
    Faculdade de Arquitetura
    Universidade Federal da Bahia

    Coordenação Acadêmica

         PLANO DE ENSINO – 2022.2

Disciplina: ATELIER DE PROJETO 8

Código: ARQ B81 Carga horária

semestral:
T (68)

P (136) 

Pré-requisito(s): ATELIER DE 
PROJETO 7

Semestre letivo: 2022.2 Turma(s): 040400

050500

Dias e Horários: SEG-QUA-SEX
14:50 às 18:30

Docentes/ Titulação: MARIA DAS GRAÇAS BORJA GONDIM DOS SANTOS PEREIRA 

Doutora em Arquitetura e Urbanismo – http://lattes.cnpq.br/6269423586721771 

RODRIGO SCHEEREN 

Doutor em Arquitetura e Urbanismo – http://lattes.cnpq.br/7753168937871460
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1. Ementa 

A abordagem do projeto de arquitetura de edificações de médio e grande porte, problematizado a 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. 

    • Desenvolver o potencial criativo e propositivo do aluno, valorizando o seu conhecimento prévio, o desejo, e
motivação; 
    • Ensinar projeto como meio de investigação e como ferramenta para transformar a realidade existente;
    • Integrar saberes mais que deter conhecimentos dissociados para interferir em realidades complexas;
    • Valorizar a importância do contexto, do ambiente construído e da paisagem;
    • “Aprender-fazendo", processo pedagógico fundamental do ensino de projeto;
    • Trabalhar a experiência espacial da arquitetura e urbanismo, mas também a cultura e as interações sociais;

Objetivos específicos
    • Estimular o raciocínio mais abrangente do objeto arquitetônico e seus efeitos na organização das relações e
dos fluxos nas diversas escalas e no desenho urbano;
    • Exercitar a avaliação de planos, projetos setoriais e bases de dados georeferenciados para elaboração de 
diagnósticos e construção de análises estratégicas para o entendimento da viabilidade do equipamento nas 
suas relações urbanas e empresariais;
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    • Desenvolver a compreensão dos diferentes níveis de domínio: público, semi-privado e público e as variáveis
envolvidas na gestão destes espaços;
    • Conhecer a legislação urbanística e ambiental;
    • Desenvolver reflexões sobre as dimensões de sustentabilidade e sobre os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável ODS, em especial o ODS 11 – Cidades sustentáveis, na abordagem urbanística e do projeto 
arquitetônico.
    • Trabalhar a implantação do objeto arquitetônico com ênfase na adequação à topografia, na inserção 
urbana e paisagística.
    • Estimular a exploração do repertório da linguagem arquitetônica e estética das soluções;
    • Exercitar sistemas estruturais compatíveis com espaços de dimensões desafiadoras, inerentes ao programa 
e partido arquitetônico de projetos de grande e médio porte;
    • Estimular o estudo de especificações técnicas condizentes com os diferentes ambientes de projeto;
    • Desenvolver, por meio de seminários, a prática de apresentação de trabalho em público;
    • Promover a apresentação de projetos nos moldes da apresentação para concursos públicos, valorizando e 
aprimorando a representação gráfica como principal meio de expressão da intenção projetual;
    • Utilização de ferramentas computacionais e da modelagem da informação de construção para o 
desenvolvimento e documentação do projeto. 

3. Conteúdo programático

Edificação de Médio e Grande Porte
▪ inter-relações com o espaço urbanístico (formal, físico-ambiental, funcional, legal) 
▪ relações entre preexistências e projeto 
▪ programa, partido, dimensionamento, estrutura 
▪ instalações e equipamentos 
▪ detalhamento construtivo

4. Metodologia 

O semestre será dedicado à concepção do projeto arquitetônico e ao seu desenvolvimento até o nível  de
projeto básico. A partir de áreas de interesse identificadas pela prefeitura municipal de Salvador como áreas de
intervenção,  o equipamento urbano deverá ter área entre 3.500m2 e 5.000m2, com proposta  e programa
elaborada pelos estudantes organizados em equipes, a partir de matrizes de análise do contexto. Para a análise
dos  locais,  serão  utilizados  mapas,  bases  de dados  de sistemas de  informações  geográficas  (SIG)  e  visitas
técnicas.  Para  a  concepção  e  desenvolvimento  do  projeto,  será  utilizada  a  modelagem  da  informação  da
edificação (BIM). Atividades didáticas complementares serão introduzidas em função das carências apontadas
pelos alunos no decorrer do curso.

