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APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Centro 

Universitário Euro-Americano - UNIEURO é resultado das experiências didático-

pedagógicas desenvolvidas na Instituição, em parceria com seu corpo docente, discente 

e administrativo, visto que o ato pedagógico envolve todos os segmentos de uma 

instituição. 

Como instrumento capaz de apontar para as metas a serem desenvolvidas, por uma 

instituição, o Projeto Pedagógico, como a própria nomenclatura designa, objetiva 

possibilitar a capacidade de transformar ideias em ação, em um processo científico de 

transformação da realidade. Nesta perspectiva, o objetivo deste Projeto Pedagógico do 

Curso de Bachalerado em Arquitetura e Urbanismo é formar profissionais que, 

conscientes da sua função social, desempenharão habilidades de reflexão e crítica, 

visando à autonomia de pensamento e à apropriação de sua realidade concreta, 

tornando-se agentes transformadores de seu meio. 

Considerando esses pressupostos, faz-se necessário formar profissionais Inter-

culturalmente competentes, capazes de refletir também criticamente sobre temas e 

questões relativas aos estudos linguísticos e literários, a fazer uso de novas tecnologias 

e a compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 

permanente. Para o alcance desta meta, é mister proporcionar aos profissionais, em 

formação, condições para que desenvolvam as competências e as habilidades 

relacionadas a essa área, viabilizar-lhes a inserção no mercado de trabalho, para 

servirem como agentes de transformação da realidade social, reconstruindo-a e/ou 

construindo uma outra. 

Este projeto representa um conjunto de propostas que expressam “rupturas com o 

presente e promessas para o futuro”, pois, como lembra Gadotti (1995, p. 579), “Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período 

de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. ” 

O Projeto Pedagógico do Curso é, portanto, uma construção cultural que objetiva 

propiciar o desenvolvimento dos mais diversos saberes (profissionais, curriculares, 

disciplinares, psicológicos e outros), alicerçado por um conjunto de atividades 

acadêmicas que observa a correlação com o profissional que pretende formar em uma 

sólida base científica, humanística, ética e democrática. 



1. HISTÓRICO DO CURSO 

O Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Euro-

Americano / UNIEURO em seu campus Águas Claras foi criado pela Resolução CONSU 

no 017/2007, de 15 de dezembro de 2007, do Conselho Universitário da mencionada 

Instituição de Ensino Superior (figura 01). 

 
Fig.01: Documento de autorização para funcionamento do Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. 

 

   



Nessa Resolução, o Presidente do Conselho, Reitor Luiz Roberto Liza Curi, no uso de 

suas atribuições estatutárias e fazendo referência à expansão prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do UNIEURO, aprovado pelo MEC, autorizou o 

funcionamento do Curso de Graduação (bacharelado) em Arquitetura e Urbanismo no 

campus Águas Claras a partir do semestre subsequente. 

Destaque-se que todas as matrizes curriculares existentes ao longo deste Curso 

possuem equivalências, que resguardam integridade do percurso seguido por diferentes 

turmas, ao longo de sua formação. Tais equivalências encontram-se registradas nos 

arquivos do UNIEURO, e não são aqui mostradas por não acrescentarem informações 

relevantes ao processo ora objetivado, razão que sustenta nos limitarmos ao 

encaminhamento da atual grade curricular. 

O Curso em questão é a segunda experiência desta IES na área de Arquitetura e 

Urbanismo, vincula-se a seu PDI e segue o mesmo formato pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO, campus Asa Sul, em 

funcionamento desde o segundo semestre letivo de 2004 nesse bairro de Brasília, DF.  

O credenciamento dessa segunda experiência foi realizada junto ao Ministério da 

Educação do Brasil em 02 de julho de 2008 com nota 4.0 e apreciações que evidenciam 

pontos positivos quanto à organização didático-pedagógico: “O projeto pedagógico está 

bem estruturado. As unidades do curso permitem uma distribuição das disciplinas do 

curriculum de forma adequada, distribuindo-as em três momentos da formação: as 

disciplinas básicas, as disciplinas formadoras e o trabalho final de graduação, tendo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais como norteadoras do processo. As unidades do 

curriculum permitem a diferenciação na forma de composição do curriculum, tendo em 

vista que há módulos fixos de conjuntos de disciplinas e flexíveis (disciplinas 

obrigatórias, mas que podem ser cursadas em momentos diferentes para integralizar o 

curriculum).”  

Esta avaliação incentivou a consolidação do Curso oferecido no campus Águas Claras 

do UNIEURO, conforme o modelo anteriormente desenvolvido, no qual permanece: 

  sua concepção, em termos de articulação do Projeto Pedagógico (PPC) com o PPI e 

com o PDI do UNIEURO, contextualização, objetivos, metodologia, âmbito profissional 

e perfil desejado do egresso; 

 sua estrutura curricular, marcada por: 

- coerência entre currículo e objetivos do Curso, perfil do egresso e diretrizes 



curriculares nacionais;  

-  adequação da metodologia de ensino; 

-  inter-relação entre unidades de estudo na concepção e aplicação do currículo;  

- dimensionamento de cargas horárias das unidades de ensino-aprendizagem, com 

correspondentes adequações de suas ementas, programas e bibliografia (esta última, 

com permanente adequação ao conhecimento produzido); 

-  coerência das estratégias de flexibilização curricular adotadas; 

- coerência dos corpos docente e técnico-administrativo, bem dos recursos materiais 

específicos (laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) do 

Curso com a proposta curricular. 

 sua metodologia de avaliação, em termos de: 

- coerência entre procedimentos aplicados aos processos de ensino-aprendizagem e 

a concepção do Curso; 

-  articulação entre auto-avaliações do Curso e aquela própria à instituição. 

 suas políticas de Estágio Supervisionado (ES), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

e de Atividades Complementares (AT); 

 as características de seus docentes; 

 os recursos materiais necessários a seu bom desempenho (tais como serviços de 

laboratórios e infraestrutura de apoio permanente). 

De modo análogo, o Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO, 

campus Águas Claras, se vincula ao contexto da realidade social ao qual se volta e 

segue as mesmas políticas institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão anteriormente 

assumidas por esta IES. 

 

  



2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL 

Deve-se entender o contexto social onde se insere o Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO, campus Águas Claras, a partir de foco 

abrangente da realidade brasileira. Esta, por sua vez, participa de um momento de 

nossa história bastante complexo devido aos processos de globalização ocorrentes a 

partir das últimas décadas do século passado.  

Aqui interessa o contexto de globalização e as transformações implantadas no ensino 

superior no Brasil, onde dentre outras, podem ser representadas pelas sementes 

lançadas a partir da atuação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento e 

Capacitação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP), Organização Universitária Americana (OUI) e da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), dentre 

outras. O Centro Universitário Euro-Americano / UNIEURO nasceu nessa conjunção 

fértil e nos primeiros anos do século XXI, propondo-se atuar em caráter fortemente 

integrador, conforme expresso no documento supracitado: 

“ ...O Centro Universitário Euro-Americano terá de estabelecer laços com essa rede 

de conhecimentos, produzida e em processo de produção, buscando integrar-se, de 

forma sistemática, aos centros de estudos e pesquisas existentes e colaborando 

para o fortalecimento de uma agenda de ações conjuntas que poderia incluir: 

 Fortalecimento do Centro de Estudos Avançados Interdisciplinares, previsto na 

estrutura acadêmica, alimentado pelos grupos de pesquisa dos cursos ministrados 

e articulado a outros centros de pesquisa sobre integração; 

 Divulgação do conhecimento produzido pelo Centro Universitário e por outros 

centros de pesquisa, em colaboração com órgãos governamentais e não 

governamentais, contribuindo para consolidar uma rede de informações sobre 

questões de integração; 

 Estudo de propostas sobre acordos integrativos, existentes e a serem 

estabelecidos, com vistas a permitir o intercâmbio de professores e alunos e a 

facilitar os processos de reconhecimento mútuo de créditos e diplomas e os 

qualificativos para um possível exercício profissional; 

 Abrir espaços para discutir temas como qualidade educacional, avaliação 

institucional, avaliação dos cursos etc., referenciadas por um projeto pedagógico 



consistente, de forma contextualizada, isto é, respeitando as especificidades de 

cada região, de cada país, e a capacidade de autodeterminação dos povos; 

 Qualificação de valores humanos altamente capacitados, com formação 

interdisciplinar, viabilizada pelas disciplinas integradoras e/ou núcleos temáticos, 

previstos na estrutura curricular dos cursos, para promover o desenvolvimento e 

para impulsionar um processo abarcativo de dimensões da integração a serviço do 

conjunto da sociedade...” (Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO / UNIEURO, mimeo, junho de 

2004). 

Como consequência, especial atenção deverá ser dada no UNIEURO ao estudo de 

problemas especificamente brasileiros, tais como a cooperação com países 

desenvolvidos, o desenvolvimento sustentável, o intercâmbio internacional de 

tecnologias sensíveis e a capacitação científica e tecnológica em sentido amplo, com 

suas implicações na área econômica. O estudo dessas questões conduz ao debate de 

novas ideias e aponta para a definição de programas e compromissos, mas, 

especialmente, deve chamar atenção para as principais reivindicações da sociedade 

brasileira, muitas vezes ignoradas nos acordos estabelecidos entre países. 

Particularmente, existe aspecto propício aos propósitos, tanto do projeto institucional do 

UNIEURO, quanto das intenções de seu  Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo em questão: trata-se de sua implantação na Região Centro-Oeste e, 

particularmente, em Brasília, capital do Brasil. Na proposta deste Centro (exposta a 

seguir), essa localização é-lhe altamente benéfica porque a Região Centro-Oeste 

brasileira se apresenta como um dos territórios mais promissores do País.  

Isto se encontra registrado no Plano Plurianual 2000-2003 do Governo Federal, no qual 

os Ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e de Orçamento e Gestão 

trazem estudos para definição de possíveis eixos nacionais de integração e 

desenvolvimento. Há poucos anos, proposta de eixos considerando aspectos 

econômicos, sociais, ambientais, políticos e institucionais previa constituição de nove 

eixos nacionais de integração e desenvolvimento e neste conjunto o Distrito Federal e 

Brasília participavam como nó integrador de quatro dos mencionados eixos (cf. 

Consórcio Brasiliana / BNDES): 

- Eixo Araguaia –Tocantins (em referência ao Merco-norte); 

- Eixo São Francisco; 



- Eixo Oeste (em referência ao Merco-este); e 

- Eixo Sudeste/Sul.  

Conforme mostrado na figura 02, o Distrito Federal e Brasília desfrutam de posição 

invejável em termos de integração nacional e latino-americana, situação que cresce em 

expressão quando se considera que a referida proposta, principalmente consolida 

tendências históricas. 

A esses dados somam-se outros, provenientes de estudos realizados pela Câmara de 

Políticas Regionais do Conselho de Governo / Secretaria Especial de Políticas 

Regionais SERPRE / Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Este 

estudo se cristalizou no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Região 

Centro-Oeste – PLANOESTE, no qual comparecem os pontos fortes da região em 

pauta: 

- a Região Centro-Oeste configura um dos macro-espaços de maior potencial de 

desenvolvimento para a economia nacional; 

- é a segunda região em extensão territorial do Brasil (1.612.077 km2, ou seja, 18,8% 

do território nacional) e a de menor população absoluta (10.501.000 habitantes, ou seja, 

6,7% da população nacional). Tem, portanto, um potencial enorme de crescimento, 

constituindo-se em clássica região de fronteira; 

- a região participava em 1960 com 2,46% do PIB nacional; em 1990 esse valor já 

representava 7,00% do PIB nacional (figura 03);  

- essa participação no PIB abriu enormes possibilidades de investimento para o setor 

privado, com estruturação econômica em torno da grande agroindústria: a produção de 

soja gira em torno de 4,5 milhões de toneladas (41% da produção nacional) e existem 

cerca de 52 milhões de cabeças de gado, representando 34% do rebanho nacional. 

