
Ementas maleáveis 

As ementas maleáveis são aquelas cujo conteúdo é desenhado para ser trabalhado 

por professores de departamentos distintos com carga horária definida, porém 

distribuída de forma diferente ao longo do semestre. Não dependem da escolha do 

aluno, mas pretendem servir de exemplo para integrações de conteúdos que 

posteriormente serão de responsabilidade dos próprios estudantes. Enquadram-se 

nesse tipo de ementa as das Oficinas I e II. 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Oficina I 

Oferta/turma Oferta semestral para 2 turmas com 15 alunos cada 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: 
Total 144 h 

Arquitetura 6h (72 h) 

Artes 2h (54 h) 

Computação: 1h (18 h) 

Tipo: Oficina (Ementa maleável) Departamentos: DAUAP / DECOMP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Co-requisitos: unidades curriculares de fundamentação do primeiro período  

Ementa 
Sensibilização da percepção do aluno para a prática projetual da arquitetura e do urbanismo. 
Exercícios de problematização, proposição e execução de idéias. Exercício dos meios 
analógicos de expressão e representação (desenho livre, expressão tridimensional, 
performance, dentre outros). Exercício de meios digitais de representação. Reflexão sobre as 
possibilidades da informática não só para representação da arquitetura, mas como parte 
integrante do espaço (Interação Humano-Computador). Exercício da proposição e execução 
de interfaces físicas e digitais para interação entre pessoas e espaços usando mecanismos 
físicos e digitais. Exercício da expressão visando o desenvolvimento de linguagem própria. 

Objetivos 
Introduzir o aluno à prática de integração de conteúdos da arquitetura com as artes e a 
computação, iniciando assim a prática do meta-aprendizado que visa à autonomia do 
estudante e o desenvolvimento de linguagem própria para expressão e representação. 
Treinar o estudante para uso dos instrumentos necessários para a produção do espaço ao 
longo do curso a partir de reflexões contemporâneas, principalmente no que se refere à 
informática aplicada aos ambientes, paisagens, intervenções e instalações artísticas e as 
possibilidades interativas. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Oficina II 

Oferta/turma Oferta semestral para 2 turmas com 15 alunos cada 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 144 h 

Arquitetura 72 h 

DEMEC 72 h 



Tipo: Oficina (Ementa maleável) Departamentos: DAUAP (Arq.) / DEMEC 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Oficina I e 80% das unidades curriculares de fundamentação do primeiro 
período 

Co-requisitos: unidades curriculares de fundamentação do segundo período e as do primeiro 
período que porventura não tenham sido cursadas. 

Ementa 
Introdução à prática projetual da arquitetura e do urbanismo. Introdução ao desenho 
arquitetônico (desenho técnico e perspectiva). Investigação da relação entre ferramentas de 
desenho e o processo de projeto. Desenvolvimento de linguagem própria para representação 
e expressão analógica e digital. Exercício de problematização e crítica espacial, introduzindo 
a lógica estrutural. Levantamento topográfico e cartográfico de espaços. Análise perceptiva 
dos espaços, incluindo análise de conforto e diagnóstico sócio-ambiental.  

Objetivos 
Consolidar a prática de integração de conteúdos e, consequentemente, a prática do meta-
aprendizado, visando à autonomia do estudante e o desenvolvimento de linguagem própria 
para expressão e representação. Promover a capacidade de apropriação crítica de 
informações e técnicas disponíveis para a prática projetual, incorporando na atividade prática 
da Oficina os conteúdos abordados nas unidades curriculares de Sistemas Estruturais, 
Topografia e Cartografia e Conforto Ambiental. 

