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Pré-requisito 

Avaliação 

intermediária 

do curso  

EMENTA 

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, incluindo demandas legais, ou abstratas.  

 

EMENTA ESPECÍFICA 

Consolidar o conhecimento sobre processos diversificados de proposição espacial e          

execução. Refinar a linguagem própria e diversificada para representação do espaço. Aplicar            

ao projeto conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastre.              

Correlacionar forma e função na Arquitetura a partir do conhecimento tectônico dos            

elementos que constituem o espaço construtivo e estrutural, elementos que permitem à            

edificação ficar de pé, tais como o sistema estrutural, a geometria e/ou forma, os materiais               

de construção, as técnicas construtivas, os acabamentos, elementos de vedação e as demais             

partes que compõem uma edificação. Fornecer ao aluno, uma nova abordagem e            

compreensão dos sistemas estruturais segundo o seu comportamento físico, sua geometria           

e os materiais de construção empregados, tendo como premissa, a tectônica. 

 

OBJETIVOS 
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Consolidar a capacidade crítica do aluno para problematizar situações concretas ou           

abstratas com grande complexidade e propor soluções inovadoras financeiramente viáveis e           

construtivamente exequíveis.  

● Conceituar os fenômenos físicos que atuam em sistemas estruturais; 

● Analisar os sistemas estruturais básicos segundo seu comportamento físico, sua          

geometria e materiais de construção; 

● Promover a formação de uma consciência arquitetônica crítica sobre a compreensão           

dos processos da transformação e significado do espaço arquitetônico         

contemporâneo; 

● Aprofundar conhecimentos que promovam uma visão crítica fundamentada,        

associada à criatividade artística e técnica na compreensão dos seus processos           

produtivos. 

● Analisar a lógica e a estética do detalhe construtivo no conhecimento dos sistemas             

construtivos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A unidade curricular é dividida em aulas teórico-práticas: 

● Teórica: Introdução e apresentação da tectônica: 

o Revisão da Tectônica da Arquitetura: princípios básicos do pensamento         

tectônico; estruturas arquitetônicas; sistemas estruturais. 

● Teórico-prático: Sistemas estruturais (concreto, aço, madeira):  

o Relações entre características, aplicações e implicações dos sistemas        

construtivos para a estética e desempenho dos ambientes construídos.  

● Prática: seminários, desenhos em papel milimetrado, elaboração de uma maquete          

intuitiva, visita técnica a sites especializados (sistemas construtivos) proporcionando         

aos alunos experiências dos conhecimentos adquiridos na área de estruturas e sua            

importância na expressividade tectônica. 

METODOLOGIA - ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS 

Partindo do que é versado como melhores práticas para o ensino remoto, as atividades de               

conteúdo, aprendizagem e registro serão divididas em ATIVIDADES SÍNCRONAS, com 30% da            

carga horária total da disciplina e em ATIVIDADES ASSÍNCRONAS, com os demais 70%. A              

disciplina é estruturada em aulas expositivas SÍNCRONAS, com estudos dirigidos          

ASSÍNCRONOS, para a fixação do conceito e aplicabilidade da Tectônica da Arquitetura, nos             

processos projetuais. O aluno é incentivado a desenvolver um olhar crítico sobre a utilização              

da tectônica, no âmbito da concepção arquitetônica. A escolha de um dos sistemas             

estruturais (concreto, aço, madeira) norteia a tipologia a ser desenvolvida e nesta etapa, os              

conhecimentos adquiridos, transformam-se em premissas para a elaboração exequível do          

projeto arquitetônico (Anteprojeto), de acordo com o sistema construtivo escolhido. 
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ATIVIDADES ASSÍNCRONAS (70% da CH): seminários, projeção de vídeos de cunho técnico,            

trabalho em grupos, avaliações individuais, participação em fóruns, questionários, enquetes          

e quizzes, via Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ. 

 

ATIVIDADES SÍNCRONAS (30% da CH): aulas expositivas semanais com duração de 2hs, com             

discussões e orientações em grupos, esclarecimentos de dúvidas, conforme agendamentos,          

via RNP ou Google Meet, com links disponibilizados no Portal Didático do Campus Virtual da               

UFSJ. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As etapas abaixo contabilizam os 100% dos pontos distribuídos nas atividades ASSÍNCRONAS            

(que também corresponderão à frequência necessária para ser aprovado na disciplina) e nas             

atividades SÍNCRONAS: 

● Parte teórica = 12 pontos (ASSÍNCRONA). 

o 03 Seminários: 3 x 4 = 12 pontos. 

● Parte teórico-prática = 23 pontos (ASSÍNCRONA e SÍNCRONA). 

o 03 Atividades individuais = 2 + 4 + 6 = 12 pontos. 

o 02 Atividades coletivas =  5 + 6 pontos = 11 pontos. 

● Parte prática = 65 pontos (ASSÍNCRONA e SÍNCRONA). 

o 01 Atividades em duplas = 10 (1a entrega) + 35 (entrega intermediária) + 20              

(entrega final) = 65 pontos. (TODAS AS ENTREGAS DEVERÃO SER POSTADAS           

NO PORTAL DIDÁTICO, EM ARQUIVOS FORMATOS PDF.) 

 

Avaliação Substitutiva (AS) = 35 pontos. O aluno terá direito a uma AS, que contemplará               

todo o conteúdo trabalhado, até o dia de sua entrega, pré-definida no cronograma. Esta              

avaliação consiste na revisão e reelaboração de todas as atividades realizadas nas partes             

teórica e teórica-prática da disciplina, apresentadas em um caderno teórico-prático (formato           

A3, em PDF), postada via Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e madeira: atendimento da            

expectativa dimensional. 6.ed. São Paulo: Zigurate, 2005. 373 p. 

REBELLO, Y. C. P. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate Editora, 2001 

CHARLESON, Andrew W. A estrutura aparente: um elemento de composição em arquitetura.            

Porto Alegre: Bookman, 2009. 216 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARTIGOS CIENTÍFICOS disponibilizados gratuitamente em sites especializados da internet,         

tais como Vitruvius (Arquitextos); artigos de anais de congressos de arquitetura e urbanismo             
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(ANPUR; ANPARQ; ArquiMemória; Docomomo; ICOMOS; SHCU; Ambiente       

Construído/UFRGS; etc.) 

CHING, Francis D. K. Técnicas de construção ilustradas: Building construction illustrated.           

4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

CONDURU, Roberto. Tectônica Tropical. In: Arquitetura Moderna Brasileira. ANDREOLI,         

Elisabetta; FORTY,Adrien. Londres: Phaidon, 2004. 239p. 

DAMASCENO, Jefferson A. Caminhos tortuosos do high-tech. IV PROJETAR 2009. FAU-UPM           

São Paulo. 2009. 9 p. 

ENGEL, Henio. Sistemas Estruturais. Barcelona: Gustavo Gili, 2009 

LOPES, João Marcos; BOGÉA, Marta; REBELLO, Yopanan. Arquiteturas da engenharia ou           

engenharias da arquitetura. São Paulo: Mandarim, 2006. 173 p. 

REBELLO, Yoponan C. P. Bases para projeto estrutural na arquitetura. 2.ed. São Paulo:             

Zigurate, 2008. 286 p. 

SALVADORI, Mário. Por que os edifícios ficam de pé: a força da arquitetura. São Paulo,               

Martins Fontes, 2006. 

 

Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 

 

 

______________________________ 

Prof.a Anna Sophia Barbosa Baracho 

______________________________ 

Prof.a Ana Cristina Reis Faria 

Professor Responsável Coordenação de Curso 
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