- a região não se destaca apenas por transformações no campo, pois o papel das 

cidades ampliou-se e se diversificou, registrando-se os casos exponenciais de Brasília 

e Palmas, a partir das quais a infraestrutura rodoviária consolidou-se e se ampliou; 

- o Planalto Central resulta por organizar, do ponto de vista geomorfológico, as três 

macro-bacias hidrológicas mais importantes da América do Sul: a bacia platina / 

cisplatina, a bacia amazônica e a bacia franciscana. 



 

Fig. 02: Os grandes eixos nacionais de integração e desenvolvimento e a localização 
do DF / Brasília com relação aos mesmos (fonte: Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável da Região Centro-Oeste – PLANOESTE, s/ref.). 

 

Fig. 03: Evolução do PIB per capita regional (fonte: Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável da Região Centro-Oeste – PLANOESTE, s/ref.) 

Tais fatos foram percebidos há três décadas por Golbery de Couto e Silva, estrategista 

do governo do Presidente Ernesto Geisel, e o fizeram referir-se a Brasília como “... 

localizada em um privilegiado planalto entre os oceanos Atlântico e Pacífico, entre as bacias 

Platina ou Cisplatina e Amazônica, apresenta todas as condições para, a nível nacional e até 

continental, se configurar como ponto de confluência e irradiação de ideias que poderão forjar 

uma cultura e identidade continental ...”. 

Por outro lado, Brasília, além de abrigar os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

as representações de organismos internacionais e de estatais, sedia embaixadas e 

instituições de ensino e de pesquisa de grande porte. Todos esses órgãos vêm 

demonstrando crescente interesse em promover mútuo conhecimento, debater novas 

ideias, definir programas, compromissos, estudos e ações para enfrentar os grandes 



temas de desenvolvimento e integração relativos aos países das Américas. 

As considerações sobre a contextualização da realidade social onde se insere o Curso 

de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em questão, não devem esquecer as 

demandas verificadas por formação universitária em nosso país. Muito claramente, a 

política de cotas implementada pelo MEC nas IES conduz a certa democratização desse 

pleito, mas também a seu incremento. Isto porque representantes de grupos minoritários 

até hoje sem acesso ao ensino superior muito brevemente passarão a tê-lo, ampliando 

sobremaneira quantitativos de alunos e professores vinculados às universidades 

brasileiras e, particularmente, àquelas existentes na Região Centro-Oeste e em Brasília. 

Neste sentido, o campo da Arquitetura e do Urbanismo possui especial significado em 

Brasília, nos cenários regional e brasileiro. Nos primeiros, atente-se para a carência de 

escolas de Arquitetura e Urbanismo em nossa região Centro-Oeste, pois há apenas uma 

ou duas décadas registra-se nela certa expansão de tal ensino. Sabe-se que isto se 

deve à relativamente tardia urbanização nessa área, mas indica absoluta necessidade 

de formação profissional para enfrentar desafios da construção de novos habitats e 

urgente planificação de sua ocupação territorial, visando evitar erros sociais e desastres 

ambientais (ambos em geral irremediáveis), dos quais lamentavelmente tantos 

exemplos existem no passado recente de nosso país.  

Por outro lado, Brasília é lócus de inconteste expressividade nos campos focados nos 

cursos em questão e este fato não se contém nas fronteiras físicas do Brasil. Além de 

ser forte agente de consolidação de uma cultura efetivamente nacional (tantas vezes 

buscada, quanto outras, negada) – Brasília trouxe os olhos do mundo para si a partir de 

seu reconhecimento pela UNESCO em 1987, como Patrimônio da Humanidade. Como 

consequência lógica, esse olhar voltou-se também para o fazer arquitetônico e 

urbanístico brasileiro e brasiliense, isto não representando passivo mérito na medida em 

que carreia inegáveis responsabilidades para a profissão de arquiteto-urbanista. Esta 

não se pode furtar, portanto, ao trabalho contínuo e árduo de preservar o legado cultural 

dessa cidade, desenvolvê-lo e fazê-lo bem responder a insuspeitas necessidades 

socioambientais reservadas pelo futuro.  

Assim, escolas de Arquitetura e Urbanismo em Brasília devem ser consideradas a partir 

desse dever e desafio. No caso deste Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo do UNIEURO, acreditamos que ele norteia o presente PROJETO 

PEDAGÓGICO, conforme teremos oportunidade de expor nos itens subsequentes. 

 



3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO 

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, o UNIEURO define a política 

institucional para o processo de ensino-aprendizagem a partir de considerações nas 

quais estabelece diretrizes quanto a:  

i. Projetos Pedagógicos; 

ii. Processo de Ensino-Aprendizagem; 

iii. Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares. 

i. PROJETOS PEDAGÓGICOS 

Cada curso de graduação do UNIEURO tem seu projeto pedagógico aprovado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e deve atender às diretrizes 

curriculares nacionais, estabelecidas pelo MEC. O projeto pedagógico dos cursos deve 

abranger, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

 objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

 perfil profissional desejado e competências e habilidades específicas esperadas; 

 condições objetivas de oferta e vocação do curso; 

 organização curricular, observadas as diretrizes curriculares nacionais, abrangendo:  

- regime de oferta; 

- componentes curriculares; 

- estágio curricular supervisionado; 

- atividades complementares;  

- monografia como componente opcional da instituição; 

- cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso. 

 formas de realização da interdisciplinaridade; 

 modos de integração entre teoria e prática; 

 formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

 modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver. 

Os cursos de graduação deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua 

organização curricular, conteúdos e disciplinas que atendam aos seguintes eixos 



interligados de formação: 

 formação fundamental, geral ou humanística; 

 formação profissional, no qual o aluno visa obter habilitação profissional ou 

titulação acadêmica, incluindo estágio e trabalho de conclusão de curso (este, 

quando obrigatório); 

 formação complementar ao campo principal de estudo; 

 formação especializada ou aprofundamento de estudos  e 

 atividades acadêmicas, complementares ou de criação científica.  

O currículo de cada curso de graduação, incluindo aqueles de tecnologia, abrange uma 

sequência ordenada de disciplinas e atividades, hierarquizadas em períodos letivos, 

cuja integralização dá direito ao correspondente diploma. Neste sentido, define-se 

disciplina como conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma sistemática, de 

acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com determinada carga 

horária; por atividade entende-se um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas 

pertinentes ao ensino com aprofundamento ou aplicação de estudos, estes realizados 

sob forma de estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em 

programas de pesquisa e de extensão, atividades complementares ou estudos 

independentes. 

A organização curricular de cada curso deve contemplar atividades complementares, a 

serem desenvolvidas ao longo daquele. Elas objetivam promover a interdisciplinaridade 

e o resgate de experiências do educando anteriores à graduação, e podem abrigar 

atividades de iniciação científica, extensão e eventos culturais, científicos e 

educacionais. 

A integralização curricular realiza-se por sistema seriado semestral, respeitado o 

mínimo de duzentos dias letivos anuais.  

Os cursos sequenciais de formação específica, que conduzem a diploma, obedecem a 

normas próprias, aprovadas pelo CEPE e atendendo a legislação vigente. 

As normas gerais de estágios curriculares são estabelecidas pelo CEPE e cabe aos 

Conselhos de Curso fixar as normas específicas de cada curso. 

A duração e o conteúdo das disciplinas devem estar em consonância com a carga 

horária total do respectivo curso e, para todos os efeitos, ficam incorporados ao currículo 



do mesmo. 

ii. PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

No UNIEURO, o processo de ensino-aprendizagem se organiza a partir da apreciação 

de processos seletivos, matrícula e processos de avaliação. 

a) Processos Seletivos: para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, 

esses processos são abertos a candidatos que tenham escolarização completa do 

ensino médio ou equivalente, e objetiva classificá-los para o ingresso nos respectivos 

cursos, nos termos da legislação vigente. O acesso aos cursos de pós-graduação é, 

também, realizado mediante processo seletivo e de acordo com pré-requisitos 

estabelecidos pelo CEPE; este órgão também fixa as normas do processo seletivo, 

assegurada a igualdade de oportunidade a todos os candidatos e o cumprimento de 

normas estabelecidas pelo MEC. 

b) Matrícula: o UNIEURO adota regime seriado semestral misto, possibilitando a 

matrícula em disciplinas optativas, nos casos previstos nos currículos dos cursos ou 

para cumprimento de dependências e adaptações, na forma regimental: 

 a matrícula nos cursos de graduação depende de classificação em processo seletivo, 

realizado na forma estatutária e regimental e de acordo com as normas expedidas pelo 

MEC;  

 o candidato classificado que não se apresentar para matrícula no prazo estabelecido 

e com os documentos exigidos, perde o direito de se matricular, em favor dos demais 

candidatos, estes convocados por ordem de classificação;  

 pode ser efetuada a matrícula de candidatos portadores de diploma registrado de 

curso superior de tecnologia ou de graduação, observado o limite de vagas e o 

processo seletivo; 

 a matrícula deve ser renovada no prazo fixado no Calendário Acadêimco, respeitadas 

as normas  estabelecidas, sob pena de perda de direito à mesma. Ressalvado o caso 

de trancamento de matrícula, previsto no mencionado Regimento Geral, a não 

renovação da mesma implica abandono do curso e desvinculação do aluno do 

UNIEURO. O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante 

de quitação das mensalidades anteriores e a assinatura de contrato de prestação de 

serviços educacionais; 

 o aluno de um curso pode inscrever-se em disciplinas isoladas de outros cursos do 



UNIEURO, desde que existam vagas e compatibilidade de horários e conforme normas 

fixadas pelo CEPE. Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta pode ser objeto 

de análise para aproveitamento de estudos, segundo a legislação e normas em vigor. 

c) Processos de Avaliação: 

c.1) Avaliação da Aprendizagem: a avaliação formativa do educando e do processo 

de aprendizagem realiza-se por disciplina e abrange os aspectos de frequência e 

aproveitamento. Ela sistematiza o funcionamento e o processo educativo, devendo o 

professor observar metodicamente o aluno, ajustando o processo avaliativo a 

intervenções pedagógicas e situações didáticas adequadas e coerentes com o Projeto 