Ementas genéricas 

São ementas genéricas aquelas que definem unidades curriculares organizadoras, 

abrangendo uma gama de unidades curriculares específicas variáveis ao longo do 

curso. Os conteúdos de cada unidade específica devem ser definidos e detalhados em 

um Plano de Curso, aprovado pelo Colegiado. São genéricas as ementas dos 

Estúdios, dos Módulos, dos Trabalhos Integrados e das Optativas. 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Estúdio Intermediário 

Oferta/turma Oferta bimestral para 16 turmas com 15 alunos cada 

Ciclo: Intermediário Carga Horária: Total 6 h (54h) 

Tipo: Estúdio (Ementa genérica) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Oficinas I e II e 80% das unidades curriculares de fundamentação 

Co-requisitos: Trabalho Integrado Intermediário e pelo menos uma unidade curricular teórica 
(Módulo ou Optativa) 

Ementa 
Exercitar 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. Exercitar o conhecimento sobre os 
processos diversificados de proposição espacial e execução, seja por meio de maquetes, 
protótipos ou construções de objetos e mecanismos em escala real. Aprimorar a linguagem 
própria e diversificada para representação do espaço. 

Objetivos 
Desenvolver a capacidade crítica do aluno para problematizar situações concretas ou 
abstratas com pequena e média complexidades (no nível do objeto, dos espaços interiores, 
do edifício, do paisagismo e da cidade) e propor soluções criativas com consciência das 
possíveis consequências de suas propostas. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 



Unidade Curricular Estúdio Avançado 

Oferta/turma Oferta semestral para 4 turmas com 15 alunos cada 

Ciclo: Avançado Carga Horária: Total 6 h (108h) 

Tipo: Estúdio (Ementa genérica) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: 8 Estúdios Intermediários, 80% das unidades curriculares teóricas do ciclo 
Intermediário e aprovação na Banca Intermediária de Curso 

Co-requisito: Trabalho Integrado Avançado  

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 ou abstratas. Consolidar o conhecimento sobre 
processos diversificados de proposição espacial e execução. Refinar a linguagem própria e 
diversificada para representação do espaço. 

Objetivos 
Consolidar a capacidade crítica do aluno para problematizar situações concretas ou abstratas 
com grande complexidade e propor soluções inovadoras financeiramente viáveis e 
construtivamente exequíveis. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Módulo de Tecnologia da Arquitetura 

Oferta/turma Oferta bimestral turmas com 30 alunos cada 

Ciclo: Intermediário e Avançado Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Módulo (Ementa genérica) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Não tem pré-requisito, mas pode ter como co-requisito um Módulo complementar oferecido 
no mesmo semestre em bimestre alternado. 

Ementa 
Estudos de sistemas estruturais, de técnicas construtivas e/ou materiais. 

Objetivos 
Esse grupo de Módulos pretende aprofundar os estudos dos sistemas estruturais de madeira, 
aço, concreto e/ou estruturas alternativas (tensionadas, membranas, etc.); estudar em 
profundidade as técnicas construtivas tradicionais, industrializadas, vernaculares, 
retrospectivas e/ou alternativas; e/ou aprofundar os estudos dos materiais tradicionais e 
tecnologicamente desenvolvidos usados na construção civil; e/ou verificar as potencialidades 
estruturais, construtivas e/ou de materiais num canteiro experimental. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Módulo de Teoria, História e Patrimônio 

Oferta/turma Oferta bimestral turmas com 30 alunos cada 

Ciclo: Intermediário e Avançado Carga Horária: Total 4 h (36h) 



Tipo: Módulo (Ementa genérica) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Não tem pré-requisito, mas pode ter como co-requisito um Módulo complementar oferecido 
no mesmo semestre em bimestre alternado. 

Ementa 
Exercitar a reflexão crítica aprofundada de aspectos históricos, teóricos e/ou relativos ao 
patrimônio histórico-artístico-cultural. 

Objetivos 
O objetivo deste grupo de Módulos é abordar criticamente momentos específicos na história 
da arquitetura, urbanismo e paisagismo; e/ou desenvolver uma abordagem crítica da teoria 
da arquitetura, urbanismo e paisagismo; e/ou discutir questões históricas e teóricas relativas 
ao patrimônio histórico-artístico-cultural. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Módulo de Sustentabilidade e Instalações Prediais 

Oferta/turma Oferta bimestral turmas com 30 alunos cada 

Ciclo: Intermediário e Avançado Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Módulo (Ementa genérica) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Não tem pré-requisito, mas pode ter como co-requisito um Módulo complementar oferecido 
no mesmo semestre em bimestres alternado. 