Detalhamento das atividades
Discussão  inicial  sobre  o  conceito  de  equipamento  urbano  estruturante:  os  alunos  deverão,  com  a  sua
experiência, observar e listar equipamentos urbanos que possam ser caracterizados de grande e médio porte,
tanto em função das interfaces com os sistemas urbanos quanto com relação ao que define a legislação e a
literatura  para  posterior  construção  coletiva  de  uma  categorização  de  equipamentos  urbanos  por  eles
relacionados. As atividades serão complementadas com debates sobre os projetos em sala de aula.

Atividade 1 – Exercício de análise por meio de estudo da área escolhida pela equipe, complementada
pelo  estudo  de  projetos  de  referência  de  autores  renomados  visando  ampliar  a  capacidade
crítica/analítica e a cultura arquitetônica, além de subsidiar a elaboração de programa arquitetônico
para  o  equipamento  urbano,  a  desenvolver.  Caracterizar  os  elementos  construtivos,  e  realizar  as
análises:  funcional,  ambiental,  estrutural,  arquitetônica  e  do  contexto  de  realização  da  obra.
Elaboração de elementos de representação: desenhos, croquis, maquetes e fotografias, a compor 02
painéis  tamanho  A2  em  formato  pdf  e  relatório  de  análise.  Definição  de  programa,  pré-
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dimensionamento e funcionograma para o equipamento urbano de grande/médio porte, individual ou
dupla. Formatado como um Dossiê.
Elaborado em dupla, corresponde à 1ª. Nota, peso 2,5.

Atividade 2 – Definição do Partido Arquitetônico e Desenvolvimento do trabalho em nível de Projeto
de Anteprojeto.
Concomitante ao desenvolvimento da Atividade 2, serão apresentadas aulas e realizados seminários
temáticos  de  estudo,  abordando  conteúdos  complementares:  sistemas  estruturais,  sistemas  de
infraestrutura urbana, dentre outros, a serem definidos em função das demandas da turma.
Elaborado em dupla ou individual – 2a Nota, peso 3,0.

Atividade 3 – Desenvolvimento do projeto a nível de Projeto Básico. O projeto será apresentado em
painel (tamanho padrão mostra FAUFBA (a confirmar), composto por desenhos, croquis, perspectivas,
além de maquetes utilizadas no processo de concepção e por meio de plantas técnicas constando de:
situação,  implantação,  planta  baixa,  cortes,  fachadas  e  detalhes.  Desenvolvimento  em  dupla  ou
individual – 3a Nota, peso 4,5.

5. Recursos 

O conteúdo será trabalhado por meio de aulas presenciais e aulas remotas síncronas, quando for necessário, 
sendo estas teóricas e de caráter prático, englobando visitas técnicas e palestras de conteúdos específicos, além
do acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos por equipe. Seminários serão um formato recorrente para 
apresentação e discussão dos trabalhos teórico-analíticos ou propositivos, e poderão ser realizados no modo 
presencial ou remoto.

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos:
- QGIS
- ARCHICAD/REVIT
- Conferência WEB RPN
- Google Classroom
- Google Meet
- Jamboard
- Whatsapp

6. Avaliação 

Além da avaliação dos produtos relativos às atividades de 1 a 3, os professores, a seu critério poderão fazer 
aproximações nas notas, considerando a evolução do aluno e compromisso demonstrado na disciplina: 
presença nas aulas, cumprimento de prazos, participação nas partes teóricas e nível de apresentação dos 
trabalhos.
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