Institucional e os projetos pedagógicos de cada curso: 

 cabe ao docente, a partir da observação metódica do educando e da aplicação de 

testes, provas, exames ou outro qualquer instrumento avaliativo, a atribuição de notas 

e a responsabilidade pelo registro da frequência dos alunos, devendo o Coordenador 

de Curso controlar o cumprimento desta obrigação e intervir em caso de omissão; 

 deve ser atribuída nota zero ao aluno que usar meio ilícito ou não autorizado pelo 

professor quando da elaboração de trabalhos, verificações parciais, exames ou 

qualquer outra atividade que resulte em avaliação do conhecimento por atribuição de 

notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por este ato de improbidade; 

 a frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória, vedado o abono 

de faltas, salvo os casos de trabalhos domiciliares, previstos neste Regimento Geral 

ou nas deliberações do CEPE; 

 independentemente dos resultados obtidos nas avaliações, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, setenta e cinco por 

cento das aulas e demais atividades programadas; 

 além das provas escritas e orais previstas nos respectivos planos de ensino, são 

atividades curriculares preleções, pesquisas, atividades de extensão, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, atividades 

complementares e estudos independentes, de acordo com o currículo de cada curso 

aprovado pelo CEPE; 

 a critério do professor ou do respectivo Conselho de Curso, além da prova regimental 

escrita e obrigatória, pode ser indicada realização de trabalhos, exercícios e outras 

atividades em classe ou extraclasses, passíveis de serem computados nas notas das 

verificações parciais bimestrais, nos limites definidos pelo CEPE; 



 respeitado o limite mínimo de frequência, a verificação da aprendizagem abrange, em 

cada disciplina: 

- assimilação progressiva de conhecimento; 

- trabalho individual expresso em tarefas de estudo e de aplicação de conhecimento; 

- observação docente do desempenho discente e 

- domínio de conjunto da disciplina lecionada. 

 a regulamentação das formas de verificação da aprendizagem e outras disposições 

sobre essa matéria são da competência do CEPE, mediante resolução; 

 assegura-se aos alunos, amparados por normas legais específicas, direito a 

tratamento excepcional por motivo de doença grave, traumática ou contagiosa ou de 

licença gestante, de conformidade com as normas constantes do Regimento Geral e 

outras aprovadas pelo CEPE. O pedido deve constar de requerimento instruído com 

laudo médico acompanhado do CID e passado por profissional devidamente 

habilitado;  

 o regime excepcional pode ser concedido por decisão do Coordenador de Curso; 

durante o citado regime, podem ser realizados trabalhos e exercícios domiciliares 

estabelecidos pelo professor da disciplina, de acordo com o plano de estudos fixado, 

em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades do 

UNIEURO, a juízo do Coordenador do Curso; 

 ao elaborar o plano de estudos, o professor deve considerar a duração dos mesmos, 

de forma que sua execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível para 

a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. 

c.2) Auto-avaliação: o processo de auto-avaliação dos projetos pedagógicos e do 

processo de ensino-aprendizagem realiza-se por meio do Programa de Avaliação 

Institucional. 

iii. POLÍTICAS DE ESTÁGIO, PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

As práticas profissionais, em condições reais de trabalho e sem vínculo empregatício, 

são atividades curriculares e desenvolvidas pelos alunos sob a forma de estágio. Elas 

se devem realizar com supervisão, acompanhamento e avaliação de professores 

designados pelo Coordenador de Curso. 



Os estágios podem ser: 

 curriculares, quando integrantes das diretrizes curriculares dos cursos, como 

disciplinas regulares e obrigatórias, podendo ser desenvolvidos sob a forma de prática 

pré-profissional, integralizando sua carga horária a duração dos cursos; e 

 extracurriculares, quando as atividades complementares podem contribuir para o 

enriquecimento da formação do aluno. 

Em quaisquer possibilidades, os estágios devem ser supervisionados, acompanhados 

e avaliados por professores atuantes nos respectivos cursos. Tais estágios possuem 

regulamento efetuado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIEURO. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, devem ser 

preferencialmente desenvolvidas ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os 

direitos dos alunos quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos 

e finalidades. 

O trabalho de conclusão de curso, sob a forma de monografia ou projeto (caso do curso 

de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo), é exigido quando constar do currículo 

pleno do curso. 

  



4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA 

O UNIEURO desenvolve pesquisa e iniciação científica em diversas modalidades e 

como função associada ao ensino e à extensão, visando ampliar e renovar o acervo de 

conhecimentos ministrados em seus cursos. A pesquisa e a iniciação científica devem 

ser desenvolvidas no âmbito do curso ou programa ao qual estão vinculados os 

professores, ficando sob a coordenação imediata do responsável pela execução do 

projeto pedagógico do curso e sob supervisão do Pró-reitor Acadêmico. 

A política geral de pesquisa na IES em tela atém-se aos seguintes objetivos: 

 priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; 

 priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

 garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação adequada, 

individual e continuada; 

 enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

 adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições brasileiras de 

fomento à pesquisa; 

 estimular a publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito 

acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

 estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares como 

mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

 fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores público e 

privado; 

 internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade intelectual. 

As linhas de pesquisa devem considerar:  

 a estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente competitivo 

do ensino superior em Brasília; 

 a ênfase que o curso pretende dar, a partir do seu planejamento estratégico, a alguns 

conteúdos e/ou metodologias; 

 a disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para implementar projetos de 

pesquisa. 



Define-se o conteúdo das linhas de pesquisa segundo a conveniência do curso e a partir 

de três critérios: 

 um conteúdo mais amplo, de forma a englobar em uma mesma linha um ou mais 

grupos de pesquisa; 

 a partir de uma metodologia em particular, que pode ser aplicada por um ou mais 

grupos de pesquisa; 

 a partir de um conteúdo mais específico, possibilitando que um grupo de pesquisa atue 

em uma ou mais linhas de pesquisa. 

 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO 

Articulados com o ensino e a pesquisa, os programas de extensão se desenvolvem 

como atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob responsabilidade das 

coordenações dos cursos e visando complementaridade recíproca das abordagens e 

dos recursos. Porém, cabe à respectiva pró-reitoria a supervisão da extensão 

universitária, esta financiada por recursos da correspondente mantenedora ou oriundos 

de agências de fomento privadas ou governamentais. 

Os serviços de extensão devem cumprir os seguintes requisitos: 

 atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições públicas e 

particulares; 

 participação em iniciativas de natureza cultural, artística e científica; 

 estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional e da 

integração euro-americana; 

 promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

 publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; 

 divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

 estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação filosófica;  

 cursos abertos às comunidade social e acadêmica; 

 articulação e integração com os projetos de pesquisa e os cursos e programas de 



graduação e pós-graduação; 

 envolvimento dos alunos dos cursos superiores, sob a supervisão ou coordenação 

docente. 

 

6. CONCEPÇÃO DO CURSO 

6.1 Articulação do PPC com o PPI e com o PDI 

O Projeto Pedagógico deste Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo se 

articula ao PPI/PDI nos termos esboçados a seguir, mas no caso do UNIEURO, PPI 

(Plano de Políticas Institucionais) e PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) se 

fundem. A primeira parte do PDI vigente no UNIEURO formaliza as políticas 

institucionais com relação ao ensino, pesquisa e extensão e, nesse sentido, constitui-se 

de fato no PPI. 

Por sua vez, o Projeto Pedagógico deste Curso (PPC), de Bacharelado em Arquitetura 

e Urbanismo, relaciona-se a PPI e PDI em função da concretização nesse campo das 

diretrizes gerais para ele estabelecidas, pois o PPC: 

 estabelece os elementos estruturais (objetivos, perfil profissional, organização 

curricular, cargas horárias e formas de realização da interdisciplinaridade, modos de 

integração entre teoria e prática e formas de avaliação do ensino/aprendizado) 

recomendados pelos mesmos;  

 atende na formatação de seus conteúdos e disciplinas os eixos de formação 

(fundamental, profissional, complementar, especializada etc.) recomendados por 

aqueles; 

 organiza esses conteúdos e disciplinas numa sequência ordenada e hierarquizada; 

 insere um capítulo de Atividades Complementares;  

 organiza estas atividades em sistema seriado semestral, respeitando o mínimo de 

duzentos dias letivos anuais; 

 harmoniza a duração e conteúdo das disciplinas com a carga total do curso. 

  



6.2. Contextualização do Curso  

A partir da primeira experiência no campo da Arquitetura e Urbanismo desta IES, que 

ocorreu no campus da Asa Sul - DF, o Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo do UNIEURO, campus Águas Claras, se insere institucionalmente em 

contexto e princípios que norteiam atitudes de projeto, descritas logo a seguir. 

Estes princípios se traduzem na Teoria Dimensional que estabelece correlações entre 

os atributos de configuração dos lugares e expectativas sociais quanto ao desempenho 

dos mesmos. Neste sentido, trata-se de classificar atributos morfológicos conforme sua 

incidência em tipos de aspirações de indivíduos ou grupos, obtendo-se dimensões de 

análise e avaliação de situações, assim como instrumentos para se realizarem 

proposições. Dimensão significa, no caso, certo aspecto, ou “... todo plano, grau ou 

direção no qual se possa efetuar uma investigação ou realizar uma ação.” (Abbagnano, 

1982:260). Ou, seja: trata-se de definir correlações entre tais expectativas e um 

ferramental metodológico utilizado para a compreensão de todo e qualquer fato social. 

Inúmeras experiências anteriores demonstram extrema eficiência de se abordar 

universos teóricos e de prática por meio de dimensões que estabeleçam conexões entre 

atributos morfológicos e expectativas sociais, estas inclusive, que embasam a 

concepção do Curso aqui proposto. De modo sucinto, pode-se caracterizar a proposta 

de abordagem dimensional das expectativas vinculadas ao universo deste Curso, como 

inerente tanto à pesquisa ou análise, quanto à avaliação de desempenho dos lugares – 

mas também e necessariamente, ao âmbito de projeto e ação: 

 
 

 

Esta teoria se aplica na formação prática do Curso em questão, estabelecendo a série 

de disciplinas de projeto, lócus da simulação projetual em situações particulares e 

concretas. Tais disciplinas são sequenciadas a partir de peculiaridades, advindas de 

suas posições nas fases da formatação do arquiteto-urbanista, conforme será exposto 

no item 6.4 deste PPC. Cada uma destas se diferencia por nível de aprofundamento da 

atividade projetual e complexidade da situação abordada – mas essas fases se 

aproximam devido à constância do conceito de espaço com que lida o arquiteto-

urbanista, assim como dos métodos e técnicas de projetação.  

Portanto, a formação do arquiteto-urbanista se deve comprometer com domínio das 

características de configuração espacial conforme sua correspondência à satisfação de 

 
1. dimensão bioclimática, que correlaciona expectativas de conforto metabólico dos 

indivíduos (como integrantes de grupos sociais) com as características climáticas 
do meio no qual se encontram e dos espaços, estas últimas como mediadoras de 
bem estar físico; 

2. dimensão copresencial, focando as possibilidades de encontros ocasionais e 
reclusão, geradas por atributos morfológicos dos lugares; 

3. dimensão econômico-financeira, que relaciona expectativas de sustentabilidade 
ecológico-econômica e de custos versus benefícios, com predicados espaciais;  

4. dimensão expressivo-simbólica, que trata das relações entre vínculos emocionais 
enquanto evocações (simbolismos) e fruição estética, e características 
configurativas dos lugares; 

5. dimensão funcional, encarregada das correspondências entre expectativas de 
adequação e eficiência dos espaços às atividades pragmáticas neles desenvolvidas 
por indivíduos e grupos sociais; 

6. dimensão topoceptiva, estabelecendo vínculos entre necessidades de orientação 
espacial e identificação dos lugares e certos predicados morfológicos dos mesmos. 

 



expectativas, pois sua habilidade em manipulá-las na projetação condiciona o 

desempenho dos correspondentes resultados (figura 04). 