Ementa 
Estudos referentes às opções de sistemas prediais e instalações elétricas ou hidráulicas, 
visando à sua adequação e eficiência e/ou estudos de conforto térmico, acústico, luminoso e 
ergonômico. Relação destes temas com a eficiência e sustentabilidade do ambiente 
construído nas suas diversas escalas. Questões referentes à infra-estrutura urbana e ao 
transporte. 

Objetivos 
O objetivo deste grupo de Módulos é aprofundar a discussão acerca das variáveis de conforto 
ambiental e/ou sistemas prediais, tendo em vista a adequação, eficiência e/ou 
sustentabilidade do ambiente construído. Pretende-se ainda discutir estes conceitos e suas 
aplicações na escala do objeto, do edifício e/ou urbana. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Módulo de Planejamento Regional, Urbanismo e Políticas Públicas 

Oferta/turma Oferta bimestral turmas com 30 alunos cada 

Ciclo: Intermediário e Avançado Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Módulo (Ementa genérica) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Não tem pré-requisito, mas pode ter como co-requisito um Módulo complementar oferecido 
no mesmo semestre em bimestres alternado. 

Ementa  
Exercício da reflexão crítica sobre a cidade e seus mecanismos legais e de gestão, a partir do 
estudo dos processos sociais, econômicos, políticos e culturais. 



Objetivos 
Esse grupo de Módulos pretende discutir não só o planejamento urbano mas também o 
regional. Estudar metodologias de coleta e tratamento de dados para análise, diagnóstico, 
prognóstico e planejamento urbano e regional; e/ou políticas públicas, legislação e 
instrumentos de gestão para intervenção no espaço urbano e regional; e/ou alternativas ao 
planejamento tradicional como o não-planejamento (non-plan) e processos coletivos e 
participativos; e/ou processos geomorfológicos, de saneamento e drenagem e de ocupação 
de bacias e cabeceiras. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Módulo de Tópicos Especiais 

Oferta/turma Oferta bimestral turmas com 30 alunos cada 

Ciclo: Intermediário e Avançado Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Módulo (Ementa genérica) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Não tem pré-requisito, mas pode ter como co-requisito um Módulo complementar oferecido 
no mesmo semestre em bimestres alternado. 

Ementa  
Reflexão crítica sobre assuntos afins à arquitetura, urbanismo e paisagismo 

Objetivos 
Este grupo de Módulos pretende viabilizar unidades curriculares que visam à 
complementação da formação profissionalizante, seja por terem interface direta com a 
arquitetura, como orçamento de obra e paisagismo, ou por terem interface indireta com a 
arquitetura, como ética e arte brasileira, dentre outras. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Intermediário com ênfase em Construção Civil 

Oferta/turma Oferta bimestral / individual 

Ciclo: Intermediário Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Co-requisito: Estúdio Intermediário e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa  
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Intermediário e do Módulo e/ou Optativa que o 
aluno se matricular, dando ênfase à construção. Produção de caderno técnico-teórico com 
ênfase nos aspectos construtivos dos trabalhos desenvolvidos no período.  

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado é orientar o aluno para exercitar o meta-aprendizado crítico, 
ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende que o 
aluno desenvolva a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações através da produção de cadernos técnicos-
teóricos e, nesta ênfase específica, pretende também desenvolver a capacidade de execução 
a partir de protótipos ou experimentos de canteiro.  

 



Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Intermediário com ênfase em Preservação e 
Intervenção em Patrimônio Construído 

Oferta/turma Oferta bimestral / individual 

Ciclo: Intermediário Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Co-requisito: Estúdio Intermediário e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa  
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Intermediário e do Módulo e/ou Optativa que o 
aluno se matricular, dando ênfase à identificação de aspectos relevantes para a preservação 
e intervenção em Patrimônio Construído. Produção de caderno técnico-teórico com ênfase 
nos aspectos relativos ao patrimônio abordados nos trabalhos desenvolvidos no período.  

