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1. EMENTA

Fundamentação e experimentação de estudos de técnicas construtivas para o campo da
arquitetura.
2. OBJETIVOS
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§
§
§
§
•

GERAL
Introduzir ao aluno o conceito de tectônica na arquitetura.
ESPECÍFICOS
Conscientizar o aluno sobre a importância dos detalhes construtivos na arquitetura;
Aproximar o aluno às ferramentas e materiais de construção;
Estimular o desenvolvimento de soluções simples e eficientes na arquitetura através do
trabalho manual;
Dotar os alunos de repertório de soluções para os sistemas construtivos a fim de subsidiar
o desenvolvimento de projetos;
Promover discussão sobre técnicas e materiais de construção;
Contribuir de forma qualitativa e quantitativa na construção e o meio ambiente;
Evidenciar a importância do conhecimento técnico-científico e sua aplicação na geração e
na análise de alternativas de projeto;

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Introdução;
O que é Tectônica na arquitetura;
O que é detalhes na arquitetura;
Estudos sobre materiais de construção (possibilidades construtivas);
Junções na arquitetura;
Projeto e execução de protótipos de objetos e/ou detalhes construtivos.

4. MÉTODO
Os procedimentos didáticos se darão através de:
• Aula teórica e prática realizada com apoio de material gráfico usando o Power Point,
maquetes e equipamentos como recursos de apresentação;
• Visitas técnicas;
• Aulas práticas utilizando o espaço da marcenaria;
• Durante a aula, serão apresentados exemplos e exercícios práticos para reforçar o
entendimento sobre os assuntos apresentados;
• Investigação e apresentação de seminários;
• Execução de protótipos construtivos.

5. RECURSOS UTILIZADOS
Serão utilizados os seguintes recursos didáticos:
Quadro branco
Projetor multimídia
Micro-computador
Materiais e ferramentas de carpintaria e marcenaria

•
•
•
•

6. AVALIAÇÃO
Serão realizados diversos exercícios práticos ao longo do curso e dois trabalhos com
apresentação.
Cada trabalho terá seus próprios critérios de avaliação e um determinado peso, que ao final do
curso, irá compor a média final do aluno. Esses critérios poderão variar em função do objetivo a
ser alcançado. Os temas e respectivos pesos dos trabalhos são:
TRABALHO
1
2

TEMA
Pesquisa e apresentação: caderno
de detalhes
Projeto e execução do protótipo

MODO
Equipe

PESO
4,0

Equipe

6,0

Os trabalhos serão avaliados sob o formato de entrega e apresentação do caderno de detalhes e
protótipo.
Todos os exercícios realizados fará parte da avaliação final qualitativa de participação do
aluno, juntamente com a presença e comportamento que irá compor a média final do aluno.
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