 

 

Fig.04: Esquema dimensional com os diversos aspectos de correlação entre tipos de 
expectativas estruturais quanto à configuração espacial e atributos dos lugares incidentes 

em cada uma daquelas. 

 

6.3. Objetivos do Curso 

O Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Euro-

Americano / UNIEURO tem por objetivos institucionais: 

a) oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, no âmbito da 

Arquitetura e Urbanismo, visando pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho profissional nessa área; 

b) desenvolver o ensino na área da Arquitetura e Urbanismo valorizando a oferta 

disciplinar do próprio curso, favorecendo o desenvolvimento do conhecimento em 

campos específicos e construindo condições para uma crescente ação 

interdisciplinar; 

c) promover, ofertando ensino de alto padrão em todos os níveis da educação superior 

em Arquitetura e Urbanismo, formação de valores humanos capazes de 

compreender, atuar e apresentar alternativas de intervenção e de transformação da 
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realidade; 

d) desenvolver projetos pedagógicos em Arquitetura e Urbanismo a partir de reflexões 

amplas sobre os objetivos maiores do UNIEURO, sobre os pressupostos, a 

concepção de saber, de ensino-aprendizagem que os sustentam e sobre a pessoa, 

o cidadão e o profissional que se quer formar; 

e) promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando a 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

f) promover o desenvolvimento no âmbito da Arquitetura e do Urbanismo de atividades 

de extensão e de prestação de serviços à sociedade criando, dentro da estrutura 

acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

g) frutificar em outras modalidades de cursos na área da Arquitetura e do Urbanismo, 

sejam estes na esfera da graduação (cursos sequenciais, tecnólogos etc.) ou da pós-

graduação lato e stricto sensu; 

h) desenvolver modelos de auto-avaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, do pessoal não-docente, dos alunos e dos órgãos 

dirigentes, oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 

i) implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova postura 

em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para 

a discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

 garantir formação profissional em Arquitetura e Urbanismo, estruturada em torno de 

repassar conhecimento e exercitar a aplicação desse conhecimento em situações 

problemáticas atuais e futuras, no sentido de resolvê-las, isto é, planejar o seu 

desenvolvimento. 

Em função de tais objetivos, o princípio básico da dinâmica de ensino-aprendizagem do 

Curso de Bacharelado em pauta estrutura-se por fornecimento de informações teóricas 

e sua aplicação e relativização a situações arquitetônicas – estas consideradas 

quaisquer espaços socialmente utilizados: edifícios e seus conjuntos, lotes edificados 

ou não, áreas livres públicas, frações urbanas, cidades etc.  

A transformação de informações em conhecimento rebatido em práticas deve ocorrer 

mediante experiências em laboratórios, exercícios em aula, projetos em ateliê etc. O 

processo proposto reflete, portanto, construção de conhecimento a partir da sequência 

interativa de momentos de reflexão teórica e outros de aplicação prática, assim como 



de instantes de reflexão teórica a partir da aplicação prática. Esse procedimento visa 

formalizar hipóteses e testá-las numa prática simulada, analisando sua pertinência, 

descartando enunciados não verificados na prática, aperfeiçoando-os e os reaplicando.  

Formalização, experimentação, aplicação, reflexão e aprimoramento devem ocorrer por 

meio de atividades organizadas não apenas em disciplinas com seu tradicional formato, 

mas também por meio de complementos possibilitados por estágios, seminários, visitas 

a edifícios e lugares significativos e a cidades históricas, visitas a obras, pesquisas 

bibliográficas e iconográficas, pesquisas de campo e outras que se fizerem necessárias.  

As disciplinas teóricas constituem o cerne dos momentos de disponibilização de dados 

e informações e a correspondente reflexão em relação aos mesmos verificando, por 

processos de análise e síntese, os elementos de sua descrição e explicação e suas 

inter-relações causais, de modo a fornecer uma moldura que possibilite a formalização 

de hipóteses e correspondentes construções especulativas. Consistem basicamente em 

momentos de exposição, onde o orientador repassa, apoiando-se nos recursos técnicos 

disponíveis (do quadro branco ou negro aos veículos audiovisuais e informatizados), as 

informações necessárias para deflagrar processos especulativos.  

 

6.4. Metodologia do Curso 

As considerações anteriores sugerem que a formação profissional de arquitetos e 

urbanistas se apoie tanto no repasse de conhecimentos, quanto no treinamento e 

aplicação dos mesmos a situações problemáticas (sejam estas atuais ou prospectivas), 

no sentido de equacioná-las e resolvê-las. Repassar conhecimento exige definição de 

princípios metodológicos, de entendimento das regras do mercado de trabalho para 

esses profissionais, assim como da demanda social no campo da arquitetura e do 

urbanismo.  Tal definição é fundamental e necessária, para que se possa desagregar e 

reordenar os correspondentes conteúdos a serem ministrados durante o Curso em 

pauta. 

Neste sentido encaminham-se certos princípios base à metodologia para o Curso ora 

proposto que pretensamente lhe conferem um perfil específico, em termos de 

caracterizá-lo não como mais um curso, mas como um outro curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. Para tal existe espaço atualmente no sistema nacional de 

ensino superior brasileiro, além de nele transparecer incentivo à diversidade de oferta 

para formação do arquiteto-urbanista, conforme indicam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo (Resolução no. 2, de 17 



de junho de 2010 do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior). 

a) Princípios pedagógicos 

Os princípios pedagógicos do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 

UNIEURO derivam de certos conceitos quanto a essa área profissional e que serão 

retomados ao tratar-se do perfil dos egressos (item 6.4 deste DOCUMENTO). 

Como primeiro conceito, entende-se que o objeto desse Curso seja o projeto, design, 

prefiguração ou projetação de espaços socialmente utilizados, considerando-se 

sinônimos os primeiros termos da assertiva e contidos na segunda parte da mesma, 

diversos tipos de lugares: edifícios e seus conjuntos, lotes edificados ou não, áreas livres 

públicas, frações urbanas, cidades etc. (figura 05). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fig.05: Definição do objeto do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. 

 

Portanto, o projeto deve constituir o núcleo do ensino de arquitetura e urbanismo e será 

mais detidamente focado a seguir, constituindo um tronco de disciplinas práticas e 

teóricas. Busca enfatizar a necessária presença do olhar histórico no ensino da 

projetação, mas talvez útil insistir sobre sua efetiva localização: tradicionalmente 

confinada na área da teoria (onde não raro a substitui sem vantagens), a história deve 

situar-se em todos os campos disciplinares como princípio exercido neste PPC. Assim, 

ela se manifesta no próprio núcleo de projeto e nas demais áreas do Curso, além de 

possuir lócus próprio para seu aprofundamento na respectiva Área disciplinar de Teoria 

e História. 

Outras áreas disciplinares alinham-se a esta última, tributando necessariamente o 

ensino de projetação e embasando os processos de atividade projetual: a de tecnologia, 

encarregada do suporte lógico à materialização espacial de ideias, e a de expressão e 

representação do pensamento arquitetônico. Ambas promovem movimento dialético 

com a projetação, mostrando produtos e alimentando sua produção. Estágios de prática 

profissional e atividades complementares enriquecem o conjunto de áreas 

OBJETO DO CURSO = PROJETAÇÃO DE ESPAÇOS SOCIALMENTE UTILIZADOS 

ESPAÇOS SOCIALMENTE UTILIZADOS = ESPAÇOS ABERTOS OU FECHADOS 
(edifícios e seus conjuntos, lotes edificados ou não, áreas livres públicas, frações 

urbanas, cidades etc.) 



encarregadas dos conteúdos de formação do arquiteto-urbanista. 

Além dos campos intrínsecos a esta carreira, deve haver contribuição de outros nichos 

acadêmicos ao ensino de projetação, tais como as diversas ciências sociais, ambientais, 

biológicas e exatas, e diferentes áreas aplicadas e instrumentais. Muitos destes 

comparecem nutrindo cada disciplina da estrutura curricular do mencionado Curso e 

cumprindo assim seu papel na indispensável interdisciplinaridade onde outras áreas 

manifestam sua identidade em diálogo multidisciplinar com a Arquitetura e o Urbanismo. 

b)  Diretrizes formais para estruturação curricular 

O PPC do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO utiliza 

suporte de duas vertentes formais para sua estruturação curricular: o Ministério da 

Educação brasileiro, em termos de Diretrizes Curriculares Nacionais, e o Centro 

Universitário Euro-Americano, no que se refere a certas modalidades de oferta de 

disciplinas.  

A primeira vertente será melhor examinada no item 7.3 deste DOCUMENTO, mas deve-

se nela neste momento destacar alguns pontos básicos: 

 consideração da carreira integrando o exercício em arquitetura, urbanismo e 

paisagismo como atribuição profissional única e garantindo-se, assim, integralidade da 

observação e ação sobre o meio ambiente antrópico (Portaria no. 1.770 – MEC, de 21 

de dezembro de 1994; Perfis da Área e Padrões de Qualidade, Ministério da Educação 

e Cultura – Secretaria de Ensino Superior / Comissão de Especialistas de Arquitetura 

e Urbanismo, s/d; Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 e Resolução no. 2, de 17 

de junho de 2010 - ambas do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação 

Superior); 

 por meio dos mesmos instrumentos e outros a eles anteriores, consideração da 

carreira do arquiteto-urbanista de modo uniforme no território nacional, devendo para 

tal convergirem características fundamentais de todos os cursos dessa formação 

reconhecidos pelo Ministério da Educação brasileiro; 

 carga horária mínima do curso em 3 600 horas/ aula (Parecer n.º 8/2007 da Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação); 

 conteúdos curriculares dispostos em dois núcleos (Conhecimentos de Fundamentação 

e Conhecimentos Profissionais), um trabalho de Curso, estágio supervisionado e 

atividades complementares (Art. 6o., 7o. e 8o.  da Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 

2006 do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior); 



 conteúdos de  Conhecimentos de Fundamentação formados por Estética e História 

das Artes; Estudos Sociais e Econômicos; Estudos Ambientais; Desenho e Meios de 

Representação e Expressão (Art. 6o.  da Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 

do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior). Relatados como 

conteúdos, estes campos encontram-se contemplados em diversas disciplinas do 

Curso em questão; 

 conteúdos de  Conhecimentos Profissionais integrados por Teoria e História da 

Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e 

de Paisagismo; Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia da Construção; 

Sistemas Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas Retrospectivas; Informática 

Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo; Topografia (Art. 6o.  da Resolução no. 6, de 2 

de fevereiro de 2006 do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação 

Superior). Pelo mesmo motivo do item anterior, estes campos estão dispostos em 

diversas disciplinas do mencionado Curso; 

 Trabalho de Curso envolvendo todos os procedimentos de uma investigação técnico-

científica, supervisionado por um docente e desenvolvido ao longo do último ano do 

mencionado Curso (Art. 3o. da Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 do Conselho 

Federal de Educação / Câmara de Educação Superior);   

 obrigatoriedade para o aluno em realizar estágio profissional sob supervisão de 

membros do corpo docente do Curso, porém facultando-se aproveitamento de 

atividades desse cunho em instituições, na medida em que contribuam efetivamente 

aos objetivos do mencionado Estágio (Estágio Curricular Supervisionado, Art. 7o. da 

Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 do Conselho Federal de Educação / Câmara 

de Educação Superior); 

 presença no Curso em pauta de atividades complementares, que não podem ser 

confundidas com o estágio supervisionado e visam enriquecimento da formação do 

aluno sob forma de pesquisa, monitoria, iniciação científica, módulos temáticos, 

seminários e eventos congêneres, atividades de extensão e disciplinas cursadas em 

outras instituições educacionais (Art. 8o. da Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 

do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior).  

