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Renata Lucena Gribel 

Mestra em Arquitetura e Urbanismo - http://lattes.cnpq.br/2523923441334056 

Conhecimento desejável: Noções de Conforto Ambiental, Técnicas Construtivas e Estrutura 

Domínio de Software de Desenho Técnico e de Modelagem Tridimensional 

Atelier de Projeto 5 

Modalidade PRESENCIAL 

1. Ementa  

Elaboração de proposta arquitetônica para um Edifício de Porte Vertical de média 
complexidade dentro do escopo de um anteprojeto, considerando suas relações funcionais, 
espaciais e volumétricas com o entorno urbano/paisagístico, levando em consideração a 
legislação vigente, as demandas humanas e os aspectos conceituais envolvidos. 
Instrumentalização dos alunos acerca da representação gráfica de projeto executivo, sistemas 
e detalhes construtivos, tecnologias, materiais e elementos arquitetônicos com vistas ao 
conforto ambiental, à estética, à racionalidade, à segurança, à sustentabilidade e à 
acessibilidade universal. Aplicação da topografia usando os recursos da aerofotogrametria, 
topologia e fotointerpretação, aplicados à Arquitetura e Urbanismo. 

2. Objetivos 

OBJETIVO GERAL  
Desenvolvimento de projeto arquitetônico de Edifício de Porte Vertical de média complexidade 
em suas etapas de Estudo Preliminar (EP) e Anteprojeto (AP). Capacitação conceitual e 
técnica para a elaboração de soluções arquitetônicas, intervenções urbanísticas e 
paisagísticas do entorno imediato e das peças gráficas para os projetos, através dos métodos 
tradicionais e digitais de representação. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Exploração do conteúdo com aulas temáticas aplicadas, debates críticos e ampla discussão a 
respeito de tecnologia construtiva, focalizando as especificidades socioculturais, urbanísticas, 
paisagísticas, bioclimáticas, legais e geomorfológicas. Instrumentalização dos alunos sobre os 
aspectos conceituais envolvidos. Criação dos modelos de estudos de massa dos projetos na 
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fase de concepção inicial das ideias. 
 

3. Conteúdo programático 

• Generalidades e particularidades teóricas e metodológicas dos projetos de edificio 
vertical, aprofundando as questões específicas à temática adotada para o exercício;  

• Aspectos sociais, urbanos, paisagísticos, legais, estruturais, tecnológicos e de conforto 
ambiental, fundamentais a serem aplicados no projeto de uma edificação vertical; 

• A modificação da paisagem urbana em função da tendência à verticalização; 
• O projeto de arquitetura: forma, função, estrutura, instalações; 
• Circulações verticais: escadas, rampas, elevadores;  
• Segurança contra incêndio no projeto arquitetônico: normas, rotas de fuga, 

antecâmaras, etc.; 
• Influência das instalações prediais no projeto vertical;  
• Pesquisa de soluções arquitetônicas mais sustentáveis para o projeto; 
• Representação Gráfica Técnica de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo aplicada ao 

Projeto Executivo; 
• Elementos de Topografia: recursos da aerofotogrametria, topologia e fotointerpretação, 

aplicados à Arquitetura e Urbanismo; 
• Aplicações dos Conteúdos de Mecânica das Estruturas ou de Introdução aos Sistemas 

Estruturais; 
• Detalhamento construtivo de partes da edificação; e 
• Análise dos custos das partes componentes do edifício.  

4. Metodologia  

 O curso se estrutura a partir de ATIVIDADES DIDÁTICAS, com finalidade de sondagem e 
preparação para o exercício que se segue, um EXERCÍCIO com a finalidade de desenvolver 
individualmente os alunos para o Trabalho Final, e um TRABALHO, com caráter avaliativo e 
de aprendizagem coletiva.  
Pesquisa, Criação, Representação Gráfica/Apresentação e Crítica serão os aspectos mais 
explorados no ensino-aprendizagem e serão as bases para os critérios de avaliação que 
serão sempre definidos em editais que antecedem todas as tarefas. 
Como recursos de Representação Gráfica serão incluídos os produtos: Croquís, Desenho 
Técnico (com detalhamento) e Modelagem Tridimensional usando as técnicas e os softwares 
da preferência dos alunos. 
Obs.:  

1) As Aulas serão a priori presenciais, podendo ser convertidas para o modo remoto, 
caso assim determinem os Conselhos Superiores da UFBA; 

2) O ensino desta disciplina poderá ser em modo híbrido, caso o espaço físico 
destinado à ela tenha que ser compartilhado com outra turma a fim de atender às 
demandas de biossegurança diante da pandemia do Covid-19. 

5. Recursos  

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos: 
• Aulas teóricas e práticas com exposição participada ou com técnicas motivacionais; 
• Exercícios e trabalhos práticos; pesquisa teórica e conceitual; 
• Seminários e palestras; técnicas de aprendizagem invertida e de metodologia ativa; 
• Textos auxiliares, leituras didáticas, com debates em sala e/ou recomendadas;  
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• Uso de recursos áudio visuais: slides e vídeos em multimídia, quadro branco, flip chart, etc.;  
• Uso de música como recurso de estimulação criativa e outras heurísticas;  
• Vídeo resumo do curso com revisão final de tudo o que foi realizado ao longo do atelier 
Obs.: Para as possíveis aulas remotas e para registro e acompanhamento do projeto didático 

da disciplina será usado o Google Classroom e o GoogleMeet. Algumas aulas assíncronas 
serão disponibilizadas neste ambiente virtual de aprendizagem. 

6. Avaliação  

Os processos de avaliação serão de três modalidades: 1) as atividades didáticas cuja 
avaliação não incluirá pontuação positiva, apenas negativa caso as atividades não sejam 
realizadas, ou seja, apenas garantirá a manutenção da média obtida nas demais avaliações 
quando executadas – serão os frutos das oficinas – exercícios em sala de aula que podem se 
prolongar além dos limites das aulas, ou atividades didáticas motivadoras de aprendizagens 
preparatórias para o exercício e para o trabalho, influenciando positivamente e 
quantitativamente no resultado final das notas e, paralelamente, tendo a função de testes de 
sondagem da turma; 2) exercícios (peso 4), atividades mais rápidas com objetivo de 
aprimorar algumas habilidades específicas necessárias ao trabalho que se sucederá e 3) 
trabalho (peso 6) com caráter exclusivamente avaliativo, visando quantificar o desempenho 
de cada aluno através de verificações da aprendizagem nas áreas específicas que o Atelier 
tem como objetivo ensinar. 
Como abordagens teórico-práticas nas tarefas serão considerados como itens de avaliação: 
Apresentação e Coerência Conceitual e Gráfica, Desenho Técnico (com detalhamentos 
construtivos), Solução Arquitetônica, Solução Estética, Solução Construtiva/Estrutural, 
Implantação, Paisagismo, Atendimentos às Condicionantes Climáticas e Legais, Viabilidade 
Construtiva e Econômica. 
Obs.: Ao longo do curso, alguns trabalhos serão em equipes de, no máximo três alunos, e 
outros individuais. Os trabalhos em equipe poderão resultar em notas individuais 
diferenciadas se os professores notarem diferentes participações e no empenho dos alunos. 
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