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         PLANO DE ENSINO – 2022.2 

Disciplina: ATELIER DE PROJETO 8 

Código: ARQB81 Carga horária 

semestral: 
204 Pré-

requisito(s): 
ARQB80 

Semestre letivo: 2022.2 Turma(s): 
 

010100 
070700 

Dias e 

Horários: 

SEG-QUA-SEX 
8h50-12h30 

Docentes/ Titulação: CARLOS AMORIM BAHIA 

Especialista, Doutorando em Arquitetura e Urbanismo - 
http://lattes.cnpq.br/8138509958659790 

GABRIELA GUSMÃO SAMPAIO 

Especialista - http://lattes.cnpq.br/6944953769463128 

Conhecimento desejável: Ter aprovação até ARQB80 ou componentes curriculares equivalentes 

 

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. 
 
Os objetivos serão alcançados a partir dos estudos para implantação urbana de uma edificação com elementos 
de arquitetura, paisagismo e urbanização, fundamentados em pré-dimensionamentos, contemplando disciplinas 
pertinentes (infraestrutura, sistema viário, estacionamentos, calçadões, equipamentos e edificação estruturante, 
mobiliário urbano, programação visual, etc.). 

 

3. Conteúdo programático 

● Interrelações com o espaço urbanístico (formal, físico-ambiental, funcional, legal) 
● Relações entre preexistências e projeto 
● Programa, par do, dimensionamento, estrutura 
● Instalações e equipamentos 
● Detalhamento constru vo 
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4. Metodologia  

Serão desenvolvidas atividades de pesquisas, de análises, de diagnósticos, propositivas, de concepções, de 
partidos arquitetônicos, de estudos preliminares, anteprojeto e detalhamentos executivos, utilizando-se de 
embasamento teórico e prático, expressos em linguagem escrita e gráfica adequadas, com definições espaciais 
e construtivas. Os recursos a serem utilizados serão: 
 
• Consultas/orientações: professores atuando como consultores do processo ensino-aprendizado, tendo como 
objetivo o estímulo à criação e à crítica, com foco em uma condição espelhada na prática profissional; 
 
• Aulas teórico/práticas: interação de professores e alunos, direcionando para o aprofundamento e a busca de 
conhecimentos através de situações que os levem a questionar e desenvolver métodos próprios de construção 
de aprendizagem; 
 
• Palestras, seminários e consultorias: profissionais convidados, especialistas em vários campos do 
conhecimento ligados à atuação profissional. 
 
O trabalho principal será realizado em equipes de 4 componentes e desenvolvido em fases, apresentado 
através de linguagem essencialmente gráfica, visando o total entendimento do mesmo, dispensando 
explicações verbais. 
 
As fases do trabalho seguem uma sequência lógica e obrigatória, de complexidade crescente, mediante a 
apuração e o atendimento mínimo dos seus requisitos exigidos. Desta forma, pretende-se que os alunos 
possam se instrumentalizar de acordo com as dificuldades próprias de cada fase, que serão desenvolvidas 
conforme as diretrizes definidas nos seus respectivos detalhamentos e nas atividades e programações 
estabelecidas em sala de aula. O desenvolvimento do trabalho principal é facilitado através das 
consultas/orientações, quando serão discutidos todos os aspectos levantados pelas equipes/alunos e 
professores, por meio de material gráfico, preferencialmente. 
 
• Fase: Estudo Preliminar – Caracterização, Concepções e Propostas 
 
Conhecimento e caracterização sumários da área de trabalho, através de pesquisas, visitas, coleta de dados e 
informações existentes, complementações, atualizações e sua inter-relação com o entorno, identificando 
demandas, indicadores e parâmetros. 
 
Os dados, análises e diagnósticos relativos a aspectos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos subsidiarão as 
questões tipológicas, programáticas, funcionais e dimensionais dos componentes da urbanização e do 
equipamento, inclusive com especificação sumária de materiais, visando viabilizar a proposta de intervenção, a 
ser exposto com material gráfico necessário ao pleno entendimento. 
 
• Fase: Anteprojeto de Arquitetura e Urbanismo/Detalhamento Executivo 
 
Definição dos elementos de arquitetura e urbanização, fundamentados na fase anterior, onde serão 
apresentados o anteprojeto, detalhes construtivos e as diretrizes dos principais projetos complementares, 
necessários ao atendimento dos conceitos desenvolvidos, com todas as peças gráficas necessárias ao 
entendimento e à execução dos mesmos. 
 
Os detalhes serão definidos pelos professores, mediante a análise do anteprojeto. 
 
Baseado no cronograma detalhado no item 6 deste Plano de Curso, as equipes deverão indicar à época 
oportuna de cada fase, a data de entrega das apresentações gráfica e oral, no sentido de viabilizá-las e ordená-
las, compatibilizando-as com as atividades desenvolvidas em sala, as consultas/orientações e as apresentações 
das demais equipes.  
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A Apresentação Gráfica será em meio físico (papel), quando as equipes e os alunos serão avaliados quantitativa 
e qualitativamente. Após a apresentação do material gráfico de cada fase, as equipes farão a Apresentação Oral 
da mesma, para a turma, em meio digital, especificamente produzido para tal, ponto de discussão e avaliação 
por parte das demais equipes. 
 
