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1. Objetivo principal 
 
Esta visita acadêmica realizada pelo Prof. Felipe Tavares e sob a Supervisão da 
Profa. Maria Gabriela Caffarena Celani teve como objetivo principal realizar trocas 
de experiências acerca do ensino de Estruturas para Arquitetura e o uso de novas 
tecnologias digitais e experimentações destas em turmas de graduação e Pós-
graduação da FEC-UNICAMP. Estas atividades se realizaram durante o período 
entre 27/07/2017 a 23/03/2018. 
 
  
2. Atividades desenvolvidas 
 
Neste período, foram desenvolvidas atividades em uma disciplina da pós-
graduação em Arquitetura da FEC-UNICAMP, onde alunos da graduação de 
Arquitetura e Engenharia Civil puderam cursar esta disciplina como eletiva. Além 
da oferta desta disciplina, foram fabricadas duas tipologias de pavilhão, cada um 
com sua versão em maquete em escala reduzida de 1:3 e em sua versão protótipo 
em escala 1:1. Os detalhes destas duas atividades são relatados nos subitens 
abaixo. 
 
 
2.1 Disciplina AQ102/AU251/CV004 – Projeto Paramétrico de Estruturas 

Arquitetônicas 
 
Esta disciplina foi oferecida sob este código (AQ102), com códigos adicionais para 
suas versões em espelho para os alunos de graduação (AU251 e CV004). A 
disciplina se propôs a dar uma introdução à modelagem paramétrica de estruturas 
arquitetônicas e realizar atividades de estudo e desenvolvimento prático com a 
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utilização de modelos códigos de programação no ambiente do laboratório de 
informática da FEC. 
No início da disciplina foram realizadas aulas teóricas para dar uma base aos 
alunos na temática de modelagem paramétrica nos ambientes do 
Rhinoceros/Grasshopper (Fotos 1 e 2). Foram utilizados os add-nos Lunchbox, 
Karamba e Milipede. Após isto foram realizadas oficinas de modelagem e 
discussão no laboratório de informático. Ao fim da disciplina os alunos 
apresentaram propostas de trabalho de concepção e análise de algumas formas 
estruturais. As imagens 1 e 2 abaixo ilustram duas amostras dos resultados 
obtidos por dois dos grupos de alunos da turma. 
 

  
Foto1: Aulas teóricas.    Foto2: Aulas teóricas. 
 

  
Imagem 1: Resultados dos alunos. Imagem 2: Resultados dos alunos. 
 
Os resultados dos grupos de alunos se mostraram bastante heterogêneo devido 
aos diferentes níveis de profundidade na experiência com a modelagem 
paramétrica, sobretudo no Grasshopper. Os alunos que já tinham alguma 
experiência conseguiram se aprofundar mais e conceber modelos com maior 
complexidade no código e na forma. 
  
 
2.2 Modelagem e Fabricação digital de dois Pavilhões experimentais no LAPAC 
 
Foram propostas duas tipologias de pavilhões, modelados parametricamente com 
a consideração da simulação estrutural. O modelo paramétrico também 
contemplou a programação para pós-processar o modelo virtual simples para um 
modelo preparado para ser fabricado pelas máquinas de fabricação digital do 
Lapac/FEC/Unicamp. 
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No Pavilhão 1 foi utilizada a técnica de impressão 3d para fabricar as peças da 
maquete do modelo em ABS e a fresadora para fabricar o protótipo em escala real 
no material ACM. No Pavilhão 2 foi utilizada a plotadora de recorte para fabricar as 
peças da maquete em papel Canson e a cortadora a laser para fabricar o protótipo 
em escala real em papelão com 3mm de espessura. 
 
As imagens a seguir ilustram os modelos digitais e suas respectivas versões em 
maquete e protótipo. 
 

 
Imagem 3: Modelo paramétrico do Pavilhão 1 
 
 

  
Foto 3: Vista lateral da maquete  Foto 4: Vista em perspectiva da maquete 
do Pavilhão 1 .    do Pavilhão 1. 
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Foto 5: Montagem do protótipo do Pavilhão 1. 
 

 
Imagem 4: Modelo paramétrico do Pavilhão 2. 
 