A segunda vertente formal incorpora algumas diretrizes nacionais, visto tratar-se de 

Curso pertencente a Centro Universitário inserido no sistema de ensino superior 

brasileiro. Por esta razão, traremos aqui apenas alguns pontos básicos da estrutura 

educacional do UNIEURO: 



 preferência por carga horária mínima estabelecida pelo Ministério da Educação 

brasileiro; 

 disciplinas caracterizadas por serem obrigatórias ou optativas; 

Acreditamos que o tratamento conjunto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 

realizado por essas recomendações contribui sobremaneira ao resgate da unidade do 

olhar sobre o projeto do espaço socialmente utilizado, atribuição milenar do arquiteto 

fragilizada nos últimos séculos pela fragmentação científica e profissional, cujas 

consequências negativas para a qualidade de vida espacial são bastante conhecidas.  

Tais diretrizes da formação profissional também garantem habilitação coesa na área em 

questão, possibilitando a unidade do exercício profissional em todo o território brasileiro. 

Ao mesmo tempo, as mencionadas diretrizes são flexíveis a ponto de construírem 

promissora moldura, que permite cursos diferenciados preservando-se a identidade da 

profissão, mas aceitando-se diversas opções para a realização dessa formação.  

c) Estrutura do Curso 

As diretrizes formais recém comentadas encontram-se operacionalizadas em estrutura 

de curso comprometida com: 

  “...formação de profissionais generalistas, capazes de compreender e traduzir as necessidades dos 

indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação à concepção, à organização e à construção 

do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a 

conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural 

e a utilização racional dos recursos disponíveis ”( Art. 3o. parágrafo 1o da Resolução no. 6, de 2 de 

fevereiro de 2006 do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior); 

  “...ações pedagógicas visando desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade 

técnica e social...tendo como princípios... a) a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos 

humanos e a qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; b) o uso da tecnologia 

em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e econômicas das comunidades; c) o 

equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído; d) a 

valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da paisagem como patrimônio e 

responsabilidade coletiva” (Art. 3o. parágrafo 2o da Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 do 

Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior). 

A estrutura proposta observa o campo de atuação deste Curso de forma contínua e 

atende a cada um dos propósitos recém enunciados, conforme se pode verificar no 

elenco de disciplinas e em suas respectivas ementas e conteúdos (item 7 do presente 

DOCUMENTO). Tais disciplinas encontram, porém, nichos próprios – como em Estudos 

Econômicos e Socioambientais, Bioclimatismo e Conforto Higrotérmico, Conforto 



Luminoso, Conforto Acústico, Lógica Social do Espaço, Planejamento da Habitação de 

Interesse Social, Teoria da Preservação dos Bens Culturais, Técnicas de Preservação 

dos Bens Culturais, Planejamento Urbano, Estética.    

Contudo, esses compromissos se expressam, principalmente, na estrutura curricular 

que se passa a descrever, pois ela está formatada não como um aglomerado de 

disciplinas, mas como um conjunto que se comporta de forma orgânica. Isto significa 

forte inter-relação entre disciplinas tanto pertencentes aos campos de ensino de 

projetação, teoria / história, tecnologia, expressão / representação, estágio 

supervisionado, atividades complementares e trabalho de Curso, quanto ocorrentes em 

um mesmo semestre letivo. Portanto, esse caráter orgânico deve comparecer em 

ementas e conteúdos programáticos de cada disciplina, mas também e 

fundamentalmente, nas rotinas em sala de aula. 

A estrutura curricular a seguir apresentada contempla os conteúdos estabelecidos nas 

Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo (Resolução 

no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 e Resolução no. 2, de 17 de junho de 2010 - ambas do 

Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação Superior do Conselho Federal 

de Educação), encontrando-se suas características descritas no item 7 deste PPC. Por 

outro lado e conforme exposto nas próximas páginas, na presente proposta os 

conteúdos de conhecimentos não se restringem a certos momentos na formação dos 

estudantes, sendo permanentes como preocupação da maioria das disciplinas e de 

todas aquelas de ensino de projetação.  

As disciplinas que respondem a tais conteúdos compõem na proposta aqui 

encaminhada, as clássicas áreas atuantes na formação do arquiteto-urbanista (Projeto, 

Teoria e História, Expressão e Representação e Tecnologia), associadas ao Estágio 

Supervisionado, às Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão do Curso. 

Conforme exposto, tais áreas possuem papéis específicos na formação do arquiteto-

urbanista, o qual será efetivado por meio das disciplinas que as compõem (figuras 06 e 

07). 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.06: Estrutura por campos disciplinares do Curso de Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo do UNIEURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 07: Estrutura disciplinar do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 
UNIEURO. 

 

Áreas, conteúdos e disciplinas do Curso em questão organizam-se segundo certas 

fases com papéis específicos na formação do arquiteto-urbanista. Tal formação baseia-

se na teoria dimensional, mencionada com brevidade no item 6.2 deste PPC e que será 

retomada proximamente. Como veremos a seguir, teoria e metodologia projetual neste 

sentido aplicado, permanecem durante todo o Curso, embora de modos distintos: o 

início (primeira fase) e o final (terceira, quarta e quinta fases) do mesmo lidam com todo 
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o universo dimensional (correspondente a seis tipos de expectativas sociais); na 

segunda fase, comparecem tais dimensões de modo particular e específico. As 

dimensões superestruturais encontram-se presentes em todas as fases, embora nem 

sempre de modo explícito, devido à exiguidade da carga horária do Curso.  

Entretanto, temas e conteúdos não se restringem a nichos disciplinares, pois sempre 

compõem o universo de preocupação da maioria das disciplinas e de todas aquelas de 

ensino de projetação. Assim, por exemplo, trabalha-se com modelos reduzidos desde o 

primeiro semestre do Curso, e não apenas quando entram em cena disciplinas de 

Maquete; discute-se a preservação da memória inscrita no espaço do início ao final 

deste Curso – e não somente a partir do sétimo semestre (onde se localiza o primeiro 

nível das Técnicas Retrospectivas); ou ainda, Paisagismo não se inicia no sexto 

semestre em Projeto Paisagístico I, mas a partir do primeiro. Por isto, os nichos 

disciplinares são momentos de sistematização e aprofundamento de noções e 

informações cuja significância na formação do arquiteto-urbanista as solicita 

permanentemente. 

Conforme anteriormente exposto, o fio condutor da estrutura de curso e do 

posicionamento de áreas disciplinares é o Tronco de Ensino de Projetação, fato que 

gera as seguintes fases ou ciclos do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

do UNIEURO. A carga horária semestral diminui à medida que se avança neste curso: 

as duas primeiras fases são mais sobrecarregadas e, a partir da terceira, diminuem as 

horas previstas para atividades presenciais, especulando-se com maiores 

possibilidades de iniciativa para estudo e pesquisa por parte do aluno, consubstanciadas 

em atividades extraclasses. 

  



6.5. O Âmbito Profissional e Perfil do Egresso 

Conforme precedentemente exposto, o âmbito de atuação dos arquitetos é aquele do 

projeto dos espaços produzidos e usufruídos por sociedades humanas, pertencentes 

aos chamados bens imóveis. Também se enfatizou que a projetação se origina de 

expectativas sociais e que deve, portanto, em função destas se desenvolver; insistiu-se, 

ainda, que existem expectativas estruturais em relação ao espaço socialmente utilizado 

– ou seja, sempre nele presentes.  

Se, por um lado, parece evidente que expectativas sociais embasem a tradição milenar 

de projetos de Arquitetura e Urbanismo e mais recentemente de paisagismo - por outro, 

não significa comparecerem na mesma todas as aqui consideradas fundamentais. 

Principalmente, isto se realizar de forma explícita durante o processo de projetação.  

Provas deste status quo profissional registram-se em sérios desequilíbrios de 

desempenho de lugares construídos a partir de rígido controle projetual, fato que remete 

esta responsabilidade ao próprio projeto. São exemplos disto, edifícios com bom 

desempenho funcional (operacionalidade de atividades em seus espaços) e más 

condições higrotérmicas, acústicas, luminosas ou de qualidade do ar, ou ainda com 

manutenção muito cara; ou loteamentos realizados com excelente desempenho 

econômico-financeiro (grandes quarteirões regulares com muitos lotes dispostos com 

faces pequenas para as vias, grandes taxas de ocupação e índices de aproveitamento 

do solo, pouca quantidade de áreas livres públicas etc.), mas péssimas condições de 

conforto ambiental. A realidade de nossas cidades e o cotidiano em interiores edificados 

contém inumeráveis casos comprovadores destas situações, aqui trazidas apenas para 

ilustrar o presente raciocínio.  

As atribuições legais do arquiteto-urbanista pouco auxiliam o bom desempenho 

projetual no que se refere à integralidade de atendimento às expectativas sociais aqui 

mencionadas. Tal desempenho se ampara em legislações federais e municipais (onde 

reside a aprovação de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo), ainda que sem 

o necessário controle de todas as dimensões espaciais envolvidas. Dentre estas, 

questões bioclimáticas e funcionais comparecem explicitamente contempladas, ainda 

que nem sempre de modo pleno e muitas vezes se menciona que os edifícios devem 

ter “boa qualidade estética“, sem maiores indicações do que isto signifique.   

Porém, o campo da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo é tradicionalmente centrado 

em questões estéticas e, mais precisamente, expressivo-simbólicas, como atesta a 

maciça produção bibliográfica até hoje subjacente ao ensino de teoria e história nessa 



área. Este fato não indica haver paradigmas estabelecidos para o correspondente bom 

desempenho de projetos edilícios, urbanísticos ou de áreas livres, assim como para o 

ensino profissional: em ambos os polos, a dimensão expressivo-simbólica continua 

despertando acaloradas discussões. Contudo, é necessário destacar a preocupação em 

classificar o âmbito de atuação profissional do arquiteto-urbanista e seu ensino, há 

bastante tempo, conforme se comprova examinando o trabalho de Vitruvio (séc. I a.C.), 

sua retomada por Alberti no Renascimento e diversas abordagens no séc. XX, onde se 

destacam Hillier et al. em Londres (Holanda & Kohlsdorf, G., 1994). Trata-se de 

estabelecimento de taxonomias para as configurações dos espaços, estas entendidas 

como instância de efetiva realização de expectativas sociais referidas aos lugares (tal 

como brevemente exposto no item 6 deste DOCUMENTO), e que se precisa explicitar no 

processo projetual em nome de seu pleno êxito.  Em decorrência, isto também precisa 

reger o ensino dessa profissão e nele se manifestar de modo inequívoco quais atributos 

espaciais incidem na satisfação de necessidades bioclimáticas, copresenciais, 

econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e topoceptivas – além de sua 

abordagem superestrutural, em termos éticos, ambientais e estéticos. Pesa nesse 

empreendimento, contudo, a insuficiência de pesquisa científica em Arquitetura e 

Urbanismo, esta datada apenas a partir da segunda metade do século passado, embora 

a milenar prática projetual sobre o espaço socialmente utilizado efetuada pela 

correspondente profissão (Kohlsdorf, M.E., 1985; 2000).  