Outros trabalhos de menor porte serão propostos, durante o semestre letivo, de caráter individual ou em 
equipe, no sentido de instrumentalizar e consolidar os conhecimentos desejados e necessários para o 
desenvolvimento pleno da disciplina e serão considerados como elementos de avaliação complementar. 
 

 

5. Recursos  

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos: 
- Ambiente virtual AVA Moodle 
- Textos e vídeos 
- Outras mídias 

 

6. Avaliação  

O processo de avaliação é constante, contínuo e de forma abrangente, durante as orientações e consultas, o 
desenvolvimento das atividades, dos exercícios e do trabalho principal, quantitativa e qualitativamente. A nota 
final do curso será o resultado de média ponderada das notas Quantitativa e Qualitativa, com pesos 7 e 3, 
respectivamente. 
 
No desenvolvimento do trabalho principal, durante as consultas/orientações, serão feitos registros da evolução 
do trabalho nas Fichas de Acompanhamento e Avaliação, que, diante do produto apresentado, auxiliarão na 
determinação da nota Quantitativa de cada fase, obedecendo a critérios previamente estabelecidos para a 
mesma, de forma coletiva e individual. A referida ficha é de responsabilidade das equipes e sua ausência não 
impede a realização de consultas/orientações. No entanto, não serão realizados registros posteriores à data de 
consulta/orientação. Fases desenvolvidas sem qualquer registro de consultas/orientações não serão 
considerados para efeito de atribuição de nota. A nota Quantitativa de cada fase será resultado da média 
ponderada das notas atribuídas nas apresentações Gráfica e Oral com pesos específicos. 
 
A nota Quantitativa final do aluno será o resultado da média ponderada das notas recebidas pelas avaliações 
das fases do trabalho principal do curso e das demais atividades propostas. Os pesos são: 2,0 para o grupo de 
atividades iniciais; 4,5 e 3,5 para as fases do trabalho principal, que receberão uma nota, à qual será atribuído 
um dos referidos pesos, contabilizados no final do curso, de forma proporcional e decrescente às notas obtidas, 
ou seja, à maior nota será atribuído o maior peso e à menor nota, o menor peso. A exceção se dá quando uma 
fase não é entregue, quando os pesos maiores lhes são atribuídos, mantendo-se a ordem decrescente das notas 
e pesos (pesos flutuantes). 
 
A freqüência (entendida de forma ampla), a atitude, a conduta em sala de aula, o acompanhamento dos 
trabalhos e a participação nos mesmos serão consideradas para atribuição da nota Qualitativa. 
 
Os alunos que obtiverem conceito igual ou superior a 5,0 (cinco) serão considerados aprovados, e aqueles com 
conceito inferior a 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 
 
Critérios de avaliação 
• Criatividade: determinação do aluno em busca do novo (inventividade/originalidade das propostas); 
• Coerência: adequação das propostas apresentadas (conceituação x concepção x projeto); 
• Viabilidade: condições de exequibilidade (legal, técnica, econômica e social); 
• Representação Gráfica: atendimento aos padrões definidos por normas e convenções, com clareza suficiente 
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de modo a tornar desnecessário qualquer esclarecimento verbal para interpretação completa do objeto 
representado; 
• Desempenho: participação do aluno em relação ao desenvolvimento das tarefas, buscando evoluir nas fases, 
corrigindo as deficiências apresentadas e buscando conhecimento; 
• Produtividade: participação e produção efetivas, não sendo passíveis de avaliação trabalhos apresentados 
sem o devido acompanhamento dos professores; 
• Frequência: a presença e a assiduidade (atendimento aos horários de aula, constância em todas as fases dos 
trabalhos, principalmente nas apresentações dos mesmos) serão consideradas. Estarão automaticamente 
reprovados aqueles que não atenderem às regulamentações vigentes da UFBA.  

 

7. Bibliografia  

Bibliografia Básica 
ENGEL, Heino. Sistemas Estruturais. São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1981. 
MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos. São 
Paulo, CosakNaify, 2008 
PANERAI, Phillipe; MANGIN, David. Proyectar la Ciudad. Madrid: Celeste Ediciones, 2002. 
RABELLO, Yopanan Conrado Pereira. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2000. 
SOLÀ-MORALES, Ignasi de. COSTA, Xavier (ed). Intervenciones. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
CAMPO BAEZA, Alberto. A idéia construída. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2004. 
DA ROCHA, Paulo Mendes. Maquetes de papel. São Paulo, CosakNaify, 2007. 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. Arquitextos, São Paulo, 
Vitruvius, 045.02, fev 2004< www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606 >. 
ROWE, Colin. Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 
SIZA, Álvaro. Álvaro Siza. Imaginar a evidência. Lisboa: Edições 70, 2009. 


