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Conhecimento desejável: projetos habitacionais e comunitários; expressão gráfica/croquis; fundamentos básicos
de estrutura; instalações elétricas e hidrosanitárias; noções de infraestrutura urbana e
desenho urbano.

1. Ementa

O projeto de arquitetura de edificações de médio e grande porte, problematizado na sua
complexidade projetual, técnico-construtiva e operacional, consideradas as condicionantes a
que está submetido de ordem ambiental e os impactos que provoca na estruturação do
ambiente urbano, natural e construído.

2. Objetivos

Desenvolver habilidades e competências para elaboração de projeto arquitetônico de médio e
grande porte, a partir da compreensão crítico-analítica das questões projetuais, funcionais,
construtivas e operacionais e da complexidade das relações deste com as diversas escalas
urbanas.

Objetivos específicos:

● Estimular a reflexão sobre a cadeia produtiva envolvida na produção dos espaços,
relacionando as opções projetuais, com as soluções construtivas e os impactos
ambientais e sociais promovidos.

● Estimular o desenvolvimento de uma visão sistêmica que articule as diferentes escalas
dos espaços construídos, edificações, espaços coletivos, urbanos e rurais.

● Abordar as emergências climáticas contemporâneas e seus rebatimentos em formas
alternativas de produção espacial, envolvendo materiais, técnicas construtivas e
sistemas de produção coletiva dos espaços.

● Abordar a utilização de materiais, técnicas e sistemas de infraestrutura urbana de
baixo impacto ambiental.
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3. Conteúdo programático

● Interrelações com o espaço urbanístico e rural (formal, físico-ambiental, funcional, legal),
análise dos recursos disponíveis, das condicionantes e dos potenciais presentes no território
de atuação.
● Relações entre preexistências e projeto, formas de interpretação e levantamento das
preexistências.
● Contatos comunitários, diálogos diretos com moradores do território de atuação, troca de
conhecimentos acerca dos espaços construídos e dos possíveis caminhos propositivos.
● Desenvolvimento de programa, elaboração de propostas, dimensionamento de quantitativo
de materiais, e pré-dimensionamento de estrutura.
● Instalações e equipamentos comunitários.
● Detalhamento construtivo e planejamento de obra.
● Práticas de construção com materiais de baixo impacto ambiental (ex. bambu, terra).

Observação. O detalhamento dos exercícios, bem como formatação dos produtos gráficos a serem
entregues, serão discutidos com as/os estudantes e fornecidos no decorrer do trabalho.

4. Metodologia

A disciplina pretende mesclar atividades teóricas e práticas, de forma a garantir espaços de
discussão e reflexão crítica sobre a relação do profissional de arquitetura e urbanismo com a
execução de seus projetos e impactos gerados no ambiente e sociedade, assim como a
relação com os demais profissionais e trabalhadores envolvidos no ciclo produtivo dos
espaços.

Os conteúdos serão abordados a partir de discussões em sala e visitas a campo, que terão
como insumos o relato de demandas existentes na cidade e comunidades envolvidas,
experiências práticas de canteiros de obras e de canteiros experimentais em faculdades de
arquitetura, além das discussões de textos indicados que abordam os temas elencados neste
plano.

As atividades teóricas servirão de insumos para a projetação, o planejamento e a execução de
equipamentos que intervém em áreas existentes urbano-rural, que serão realizados a partir da
implementação de diferentes práticas construtivas com uso de materiais de baixo impacto
ambiental, e que tem o objetivo de aproximar os estudantes dos saberes e fazeres próprios da
produção espacial.

As atividades práticas descritas irão retroalimentar o desenvolvimento e entendimento da
complexidade dos projetos urbano/rurais que abordarão alternativas de infraestrutura verde, de
forma relacionada e crítica ao modelo de cidade que vemos se desenvolver em Salvador e no
Brasil, reflexão que irá se pautar pela confrontação entre o que foi idealizado, projetado e
planejado, a emergẽncia climática e a crise urbana em que estamos inseridos.

O curso será ministrado através de:

- aulas expositivas, de conteúdo referente aos temas.
- orientação e monitoramento das atividades previstas neste plano em sala de aula
(acompanhamento de grupo e individuais).
- visitas a zonas de estudo e locais de intervenção.
- projeto, planejamento e construção de equipamentos nos locais de intervenção.
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Cronograma: No início do semestre será apresentado aos alunos uma programação geral das atividades
da disciplina em função das datas e do calendário da UFBA.

5. Recursos

Projetor multimídia;
Aerofotos (CONDER) / Plantas Base SICAR (CONDER);
Exposição de vídeos de arquitetura e urbanismo voltados à temática dos exercícios;
Aulas expositivas complementares e leituras direcionadas de textos de interesse;
Visitas de campo;
Interlocução com a comunidade externa;
Seminários internos e palestras técnicas (com convidados externos);
Ferramentas, equipamentos e materiais construtivos;
Transporte para atividades de campo.

6. Avaliação

A avaliação do estudante considerará o desenvolvimento individual do aprendizado
(assiduidade, interesse, curiosidade, informação, contribuições, participação em equipe e
envolvimento ao longo do curso) e o resultado final de cada etapa de exercício (qualidade de
concepção de projeto – aspectos de criatividade e representação gráfica, domínio das soluções
técnicas, estéticas e funcionais – capacidade de argumentação e defesa do projeto).

Também serão avaliados os processos de interlocução com a comunidade, as práticas de
construção, planejamento e execução da obra, aprendizado e análise crítica das
compatibilidades entre o que foi planejado e o que foi executado.
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Obs. Referências complementares e específicas, inclusive filmográficas, poderão ser sugeridas na época do
detalhamento e desenvolvimento dos exercícios.
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