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado é orientar o aluno para exercitar o meta-aprendizado crítico, 
ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende que o 
aluno desenvolva a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações por meio da produção de cadernos técnicos-
teóricos e, nesta ênfase específica, pretende também desenvolver a capacidade de abordar o 
patrimônio histórico-artístico-cultural construído de maneira responsável e inovadora.  

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Intermediário com ênfase em Planejamento 
Urbano e Regional 

Oferta/turma Oferta bimestral / individual 

Ciclo: Intermediário Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Co-requisito: Estúdio Intermediário e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa  
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Intermediário e do Módulo e/ou Optativa que o 
aluno se matricular, dando ênfase ao Planejamento Urbano e Regional. Produção de caderno 
técnico-teórico com ênfase nos aspectos relativos à gestão urbana, políticas públicas, 
processos participativos e/ou planejamento urbano e regional abordados nos trabalhos 
desenvolvidos no período. 

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado é orientar o aluno para exercitar o meta-aprendizado crítico, 
ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende que o 
aluno desenvolva a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações por meio da produção de cadernos técnicos-
teóricos e, nesta ênfase específica, pretende também desenvolver a capacidade crítica do 
aluno tanto para problematizar a cidade quanto para propor políticas públicas e/ou legislação 
urbana.  



 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Intermediário Livre 

Oferta/turma Oferta bimestral / individual 

Ciclo: Intermediário Carga Horária: Total 4 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Co-requisito: Estúdio Intermediário e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa  
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Intermediário e do Módulo e/ou Optativa que o 
aluno se matricular. Produção de caderno técnico-teórico integrando os conteúdos dos 
trabalhos desenvolvidos no período. 

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado é orientar o aluno para exercitar o meta-aprendizado crítico, 
ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende que o 
aluno desenvolva a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações por meio da produção de cadernos técnicos-
teóricos. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Avançado com ênfase em Construção Civil 

Oferta/turma Oferta semestral / individual 

Ciclo: Avançado Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Aprovação na Banca Intermediária de Curso 

Co-requisito: Estúdio Avançado e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa Geral 
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Avançado e do Módulo e/ou Optativa que o aluno se 
matricular, dando ênfase à construção. Produção de caderno técnico-teórico com ênfase nos 
aspectos construtivos dos trabalhos desenvolvidos no período.  

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado Avançado é consolidar a prática do meta-aprendizado 
crítico, ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende 
que o aluno consolide a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações por meio da produção de cadernos técnicos-
teóricos e, nesta ênfase específica, pretende também desenvolver a capacidade de execução 
a partir de protótipos ou experimentos de canteiro. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 



Unidade Curricular Trabalho Integrado Avançado com ênfase em Preservação e 
Intervenção em Patrimônio Construído 

Oferta/turma Oferta semestral / individual 

Ciclo: Avançado Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP  

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Aprovação na Banca Intermediária de Curso 

Co-requisito: Estúdio Avançado e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa Geral 
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, com integração entre teoria e 
prática. A partir dos conteúdos do Estúdio Avançado e do Módulo e/ou Optativa que o aluno 
se matricular, dar-se-á ênfase à identificação do patrimônio de relevância cultural, tendo em 
vista aspectos tais como a salvaguarda, incluindo técnicas de diagnóstico para a conservação 
preventiva, curativa e intervenção em Patrimônio Construído. Produção de caderno técnico-
teórico com ênfase nos aspectos relativos ao patrimônio abordados nos trabalhos 
desenvolvidos no período. 

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado Avançado é consolidar a prática do meta-aprendizado 
crítico, ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende 
que o aluno consolide a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações por meio da execução de cadernos técnicos-
teóricos e, nesta ênfase específica, pretende também desenvolver a capacidade de abordar o 
patrimônio histórico-artístico-cultural construído de maneira ética responsável sem perder o 
viés crítico e inovador. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Avançado com ênfase em Planejamento Urbano 
e Regional 

Oferta/turma Oferta semestral / individual 

Ciclo: Avançado Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Aprovação na Banca Intermediária de Curso 

Co-requisito: Estúdio Avançado e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa Geral 
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Avançado e do Módulo e/ou Optativa que o aluno se 
matricular, dando ênfase ao Planejamento Urbano e Regional. Produção de caderno técnico-
teórico com ênfase nos aspectos relativos à gestão urbana, políticas públicas, processos 
participativos e/ou planejamento urbano e regional abordados nos trabalhos desenvolvidos no 
período. 