Portanto, a presente proposta atém-se a perfil de egresso mais acreditado como 

socialmente desejável, do que estabelecido pela legislação vigente ou por tradição 

pedagógica pré-paradigmática, devido ao lastro recente de pesquisa nesse campo.  O 

ensino correspondente deve visar capacitação dos alunos na elaboração de projetos 

para qualquer espaço socialmente utilizado, acolhendo em seu preparo edificações, 

frações urbanas, cidades e áreas livres (estas em geral tratadas em projetos 

paisagísticos). O processo de ensino-aprendizagem deve esclarecer que projetar 

significa transformar situações espaciais problemáticas em outras, com melhor 

qualidade – sendo esta última um feixe de expectativas sociais, e não resposta em 

determinado viés (figura 08, página seguinte).  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 08: O processo de projetação dos lugares. 

 

A delimitação do âmbito da arquitetura, urbanismo e paisagismo conta com certo 

consenso em relação a seu miolo ou núcleo, mas relativa dubiedade quanto às linhas 

de demarcação de seus extremos. Uma primeira ambiguidade situa-se no limite da 

transição do conjunto de espaços inequivocamente arquitetônicos para a escala do 

espaço regional: a região é ainda um espaço no domínio da arquitetura ou não se define 

como espaço tridimensional? Ela é meramente bidimensional (uma superfície, uma 

área) onde ocorrem fenômenos diversos que interessam à economia, à sociologia, à 

geografia etc. - mas também à arquitetura, quando representarem fenômenos 

tridimensionais, porém pontuais. Mas quais fenômenos regionais podem significar 

intervenções projetadas no mesmo, a não ser estradas, pontes, usinas hidroelétricas e 

eventos correlatos? E onde, então, seria a atuação do arquiteto? 

Uma segunda ambiguidade existe no limite da passagem do conjunto de espaços 

decididamente arquitetônicos para a escala dos interiores de edifícios. Geralmente, o 

arquiteto define os espaços internos de um prédio até o ponto de elementos 

morfológicos estruturantes para garantia de desempenhos perseguidos em termos 

funcional, bioclimático, expressivo-simbólico, topoceptivo, copresencial, econômico etc. 

Portanto, o arquiteto estabelece os limites físicos dos interiores, suas vedações, 

aberturas, relações espaciais através de portas e janelas, escadas etc. Caso considere 

essencial a configuração e localização de algum elemento “móvel” para atingir as metas 

de projeto, provavelmente o inserirá na configuração “imóvel”, visando essa garantia; 

por exemplo, o barzinho naquele canto, ao invés de um móvel, será uma bancada em 

alvenaria, e os armários pensados em sucupira escura, ao invés de ficarem ao sabor do 

futuro, serão embutidos e aproveitados para servir de divisórias entre espaços; o mesmo 

pode suceder com jardineiras interiores, aquários etc. Existe neste extremo do universo 

profissional, portanto, uma faixa de superposição de atribuições que pode ser objeto de 

disputa – assim como pode ser oportunidade de complementação e integração entre 

profissões. 
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Por outro lado encontra-se definido, no Plano de Desenvolvimento Institucional / PDI do 

UNIEURO, que o graduado esteja capacitado a compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas de sua área profissional com flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes 

nos vários segmentos do campo de sua atuação. Ao mesmo tempo, ali se afirma que 

os profissionais formados pela instituição devem: 

 estar aptos, dentro de seu âmbito profissional, a desenvolver ações, tanto em nível 

individual quanto coletivo; 

 assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais 

instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz de pensar criticamente, analisar 

os problemas da sociedade e procurar soluções para os mesmos; 

 realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética; 

 desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões, visando uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade, dos valores humanos e  recursos materiais 

disponíveis; 

 ser acessíveis e manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na 

interação com outros profissionais e o público em geral; 

 dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e leitura e de 

tecnologias de comunicação e informação; 

 estar aptos a assumir, no trabalho multiprofissional, posições de liderança sempre 

tendo em vista o bem-estar da comunidade; liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 estar aptos a tomar iniciativas e a atuar com criatividade e inovação; 

 ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática; devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais; 

 ser empreendedores e 

 ter responsabilidade social no exercício de suas atividades profissionais. 



Por sua vez, a definição do objeto e da atitude frente ao mesmo, no curso de Arquitetura 

e Urbanismo do Unieuro, demanda desdobramentos operacionais das diretrizes do 

mencionado PDI, para que se implantem rotinas coerentes nas diversas áreas e práticas 

daquele. Estas devem, no entanto, respeitar a característica unidade estabelecida para 

o exercício profissional no sistema CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e pelo 

Ministério da Educação brasileiro. Neste último registra-se em diversos momentos, mas 

especialmente na década de 1990, habilitação única para o exercício profissional como 

arquiteto, urbanista e paisagista, conforme consta no documento Perfis da Área & 

Padrões de Qualidade (MEC/SESU/CEAU, pág, 06): 

“ ... Do ponto de vista legal, compete ao arquiteto e urbanista o exercício de 
todas as atividades referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e 
monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, urbanismo, 
planejamento físico, urbano e regional. É um espectro bastante amplo que 
exige da formação profissional um esforço capaz de qualificar o arquiteto e 
urbanista na abrangência de suas competências legais, com o 
aprofundamento indispensável para que possa assumir as 
responsabilidades nelas contidas.” (...) “Para exercer atividades como 
supervisão, orientação técnica, coordenação planejamento, projetos, 
especificações, direção ou execução de obras, ensino, assessoria, 
consultoria, vistoria, perícia, avaliação, necessário se faz que a formação do 
futuro profissional contemple habilidades complexas e em campos bastante 
diversificados”. 

Nesse sentido, a proposta de Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo ora 

apresentada assume o desafio de formar e treinar profissionais na difícil arte de propor 

espaços que representem o melhor compromisso entre os condicionantes (restrições de 

ordem fisiográfica, biótica e antrópica) afetos às diferentes situações objeto de 

intervenção e as diretrizes estruturadas no conjunto de intenções e/ou expectativas 

sociais e individuais (de ordem funcional, bioclimática, expressiva, simbólica, 

econômica, topoceptiva, copresencial, etc.). 

Esta é a essência da formação profissional; as restantes atividades são 

complementares. É, portanto, de fundamental importância o reconhecimento e o 

treinamento do estudante na procura desse compromisso, com pleno conhecimento de 

todos os insumos (e não só dos bioclimáticos, por exemplo) vinculados a seu 

correspondente equacionamento: conhecimentos de ordem ambiental, geográfica, 

geológica, topográfica, biológica, legal, institucional, funcional, técnica, representativa, 

gerencial etc. Trata-se de uma formação que exige conhecimento básico em todas estas 

áreas, mas, sobretudo da forma como tais conhecimentos interagem e se concatenam 

no processo de produção de espaço arquitetônico. Trata-se de uma formação pelo 

repasse de conhecimentos nas referidas áreas (aulas teóricas) e pela abertura de 



espaços (em ateliês, laboratórios etc.) para a aplicação dos conhecimentos assimilados 

e sua relativização, voltando a abastecer a própria instância teórica. 

O fato de a presente proposta voltar-se também a turnos noturnos poderia encaminhar 

para uma postura imediatista que especulasse com um perfil pragmático dos egressos, 

resultante de curso centrado na transferência de uma série de recursos ardilosos e 

eficazes para a resolução de questões rotineiras, sem grandes preocupações 

argumentativas. Porém, o Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em pauta 

parte do pressuposto de que uma prática consistente é factível somente a partir de uma 

teoria também consistente. Por isso no Curso em questão se enfatiza trabalhar com o 

conjunto de insumos vinculados ao equacionamento das questões pertinentes ao 

campo do arquiteto-urbanista, independentemente daqueles se apresentarem, a 

primeira vista, sofisticados ou pouco usuais. Isto porque a prática docente das últimas 

décadas comprovou à exaustão que tais elementos comparecem em qualquer formação 

profissional, ainda que em maior ou menor grau e mesmo se tratados de forma muito 

intuitiva. Logo, por que não explicitá-los, a partir da formalização da correspondente 

teoria, e inseri-los como unidades disciplinares no ensino da arquitetura, do urbanismo 

e do paisagismo - seja como aulas teóricas, seja na forma de módulos nos ateliês? 

6.5.1 Aptidões esperadas dos egressos 

Acredita-se que as argumentações anteriores não se distanciem da divisão social do 

trabalho vigente e embasem as expectativas quanto aos egressos deste Curso de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, esperando-se de cada um, em termos gerais: 

 reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

estabelecer relações, fazer comparações, introduzir modificações no processo em que 

estiver envolvido, atuar preventivamente, construir hipóteses, transferir e generalizar 

conhecimentos e decidir - exercendo, em diferentes graus de complexidade, o processo 

da tomada de decisão; 

 analisar e sintetizar; 

 desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais, e administrar conflitos; 

 refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo sua 

posição e função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade, controle e/ou 

gerenciamento; organizar;  



 desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores nas relações 

formais e causais entre fenômenos característicos de sua área de atuação, 

expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos; detectar 

contradições; 

 ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, volição para 

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas 

do seu exercício profissional; 

 desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos e sistemas, revelando-se profissional adaptável; 

 dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e ter raciocínio 

crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas e em 

sua resolução; 

 conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe leitura crítica de 

artigos técnico-científicos e participação na produção de conhecimentos; 

 lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de sua 

área profissional; 

 atuar em equipe multiprofissional e saber trabalhar em equipe;  

 manter-se atualizado com a legislação pertinente à sua área profissional; 

 formar indivíduos aptos ao exercício profissional competente, segundo a legislação 

atual e passíveis de adequação a definições e encargos diferentes no futuro; 

 compreender a realidade brasileira e do continente americano, instruído no exercício 

da cidadania em sua vida profissional; 

 exercer tomada de decisões na vida pessoal e profissional de modo que, em sua 

atuação na divisão social do trabalho, encaminhe para a superação de problemas 

socialmente relevantes; 

 gerar estudos sobre as possibilidades de integração entre países, a partir de análises 

cientificamente embasadas, e que subsidiem programas de cooperação internacional 

entre instituições de ensino congêneres;  

 produzir conhecimento novo, visando compreender os processos de integração, 



solidariedade e consolidação de democracia entre países em torno de ideias comuns; 

 valorizar o ensino de graduação fortalecendo os cursos como unidades acadêmicas 

responsáveis tanto pelo desenvolvimento de conhecimento em áreas específicas, 

quanto pelo incremento do trabalho transdisciplinar. 

Em termos específicos, espera-se dos egressos: 

 conhecimento e domínio, com base científica, dos processos de projeto e 

planejamento arquitetônico, urbanístico e paisagístico, entendidos como solução de 

problemas físico-espaciais; 

 capacidade de aplicação desses conhecimentos de maneira independente e criativa, 

acompanhando e inovando no processo evolutivo, tanto da correspondente área 

acadêmica, quanto da prática profissional; 

 formação integrada às demais áreas do conhecimento, permitindo uma visão do 

campo da arquitetura, urbanismo e do paisagismo inserido no contexto histórico global; 

 formação humanística, possibilitando compreensão do mundo e da sociedade a partir 

do trabalho solidário em grupo; 

 formação de organização competente do trabalho, garantindo uma dinâmica eficiente 

desenvolvida a partir de componentes de comunicação e expressão adequados. 

