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PLANO DE CURSO 

 

1. EMENTA 

“Desenvolvimento da capacidade de análise, criação e representação arquitetônica, urbanística e 

paisagística, em programas de média complexidade, em nível de estudo preliminar e anteprojeto, 

considerando, dentre outros, os seguintes aspectos: funcionalidade, plasticidade, materiais e soluções 

construtivas e estruturais, entorno, conforto ambiental, legislação, acessibilidade, representação e 

detalhamento arquitetônico” 

 

2. OBJETIVOS 

▪ Sistematizar e desenvolver as etapas de projetação consolidando uma metodologia de projeto, 

utilizando como instrumental de apoio o conhecimento adquirido nas diversas disciplinas; 

▪ Compreender as relações existentes no processo de projetação entre os agentes envolvidos 

(arquiteto x clientes / usuários); 

▪ Compreender a relação do objeto com o contexto urbano, aperfeiçoando os mecanismos de 

conhecimento da realidade, para a projetação, com ênfase na percepção da dinâmica do urbano 

e o impacto do objeto projetado sobre seu entorno, considerando aspectos da morfologia, 

sustentabilidade, memória e linguagem e conforto ambiental; 

▪ Desenvolver a capacidade de apresentação/representação projetual utilizando-se de ferramentas 

gráficas de representação arquitetônica diversas: croquis, colagens, desenhos técnicos, modelos 

tridimensionais (físicos e digitais) etc. 

 



3. METODOLOGIA 

A estruturação do curso prevê a realização da maior parte de suas atividades em sala de aula, com visitas 

de campo, quando se julgar necessárias, além de atividades extraclasse e, eventuais, encontros remotos.  

Serão introduzidos aos alunos os principais conceitos relacionados à temática de cada exercício, antes do 

início das atividades práticas. A experimentação e a discussão crítica irão balizar todas as intervenções 

arquitetônicas durante o curso afim, não só de instigar a produção do aluno, como estimulá-lo à 

investigação de diversos processos de projetação. 

As atividades de base (coleta e análise de informações, estabelecimento de referenciais de projeto e 

definição do partido arquitetônico) referentes aos exercícios estão planejadas para serem realizadas em 

ritmo de workshop e seminários internos.  A definição de um cronograma de atividades bem como datas, 

prazos e detalhamento dos exercícios serão discutidos e definidos em sala de aula. 

   

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); 

▪ seminários temáticos, debates teóricos, estudos de caso, apresentação de trabalhos; 

▪ visitas a zonas de estudo e locais de intervenção. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso se desenvolverá através de exercícios objetivando a construção de um método de Projeto 

Arquitetônico. Nesse primeiro semestre do segundo ano, as atividades visam um incremento da 

capacidade de expressão formal e espacial, com base nos princípios da composição e da tectônica, bem 

como da expressão gráfica arquitetônica. 

▪ 1º Exercício – Atividades diversas de revisão para compreensão da materialidade arquitetônica e 

desenvolvimento da representação gráfica, como desenhos à mão e correção de projetos 

realizados; 

▪ 2º Exercício – Desenvolvimento de anteprojeto para uma Casa de Idosos, de média complexidade,; 

▪ 3º Exercício – Desenvolvimento de anteprojeto para um templo religioso.  

Obs.: Para todos os exercícios serão entregues ementas específicas. 

 

 



5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala com pranchetas e projetor multimídia. 
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