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado Avançado é consolidar a prática do meta-aprendizado 
crítico, ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende 
que o aluno consolide a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações com a produção de cadernos técnicos-
teóricos e, nesta ênfase específica, pretende também desenvolver a capacidade crítica do 
aluno tanto para problematizar a cidade quanto para propor políticas públicas e/ou planos 
diretores urbanos.  

 



Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Integrado Avançado Livre 

Oferta/turma Oferta semestral / individual 

Ciclo: Avançado Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Trabalho Integrado (Ementa 

genérica) 

Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Aprovação na Banca Intermediária de Curso 

Co-requisito: Estúdio Avançado e pelo menos uma unidade curricular teórica (Módulo ou 
Optativa) 

Ementa Geral 
Estudo dirigido a ser realizado pelo aluno individualmente, para integração entre teoria e 
prática a partir dos conteúdos do Estúdio Avançado e do Módulo e/ou Optativa que o aluno se 
matricular. Produção de caderno técnico-teórico integrando os conteúdos dos trabalhos 
desenvolvidos no período.  

Objetivos 
O objetivo do Trabalho Integrado Avançado é consolidar a prática do meta-aprendizado 
crítico, ou seja, a autonomia para buscar informação quando e onde necessária. Pretende 
que o aluno consolide a habilidade de juntar teoria e prática a partir de estudos dirigidos que 
integram os módulos teóricos com a prática dos Estúdios. Pretende ainda exercitar a 
capacidade de análise e síntese de informações com a produção de cadernos técnicos-
teóricos. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Optativas 

Oferta/turma Oferta semestral para turma de 30 alunos 

Ciclo: Intermediário e Avançado Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Optativa (Ementa genérica) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: preferencialmente nenhum 

Co-requisito: preferencialmente nenhum 

Ementa Geral 
Unidade curricular de livre escolha do aluno dentre a gama de unidades curriculares 
ofertadas na Universidade. Inclui-se sob esta ementa, a disciplina de Libras, que deve ser 
ofertada em todos os curso da Universidade. 

Objetivos 
Complementar a formação do aluno com visões externas ao seu curso. Estimular o aluno a 
buscar conteúdos externos ao campo da arquitetura e integrá-los à sua prática. Essas 
unidades curriculares podem ser ofertadas por qualquer departamento da Universidade 
especificamente para o Curso de Arquitetura e Urbanismo ou o aluno pode cursar unidades 
curriculares de outros cursos que ofereçam vagas. 

Ementas fixas 

As ementas fixas são aquelas predefinidas e que devem ser ofertadas todo semestre 

sem alteração de conteúdo. São elas as ementas das unidades curriculares de 

fundamentação, a ementa do Seminário de TFG e a ementa do TFG. Esta última 



unidade, embora seja de tema livre escolhido pelo aluno, podendo ser trabalho teórico 

ou prático orientado por qualquer professor do Curso e não apenas do DAUAP, tem 

sua definição fixa no ementário. 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Introdução a Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 4 h (72h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
Introdução a teoria e história da arquitetura, do paisagismo e do urbanismo abordando-os na 
sua relação com a cultura, ciências e tecnologia. Visão panorâmica da história da cidade e da 
arquitetura. Introdução à metodologia de análise crítica do objeto artístico, arquitetônico e 
urbanístico. 

Objetivos 
Oferecer um panorama geral da história da arquitetura do urbanismo e do paisagismo no 
Brasil e no mundo. Desenvolver no aluno a capacidade de reflexão, análise critica e discurso 
sobre os objetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos. Desenvolver a autonomia na 
busca por informações históricas e teóricas. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Estética e História da Arte 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP (Artes) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
Panorama histórico e crítico das expressões artísticas e introdução de questões estéticas. 
Relações entre as expressões artísticas e a construção da narrativa histórica da arte. 
Introdução de conceitos básicos para a compreensão do fenômeno artístico no contexto 
cultural dos diferentes períodos históricos, em especial, a relação desses contextos com a 
contemporaneidade. 