6.5.2 Classes de problemas que os egressos estarão habilitados a resolver 

Os egressos deste Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo deverão habilitar-

se a resolver problemas de ordem físico-espacial por meio de: 

 projetos e planos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, que se refiram tanto à 

proposição de novos espaços quanto à reformulação de espaços preexistentes, 

abrangendo as seguintes situações: 

- interiores de edifícios; 

- edifícios; 

- conjuntos de edifícios; 

- áreas livres públicas e privadas; 

- bairros e frações urbanas; 



- cidades; 

- regiões. 

 fiscalização e administração de obras de arquitetura, urbanismo e paisagismo, 

abrangendo as situações especificadas no item anterior; 

 administração e gestão de processos que impliquem transformações arquitetônicas, 

urbanísticas e da paisagem, tanto na esfera pública quanto na privada. 

Para a resolução de tais classes de problemas, os egressos deste Curso deverão 

dominar  teorias, métodos, técnicas e instrumentos apresentados durante sua formação 

no mesmo. A estrutura e conteúdo curricular, expostos a seguir, representam o 

desdobramento operativo do âmbito profissional e perfil do egresso acima apresentado. 

 

  



7 ESTRUTURA E CONTEÚDO CURRICULAR 
 

A estrutura curricular proposta para o Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo do UNIEURO responde às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo (Resolução no. 6, de 2 de fevereiro de 2006 e 

Resolução no. 2, de 17 de junho de 2010, ambas do Conselho Federal de Educação / 

Câmara de Educação Superior) por meio de desenvolvimento dos conteúdos contidos 

nos núcleos de conhecimentos de fundamentação e profissionais, e do trabalho de curso 

(TCC). Tal desenvolvimento parte da conexão desejável entre conteúdos, disciplinas e 

campos formadores do arquiteto-urbanista, conexão esta que se baseia em conceitos 

adotados quanto ao objeto da formação em questão, estes já enunciados no item 6 

deste PPC (figura 9). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Estrutura organizacional do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 
UNIEURO. 

 

Além destas, mencionem-se as igualmente citadas áreas conexas à Arquitetura e 

Urbanismo, em seu duplo papel de alimentadoras disciplinares na interdisciplinaridade 

e de polos de enriquecedores diálogos multidisciplinares. 

A tais princípios básicos corresponde dinâmica de ensino-aprendizado estruturada 

sobre fornecimento de informações teóricas e sua aplicação e relativização a situações 

dos mais diversos tipos no universo do espaço socialmente utilizado. A transformação 

em conhecimento relativizada em práticas se deve dar por diversos meios, de 

experiências em laboratórios e exercícios em aula a palestras, visitas e viagens, mas 

especialmente nos projetos em ateliês. 

O processo proposto reflete, portanto, princípio brevemente exposto no item anterior 
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deste DOCUMENTO como construção de conhecimento a partir da sequência iterativa de 

momentos de reflexão teórica e outros, de aplicação prática, assim como de momentos 

de reflexão teórica a partir da aplicação prática. Tal movimento visa formalizar hipóteses 

e testá-las numa prática simulada, verificando sua pertinência, descartando os 

enunciados não verificados na prática, aperfeiçoando seus enunciados e a reaplicando.  

Formalização, experimentação, aplicação, reflexão e aprimoramento devem ocorrer por 

meio de atividades organizadas em disciplinas, estas o lócus de fornecimento de dados 

e informações. 

Por outro lado, conta-se com atividades de complementação às disciplinas, tais como 

estágios no contexto profissional; seminários onde se realizam reflexão sobre 

informações fornecidas; aplicações de informações em testes de laboratório e em 

estudos preliminares de projetos; visitas a obras academicamente relevantes; viagens 

a cidades consideradas bens culturais; pesquisas bibliográficas e iconográficas; 

pesquisas de campo e outras que se fizerem necessárias. 

Novamente, o ensino de projetação comanda as ações pedagógicas em todo o Curso 

aqui abordado, e seu Tronco disciplinar estabelece necessidades das quais deriva a 

entrada em cena de cada uma das demais Áreas de disciplinas. Como se poderá 

observar a seguir (e, mais detalhadamente, em 7.3), nessa estrutura perpassam os 

conteúdos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo do Ministério da Educação brasileiro (ibid., ibid.).  

Recomendações ao ensino de projetação referem-se a todas as disciplinas de projeto e 

à sua introdução (Introdução ao Projeto) e objetivam indicar linhas pedagógicas nelas 

presentes para possibilitar continuidade conceitual em todo o Curso aqui proposto, em 

termos dos conceitos de espaço arquitetônico e de sua projetação. Por outro lado, elas 

visam aprofundamento progressivo de ensino-aprendizagem em projetação coerente 

com a proposta contida neste PPC – ou seja, com: 

a característica relacional e dimensional do espaço socialmente utilizado e  

o caráter processual e iterativo da atividade projetual.  

Finalmente, tais recomendações se alinham segundo as fases ou ciclos da formação 

em bacharelado na correspondente área profissional, descritas no item 6.4 deste 

documento.  

A presente estrutura de ensino de projetação explicita as seguintes demandas às 

demais áreas de ensino, como conteúdos prévios (aqueles desenvolvidos em disciplinas 

anteriores a cada disciplina de projetação) e conteúdos simultâneos conexos (os 

realizados concomitantemente a cada disciplina de projetação nas demais áreas de 



Teoria e História, Expressão e Representação Projetual, Tecnologia, Estágio 

Supervisionado e Atividades Complementares).  

 a) Primeira Fase / Ciclo Introdutório (1º. Semestre): a disciplina Introdução ao 

Projeto objetiva introduzir à prática da projetação do espaço arquitetônico, entendido 

como espaço socialmente utilizado e, seu projeto, como proposta de melhoria a partir 

da definição de problemas. Inicia a dinâmica de etapas projetuais como análise de 

situações existentes e sua avaliação, esta última conduzindo à atividade de 

programação; para esta realizam-se pesquisas de repertório morfológico, a qual visa 

alimentar a produção de propostas alternativas, sendo estas a seguir, avaliadas. Tais 

procedimentos se realizam mediante apresentação empírica de todas as dimensões 

morfológicas que embasam a hipótese conceitual deste Curso (bioclimática, 

copresencial, econômico-financeira, expressivo-simbólica, funcional e topoceptiva).  

Sugerem-se nesta fase entre 04 a 06 exercícios de projetação distribuídos em três 

unidades de ensino: introdução à ergonomia aplicada ao projeto; introdução à 

composição e introdução à projetação. As situações abordadas devem contemplar 

espaços abertos e fechados com pouca complexidade temática (contextual, 

programática e construtiva), tais como pequena feira, parada de ônibus, banca de 

revistas, estúdio. 

 b) Segunda Fase / Ciclo Básico (2º. e 3º. Semestres): no segundo semestre letivo, 

a disciplina Projeto I objetiva desenvolver a prática da projetação do espaço socialmente 

utilizado como proposta de melhoria a partir da definição de problemas. Nela se 

sistematizam as dimensões bioclimática e econômico-financeira, associadas 

explicitamente à sustentabilidade ambiental – comparecendo as demais dimensões de 

modo implícito ao projeto. Repetem-se nela os procedimentos projetuais anteriormente 

apresentados (análise e avaliação de situações existentes gerando programação, 

formação de repertório morfológico para realização de propostas alternativas, avaliação 

das mesmas).  

No terceiro semestre desse Curso, a disciplina Projeto II lida com objetivos semelhantes 

à anterior, porém sistematizando as dimensões copresencial e funcional (que se 

associam à bioclimática e econômico-financeira, já abordadas), mantendo em pauta a 

questão de sustentabilidade ambiental, introduzindo com maior vigor discussões 

centradas na macro-dimensão ética e permanecendo implícitos os aspectos ainda não 

desenvolvidos. Insistem-se nos procedimentos projetuais anteriormente expostos 

(análise e avaliação de situações existentes, programação, repertório morfológico, 

propostas alternativas e avaliação das mesmas).  



Em ambos os níveis de ensino de projetação podem ser realizados 03 exercícios 

dispostos em três unidades de ensino onde se ofereça e exercite metodologia projetual 

e princípios teóricos das dimensões bioclimática e econômico-financeira, assim como 

de sustentabilidade em Projeto I, e das dimensões copresencial e funcional associadas 

ao viés da ética em Projeto II. Sugerem-se como temas na primeira, áreas de até um 

hectare com implantação de módulo de sobrevivência, mirante, biblioteca infantil, posto 

de correio etc. e organização espacial das áreas abertas de seu entorno imediato. Em 

Projeto II, áreas de até três hectares com implantação de serviços de caráter religioso, 

comercial, pequeno posto de saúde, biblioteca infantil, posto de correio etc., 

organizando também as áreas abertas de seu entorno imediato.    

c) Terceira Fase / Ciclo Intermediário I (4º. 5º. e 6º. Semestres): composta por três 

níveis de ensino de projetação, este ciclo foca especialmente o espaço do edifício sem, 

no entanto, deixar de contextualizá-lo territorialmente. Suas disciplinas de projeto 

possuem forte influência da Área de Tecnologia, mas se relacionam estreitamente à 

Teoria e História, além de se manifestar nesta fase o primeiro nível de Projeto 

Paisagístico. Na primeira etapa da mesma (Projeto III), completa-se a formação 

dimensional básica do aluno com sistematização das dimensões expressivo-simbólica 

e topoceptiva, mas em todas as demais se reforça o objeto do Curso como sendo o 

espaço socialmente utilizado, a abordagem por dimensões morfológicas dos lugares e 

o conceito de projeto como sequência iterativa de criação e avaliação. As situações 

abordadas crescem progressivamente em complexidade de programa e construtiva, e 

se voltam a temas especialmente relevantes no quadro social brasileiro, tais como a 

habitação de interesse social (Projeto IV), serviços hospitalares, terminais de 

transportes e outros de temas edilícios complexos (em Projeto V).  

Em Projeto III sugere-se realização de dois ou três exercícios, dispostos em duas 

unidades onde se explicitem, desenvolvam e exercitem princípios teóricos das 

dimensões expressivo-simbólica e topoceptiva, e se reforcem os princípios de 

metodologia projetual (análise, avaliação, programação, propostas alternativas, sua 

avaliação em relação ao programa e desenvolvimento daquela que melhor àquele 

corresponder). Nas situações sugeridas, se devem enfatizar questões construtivas em 

temas de média complexidade, tais como auditórios, escolas etc., sempre associadas à 

organização espacial das áreas abertas de seu entorno imediato. 

Projeto IV deve realizar exercício desmembrado em várias unidades de ensino, ao 

abordar a questão habitacional de baixo custo, sugerindo-se soluções residenciais 

coletivas exercitadas em área de no máximo 10 hectares onde se aprofunde estudo de 



tecnologias econômicas sem abrir mão de bons resultados bioclimáticos, copresenciais, 

expressivo-simbólicos, funcionais, topoceptivos e de sustentabilidade ambiental. Deve 

haver a necessária abordagem da organização dos espaços abertos que compõem o 

conjunto. 

Em Projeto V, sugere-se também apenas um exercício dividido em unidades de ensino 

voltadas a etapas convencionais do processo de projeto: estudos preliminares, 

anteprojeto e projeto, e aplicando princípios teóricos de todas as dimensões 

morfológicas apresentadas e de metodologia projetual (análise, avaliação, 

programação, proposição, avaliação e desenvolvimento). Tratando de temáticas 

complexas, em tais exercícios deve haver ênfase em programação e nos aspectos 

construtivos de edifícios, tais como estabelecimento assistencial de saúde, edifício 

industrial complexo, aeroporto, terminal rodoviário interestadual etc., sem desconsiderar 

a organização espacial das áreas abertas de seu entorno imediato e abordando, 

necessariamente, os vínculos das situações de projeto com a fração urbana onde se 

localiza.  