  
Foto 6: Vista lateral da maquete  Foto 7: Vista em perspectiva da maquete 
do Pavilhão 2 .    do Pavilhão 2. 
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Foto 8: Protótipo do Pavilhão 2. 
 
 
3. Credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, 

Tecnologia e Cidade da FEC 
 
O credenciamento no referido Programa foi efetivado pela DAC pelo período de 
31/08/2017 a 28/02/2019, sobretudo para a atividade de co-orientação do 
Mestrando Caio Castriotto. Durante o período foram realizadas algumas reuniões 
para auxílio do desenvolvimento do trabalho do referido mestrando. 
 
 
4. Período de Professor Visitante pelo Connect Program 
 
Durante o mês de agosto de 2017, através dos recursos do Connect Program da 
Alexander-von-Humboldt Foundation, o prof. Felipe Tavares passou 30 dias na 
Universidade de Darmstadt, Alemanha. Mais precisamente, no DDU, centro de 
estudos de Digital Design, ligado à Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Darmstadt. 
Neste período, em parceria com o prof. Oliver Tessmann, Diretor do 
DDU/Darmstadt foram trocadas experiências de pesquisa na área, e alinhavo de 
possibilidade de contribuição futura. Além de Darmstadt, foi realizado intercâmbio 
com outros professores de outras universidades de Frankfurt (Städelschule), 
Suttgart (ICD e ITECH) e Hamburgo (Haffen-City University). Também foi 
realizada uma visita rápida ao centro de estudos Block Institute da ETH, em 
Zurique, Suíça. Além de diversos escritórios de Arquitetura e de Engenharia 
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Estrutural nas cidades de Frankfurt (Bollinger & Grohmann), Berlin (Lava) e 
Stuttgart (Milos Dimcic). 
 
 
5. Co-Orientações de TCC e Co-orientação de Mestrado 
 
Neste mesmo período, também se iniciaram co-orientações de três alunos em 
seus respectivos TCC’s e uma Co-orientação de Mestrado no Pós-Graduação em 
Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FEC. 
 
5.1 Co-Orientações de TCC de Arquitetura e de Engenharia Civil 
 
Três alunos, dois do curso de Arquitetura da FEC, O Vinícius Mizobuti e o Verley 
Cuoco, e um do curso de Engenharia Civil, João Pedro Bragaia, também da FEC. 
Estes procuraram a Profa. Gabriela Celani para Orientação de seus Trabalhos de 
Conclusão de Curso. Em colaboração, o prof. Felipe Tavares aceitou o convite para 
co-orientar estes trabalhos. 
 
Os trabalhos em si visam produzir projetos de Edifícios Arquitetônicos pelos alunos 
de Arquitetura e a avaliação estrutural destes edifícios pelo aluno de Engenharia 
Civil. Durante este período, foram realizadas reuniões para debate sobre 
estratégias e desenvolvimentos dos trabalhos. Apesar da volta do prof. Felipe à 
sua origem na UFBA, o trabalho de co-orientação e apoio aos estudantes irá 
continuar até a sua conclusão, mesmo à distância, através de vídeo-conferências. 
 
 
5.2 Co-Orientação de Mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FEC 
 
Outra oportunidade de Co-orientação surgiu junto ao trabalho do Mestrando Caio 
Castriotto, pesquisador do grupo de pesquisa liderado pela profa. Gabriela Celani. 
Este trabalho mescla conhecimentos de Arquitetura, modelagem paramétrica e 
Engenharia de Estruturas, sendo estes dois últimos temas de grande envolvimento 
do prof. Felipe Tavares no referido grupo de pesquisa. 
 
 
6. Discussões e desdobramentos 
 
No período relatado, foram realizadas atividades com os alunos de graduação e 
pós-graduação em Arquitetura da FEC-UNICAMP. Os resultados das atividades 
atingiram um resultado satisfatório e se transformou em material de reflexões 
acerca do ensino de estruturas, modelagem digital e fabricação digital. Estas 
reflexões já geram discussões entre o prof. Felipe e a Profa. Gabriela Celani para 
submissões de publicações em periódicos e colaborações imediatas e futuras em 
projetos de pesquisa, sobretudo de cooperação interinstitucional. 
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Campinas, 13 de Abril de 2018 
 
 

 
Felipe Tavares da Silva 
Professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA 
 