Objetivos 
Prover informação panorâmica para compreensão da construção da narrativa histórica da 
arte; sensibilizar para as diversas formas de expressão artística; fornecer instrumentos 
conceituais para a apreensão do fenômeno artístico no contexto cultural dos diferentes 
períodos históricos; relacionar os contextos culturais diversos com as questões da 
contemporaneidade dentro de uma perspectiva crítica. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 



Unidade Curricular Introdução à Tecnologia da Construção 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
A Tecnologia como conjunto de meios e recursos para transformação cultural do meio 
ambiente natural e construído. O papel da tecnologia na conformação do espaço urbano e 
arquitetônico. Introdução aos materiais, técnicas e processos construtivos. Propriedades 
gerais dos materiais, sistemas construtivos elementares e processos de execução de obras.  

Objetivos 
Fornecer ao aluno o conhecimento das características e propriedades dos diversos materiais 
de construção, sua fabricação e preparação, visando seu emprego de forma mais adequada 
aos projetos arquitetônicos e urbanísticos. Proporcionar fundamentos teóricos e práticos para 
a execução e construção, considerando os fatores de durabilidade, de manutenção e de 
especificações, bem como as regulamentações legais, de modo a satisfazer as exigências 
culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários, 
transmitindo também os conhecimentos da aplicação dos materiais nas fases de fundação, 
estrutura e acabamento.  

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Estudos Sócio-Econômicos 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DEGEO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
Estudo dos agentes e dos processos de produção e estruturação do espaço urbano, a partir 
da introdução às disciplinas geográficas, sociológicas, antropológicas e econômicas 

Objetivos 
Oferecer elementos para a discussão da ocupação espacial a partir da realidade sócio-
econômica global e local. Sensibilizar o aluno para o papel das interações sócio-econômicas 
na configuração espacial arquitetônica e urbana. Apresentar as principais categorias de 
análise espacial: território, lugar e região 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Estudos Ambientais 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 



Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DEGEO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
Estudo das relações entre ambiente construído, ambiente natural e sociedade. Estudo dos 
problemas ambientais urbanos, com foco nos condicionantes ambientais da urbanização 
(hidrologia, geomorfologia e geologia) e sua relação com a infra-estrutura urbana e as 
edificações. Impactos sócio-ambientais da urbanização e das edificações.  

Objetivos 
Sensibilizar os alunos para a discussão das questões ambientais relacionadas ao espaço 
natural e construído. Abordar de maneira crítica a sustentabilidade sócio-ambiental urbana e 
seu papel na produção do espaço.  

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Análise Crítica, Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 4 h (72h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
A arquitetura e a cidade diante da arte moderna e das revoluções sociais, técnicas e 
industriais ocorridas a partir do século XVIII. Arquitetura Moderna e Contemporânea. 
Surgimento e evolução do pensamento urbanístico. Introdução às questões relativas ao 
patrimônio histórico e cultural. 

Objetivos 
Desenvolver no aluno a compreensão dos processos que configuram a produção e a teoria 
arquitetônica e urbanística contemporâneas, a partir da análise histórica. Consolidar a 
capacidade do aluno de aprofundar autonomamente conhecimentos referentes à arquitetura, 
ao urbanismo e ao paisagismo, a partir de um mapeamento da produção arquitetônica ao 
longo da história.  

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Introdução aos Sistemas Estruturais 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 4 h (72h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DEMEC 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 



Ementa Geral 
Estudo das noções estruturais básicas presentes nas formas naturais, relacionadas à 
resistência e a estabilidade. Bases e conceitos, evolução histórica e concepção de modelos 
sobre a relação entre formas arquitetônicas e comportamento estrutural. Estudo da noção de 
performance estrutural da forma arquitetônica. Estudo dos princípios da estabilidade dos 
sistemas estruturais e resistência dos materiais, dos princípios fundamentais dos elementos 
estruturais, como viga, pilar, treliça, fundação e contenção. Investigação do comportamento 
das formas arquitetônicas sob a atuação de forças de tração e compressão, cisalhamento e 
flexão. 

