CASACOR (Ibmec BH); 

 Professores que, além da sólida formação acadêmica (mestrado e doutorado) e da 

experiência docente, têm reconhecida experiência de mercado, trabalhando nos 

principais escritórios de arquitetura e urbanismo; 

 Corpo docente qualificado; 

 Proximidade com o mercado de trabalho; 
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 Hubs de empreendedorismo; 

 Centro de Empreendedorismo e Inovação; 

 Infraestrutura de ponta; 

 Orientação em carreiras; 

 Intercâmbio nacional: programa exclusivo para alunos de graduação do Ibmec que 

planejam realizar parte de seu curso em uma outra unidade da instituição no Brasil, 

cursando disciplinas de sua grade curricular ou disciplinas eletivas em caráter de 

intercâmbio. 

 Abrangência internacional: entre as experiências que o Ibmec oferece aos seus alunos 

esta é a chance de viver e conhecer novos países e culturas. Isso possibilita que eles 

ampliem seus conhecimentos e se adaptem a ambientes multiculturais, tornando-se 

cidadãos globais. 

Ramos de atuação 

O arquiteto atua na gestão, planejamento e execução de empreendimentos, intervenções em 

áreas urbanas, restauração do patrimônio histórico e arquitetura de interiores. Acompanha 

todas as etapas de uma obra junto do engenheiro, gerenciando custos e mão de obras. 

Carreira Acadêmica: 

 Docente; 

 Pesquisador. 

Carreira Pública: 

 Agências de desenvolvimento; 

 Companhias de saneamento; 

 Exército – Departamento de 

Engenharia; 

 Outras empresas estatais; 

 Prefeituras e secretarias. 

 

 

 

Carreira Privada:  

 Assessoria; 

 Construtoras; 

 Empresas de engenharia; 

 Empresas nacionais e 

multinacionais; 

 Escritório de arquitetura. 

Cargos relacionados: 

 Analista de Incorporação; 

 Arquiteto de Edificações; 

 Auxiliar de Arquitetura; 

 Consultor; 

 Decorador; 

 Desenhista Projetista; 

 Designer de Interiores. 

 

Para inscrições acesse: ibmec.br 
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