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Intermediária de 
Curso 

EMENTA GERAL 
Consolidar a capacidade crítica para problematizar espaços públicos e/ou privados, arquitetônicos,           
urbanísticos e/ou paisagísticos, cotidianos ou extraordinários, externos ou internos, a partir de            
demandas concretas ou abstratas. Consolidar o conhecimento sobre processos diversificados de           
proposição espacial e execução. Refinar a linguagem própria e diversificada para representação            
do espaço. 
 

EMENTA ESPECÍFICA 
Este estúdio parte da reflexão sobre o processo de projeto correlacionado ao processo de              
construção de um edifício, abordando a resolução físico espacial dos aspectos socioeconômicos,            
ambientais, técnicos, legais e o atendimento às satisfações físicas e psíquicas dos usuários. Neste              
sentido busca aprofundar questões construtivas, interfaces no(s) edifício(s) e deste com a cidade,             
e a execução da obra. 
 

OBJETIVOS 
GERAL: Consolidar a capacidade crítica do aluno para problematizar situações concretas ou            
abstratas com complexidade e propor soluções inovadoras financeiramente viáveis e          
construtivamente exequíveis. 
ESPECÍFICOS: Abordar e utilizar de metodologias de projeto: processos e ferramentas para            
análise crítica do espaço e proposição do objeto/edifício contemporâneo. Analisar conflitos e            
necessidades identificadas no ambiente urbano (contexto) x o terreno/edifício. Analisar,          
criticamente, a legislação vigente, uso e ocupação do solo, recuos, acessos, pés-direitos, fluxos,             
dimensionamentos dos ambientes, ventilação e iluminação. Estudar e apropriar de conhecimentos           
sobre a interação entre o projeto arquitetônico e os complementares (como foco no             
pré-dimensionamento estrutural). Discutir e pesquisar sistemas estruturais, materiais e tecnologias          
a serem empregados. Conceber projeto de edifício contemporâneo a partir das reflexões e dos              
estudos feitos.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades síncronas e assíncronas com carga              
horária de 12 horas-aula (ha) por semana, totalizando 144 horas-aula no Período Remoto             
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Emergencial (14/09/2020 a 05/12/2020). As atividades síncronas começarão no dia 15/09/2020, às            
13:15h. 
Unidades de ensino: 
- Metodologias de projeto arquitetônico e paisagístico;  
- A concepção do projeto arquitetônico, na confluência entre a arte e a tecnologia;  
- Ferramentas de análise de conflitos e necessidades identificados no ambiente urbano 
(contexto);  
- Ambientes e arranjos espaciais de qualidade; 
- Reflexão crítica sobre as legislações vigentes;  
- Aplicabilidade de conhecimentos técnicos e teóricos na resposta projetual;  
- A interdisciplinaridade no projeto.  
- Tecnologias construtivas. Aplicabilidade dos materiais e suas propriedades;  
- Detalhes construtivos; 
- Linguagem e representação gráfica: desenho técnico bi e tridimensional.  
- Projeto arquitetônico da concepção a execução da obra. 
 

METODOLOGIA  
O conteúdo será ministrado através de encontros síncronos semanais não gravados (pela            
plataforma ConferênciaWeb da RNP ou Meet ou Zoom, entre outras), que representarão 30% da              
carga horária. E de métodos assíncronos semanais (textos e/ou artigos e/ou apostila da disciplina              
e/ou vídeos, exercícios, entre outros) enviados previamente pelo portal didático e/ou e-mail, entre             
outros, que representarão 70% da carga horária. A professora estará disponível 3h semanais para              
atendimento aos estudantes, mediante agendamento prévio via e-mail.  
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

● Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 11. O registro da                 
frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não              
pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir             
75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.” Dessa forma, o controle            
de frequência do discente na disciplina se dará por meio da execução dos questionários              
propostos e dos trabalhos avaliativos e não pela presença durante os encontros síncronos. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

● TP01 - Atividade assíncrona composta por elaboração do conceito do projeto e programa             
do edifício. Assim como análise crítica de obras análogas (2 pontos). 

● TP02 – Atividade assíncrona composta pela elaboração do estudo preliminar arquitetônico           
de um edifício, contendo desenhos de situação, implantação, plantas baixas, cortes,           
fachadas e 3D (4 pontos). 

● Avaliação substitutiva – Prova assíncrona a ser aplicada após e possibilitando a            
substituição do TP02. Produção individual, se solicitada (4 pontos). 

● TP03 – Atividade assíncrona composta pela elaboração do pré-executivo arquitetônico de           
um edifício e o seu pré-dimensionamento estrutural, contendo desenhos de situação,           
implantação, plantas baixas, cortes, fachadas e 3D (4 pontos). 
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Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
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