Objetivos 
Desenvolver no aluno habilidades para a seleção e concepção de sistemas estruturais. 
Apresentar os conceitos fundamentais da Teoria das Estruturas. Prover conhecimento para 
classificação e análise dos diversos sistemas estruturais e aspectos de seus 
comportamentos. Discutir as tipologias, morfologias, finalidades e utilizações dos sistemas 
estruturais. Preparar o aluno para as demais unidades curriculares envolvendo sistemas 
estruturais. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Topografia e Cartografia 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
Noções de topografia e cartografia. Representação topográfica de paisagem natural e de 
paisagem urbana. Representação de superfícies topográficas visando a movimentação de 
terra. Manipulação e tratamento de informações espaciais georeferenciadas. Foto-
interpretação de imagens de satélite 

Objetivos 
Desenvolver nos alunos capacidade de leitura e confecção de mapas e plantas topográficas. 
Fornecer ferramentas para levantamentos expeditos e precisos. Introduzir ferramentas para 
trabalho com geoprocessamento e sensoriamento remoto. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Introdução ao Conforto Ambiental 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Introdutório Carga Horária: Total 2 h (36h) 

Tipo: Fundamentação (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Sem pré-requisitos ou co-requisitos 

Ementa Geral 
Introdução aos fenômenos envolvidos no conforto ergonômico, térmico, acústico e luminoso. 
Requisitos de conforto. Apresentação de normatização referente ao tema. Adequação 
climática na arquitetura e insolação. Introdução à eficiência energética e às questões de 
sustentabilidade. Medições de conforto térmico, acústico e luminoso. Introdução à 
acessibilidade em edificações. 



Objetivos 
Sensibilizar o aluno para fenômenos e grandezas referentes ao conforto humano e para sua 
relação com o ambiente construído. Apresentar conceitos básicos e ferramentas simples para 
avaliações preliminares de conforto ergonômico, térmico, acústico e luminoso, relacionando-
os com as decisões de projeto. Introduzir conceitos relativos ao projeto bioclimático, à 
eficiência energética e à sustentabilidade no ambiente construído 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Seminários de Trabalho Final de Graduação 

Oferta/turma Oferta semestral para uma turma de 30 alunos 

Ciclo: Avançado Carga Horária: Total 10 h (180h) 

Tipo: Teórica (Ementa fixa) Departamentos: DAUAP (Arq.) 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisito: Aprovação na Banca Intermediária do Curso 

Ementa Geral 
Metodologia de Pesquisa e de elaboração de proposta para o Trabalho Final de Graduação. 
Pesquisa teórica, levantamento e análise de dados. 

Objetivos 
Preparar o desenvolvimento do Trabalho Final de Graduação, a partir da definição dos temas, 
escolha do orientador e realização de pesquisa preliminar. 

 

Curso:  Arquitetura e Urbanismo Turno: Integral 

Unidade Curricular Trabalho Final de Graduação 

Oferta/turma Oferta semestral para de 30 alunos com orientação individual 

Ciclo: Trabalho Final de Graduação Carga Horária: Total 20 h (360h) 

Tipo: TFG (Ementa fixa) Departamentos: VARIADO 

Pré-Requisito ou  

Co-requisitos 

Pré-requisitos: carga-horária de Estúdios integralizada, carga horária teórica faltando não 
mais que 4h semanais para integralização, aprovação do plano na unidade Seminários de 
Trabalho Final de Graduação 

Ementa Geral 
Desenvolvimento de trabalho individual, de livre escolha do aluno, relacionado com as 
atribuições profissionais do arquiteto e urbanista.  

Objetivos 
Proporcionar uma síntese do processo de conhecimento desenvolvido ao longo do Curso. 
Avaliar as condições de qualificação do formando para acesso ao exercício profissional. 
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