Projeto Paisagístico I inicia sistematização dos procedimentos em projetação mediante 

vegetação, do relevo do solo e das águas, em termos conceituais e metodológicos. Isto 

se realiza abordando o desempenho morfológico da paisagem para as expectativas 

sociais que embasam este Curso e definem as dimensões analíticas, avaliativas e 

propositivas dos lugares: bioclimática, copresencial, econômico-financeira, expressivo-

simbólica, funcional, topoceptiva e de sustentabilidade ambiental. Sugerem-se duas 

unidades onde se focalizem princípios do projeto paisagístico e histórico dessa área, 

por meio de exercícios projetuais em pequena escala voltados a formas e papéis do 

relevo, da vegetação e das águas na composição dos espaços; desempenhos da 

arborização urbana; tipos de jardins; jardins sobre lajes; materiais, escalas e relações 

do paisagismo com a arquitetura edilícia e urbana. 

d) Quarta Fase / Ciclo Intermediário II (7º. 8º. e 9º. Semestres): Constitui-se por três 

níveis de ensino de projetação concentrados no espaço urbano, mas considerando 

necessariamente o contexto edilício. As disciplinas de projetação urbanística e 

paisagística realizam plena abordagem projetual segundo as seis dimensões 

morfológicas e três macro-dimensões, as quais suportam a epistemologia desse Curso 

e percorrem (neste caso em espaços urbanos) a metodologia projetual anteriormente 

aplicada e balizada por análise de situações existentes, avaliação das mesmas como 

geradoras de programação, busca de repertório morfológico para nutrir propostas 

alternativas e avaliação destas últimas. A abordagem do âmbito urbano se realiza 



progressivamente, partindo de frações urbanas de caráter predominantemente 

habitacional (Projeto VI), focando a seguir questões de centralidade (Projeto VII) e 

concluindo com trabalho sobre cidade de pequeno porte (Projeto VIII); Paisagismo II 

comparece como projetação do sistema de áreas livres públicas por meio de elementos 

do sítio físico (relevo, vegetação e águas). 

Projeto VI se deve estruturar por três unidades de ensino, correspondentes a análise da 

situação existente e sua avaliação, programação, formação de repertório, propostas 

alternativas e sua avaliação comparativa, onde se considerem simultânea, porém 

explicitamente, todas as dimensões morfológicas que embasam este Curso 

(bioclimática, copresencial, econômico-financeira, expressivo-simbólica, funcional, 

topoceptiva e de sustentabilidade ambiental). Sugere-se como tema de exercício fração 

urbana de uso predominantemente habitacional e área entre 30 e 60 hectares; aborda-

se a organização interna das edificações na medida de sua relevância para definições 

urbanísticas (tipos de atividades, tamanho de lotes, taxas e índices de sua ocupação). 

Em Projeto VII também se pode empregar estrutura semelhante, com três unidades de 

ensino correspondentes a análise da situação existente, sua avaliação, programação, 

pesquisa de repertório, geração de propostas alternativas e avaliação das mesmas. 

Nesse processo, devem ser novamente exercitadas todas as dimensões morfológicas 

e as macro-dimensões ética, estética e ecológica, sugerindo-se como tema situação 

urbanística de maior complexidade e papel de centro urbano e avançando-se nas 

propostas em nível de anteprojeto. 

Para Projeto VIII se devem realizar estudos projetuais chegando-se a diretrizes de 

estrutura urbana e detalhes das questões mais relevantes, para cidade de pequeno 

porte. O processo de projetação dá-se segundo os passos anteriormente realizados pelo 

aluno, assim como mediante abordagem segundo as dimensões morfológicas dos 

lugares – mas deve haver investigação consistente dos condicionantes ambientais e 

cumprimento das normas de apresentação de projetos junto aos órgãos competentes. 

Em Projeto Paisagístico II pode-se utilizar três unidades de ensino, por meio das quais 

se enfatize abordagem do paisagismo à escala urbana mediante relação com seu 

histórico e compreensão das áreas livres públicas da cidade como um sistema de 

unidades morfológicas (ruas, avenidas, largos, praças, parques, orlas etc.). O exercício 

projetual deve percorrer todos os tópicos dessa disciplina, explorando as características 

(dimensões e proporções) das unidades morfológicas; o papel dos elementos de sítio 

físico (relevo do solo, vegetação e águas de superfície) e do mobiliário urbano na 

composição de ruas, avenidas, largos, praças, parques, orlas etc.; e a definição de 



materiais construtivos e naturais das mesmas, especulando-se com seu 

dimensionamento prévio e especificações gerais (figura 10).  

 

INCIDÊNCIA DOS CICLOS OU FASES NA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 
CICLO OU FASE 

 
NÍVEIS LETIVOS 

 

CARGA HORÁRIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1ª. Fase / Ciclo Introdutório 1 400 h /a 11,1% 

2ª. Fase / Ciclo Básico 2  
800 h / a 

 
22,2% 3 

3ª. Fase / Ciclo Intermediário I 4  
 

1 200 h / a 

 
 

33,3% 
5 

6 

4ª. Fase / Ciclo Intermediário II 7  
 

960 h /a 

 
 

26,7% 
8 

9 

5ª. Fase / Ciclo de Conclusão  10 80 h / a 2,2% 

Atividades Complementares 160 h 4,4% 
TOTAIS GERAIS 3600 h / a 100% 

 
Fig. 10: Tabela com posição e quantitativos das fases da formação no Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO.  

 

7.1. Disciplinas 

A partir das considerações anteriores, este Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo se organiza mediante estrutura curricular, onde se expõem as disciplinas por 

campos (Projeto, Teoria e História, Expressão e Representação, Tecnologia, Estágio 

Supervisionado, Atividades Complementares e Trabalho de Curso). 

7.1.1. Listagem das Disciplinas  

Na figura 11, apresenta-se tabela com as disciplinas do Curso em questão, seus códigos 

no sistema do UNIEURO, cargas horárias semestrais, modo de realização e filiação aos 

campos de formação em Arquitetura e Urbanismo.  

Matriz curricular do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 2015/0 

1º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

HISTÓRIA DA ARTE 1543 40 

INTRODUÇÃO AO MEIO AMBIENTE ANTRÓPICO 2067 40 

DESENHO E PLÁSTICA 3067 80 

GEMOETRIA CONSTRUTUVA 3068 80 

PERCEPÇÃO ESPAÇO E FORMA 4884 40 

SEMINÁRIOS EM ARQUITETURA E URBANISMO 4885 40 

FUNDAMENTOS DE PROJETO 4886 80 

Total = 400 h/aula 

 



2º SEMESTRE 

 DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

DESENHO PERSPECTIVO 1317 40 

ESTUDOS ECON. E SOCIOAMBIENTAIS 1999 40 

THAU I - ANTIGUIDADE 2002 40 

BIOCLIMATISMO E CONFORTO TÉRMICO 2165 80 

DESENHO ARQUITETÕNICO I 2166 40 

PROJETO I 3324 120 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS I 3325 40 

Total = 400 h/aula 

 

3º SEMESTRE 

 DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

CONFORTO LUMINOSO 1339 40 

TOPOGRAFIA 1548 40 

LÓGICA SOCIAL DO ESPAÇO 1645 40 

DESENHO ARQUITETÔNICO II 1917 40 

THAU II – IDADE MÉDIA/RENASCIMENTO 2003 40 

MAQUETE I 2169 40 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS II 2192 40 

PROJETO II 3326 120 

Total = 400 h/aula 

 

4º SEMESTRE 

 DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

CONFORTO ACUSTICO 1331 40 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 1549 40 

THAU III – SÉCULOS XVII & XVIII 2006 80 

PROJETO III 2170 120 

MAQUETE II 2172 40 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 3450 40 

INFORMÁTICA APLICADA A ARQUITETURA I 3451 40 

Total = 400 h/aula 

 

5º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 1633 40 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II 1639 40 

PLANEJAMENTO DE HAB. INTERESSE SOCIAL 2017 80 

PROJETO IV 2173 120 

THAU IV – SOC. INDUSTRIAL E SEC XIX 3107 80 

INFORMÁTICA APLICADA A ARQUITETURA II 3452 40 

Total = 400 h/aula 

 

6º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

ESTÉTICA 1111 40 

INSTALAÇÕES 1346 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 1638 40 

PROJETO V 2175 120 

ASPECTOS INST. ARQUITETURA E URBANISMO 2182 40 

THAU V – SEC XX E CONTEMPORANEO 3108 80 

Total = 400 h/aula 



 

7º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

INFRAESTRUTURA URBANA 2009 40 

PROJETO PAISAGISTICO I 2176 40 

PROJETO VI 2179 120 

TEORIA DA PRESERVAÇÃO E DOS BENS CULTURAIS 2181 40 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL I  4887 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 4890 40 

Total = 320 h/aula 

 

8º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

PROJETO PAISAGISTICO II 2180 80 

PROJETO VII 2183 120 

TECNICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 2184 40 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL II 4888 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 4889 40 

Total = 320 h/aula 

 

9º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

PROJETO VIII 2185 120 

ENSAIO TEÓRICO 2187 120 

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE PROJETO 4309 80 

Total = 320 h/aula 

 

10º SEMESTRE 

DISCIPLINA CÓDIGO CARGA HOR. 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 4310 80 

Total = 80 h/aula 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  - 160 

Total = 160 h/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL = 3600 

 
 
 
 

Disciplinas Optativas CARGA HOR. 

LIBRAS – Línguas Brasielira de Sinais 80 
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Disciplinas do Tronco de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. 

Disciplinas da Área de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo. 

Disciplinas da Área de Expressão e Representação Gráfica em Arquitetura e 

Urbanismo. 

Disciplinas da Área de Tecnologia aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo. 

 

 

  

  

   

Estágios Supervisionados em Arquitetura e Urbanismo. 



 
 

 
 
Fig. 11: Tabela com matriz curricular do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 
UNIEURO. 
 
 

7.1.2.  Ementário das Disciplinas 

O ementário das disciplinas a seguir resulta dos princípios pedagógicos e estrutura 

curricular apresentadas nos itens 6, 7.1 e 7.2 deste documento. Acredita-se ser 

indispensável esta coerência, pois é na rotina das disciplinas do Curso que se efetivam 

os propósitos estabelecidos em seu PPC; neste sentido, cada disciplina obedece a 

Plano de Ensino com roteiro uniforme composto por sua ementa, objetivos, conteúdos 

programáticos, procedimentos didáticos, processo avaliativo, cronograma e bibliografia 

básica e complementar.  

 

A) CICLO INTRODUTÓRIO: PRIMEIRO ANO / PRIMEIRO SEMESTRE 

a.1) História da Arte 

Ementa: 

Conceitos e princípios de Arte e de sua história. Epistemologia da criação artística. 

Discussão sobre questões de historiografia da arte a partir de recortes cronológicos e 

temáticos. Panorama das diversas manifestações artísticas dos primórdios da 

humanidade à época contemporânea, visando compreensão da forma como as diversas 

sociedades produziram culturas distintas a partir de observações das complexidades e 

diversidades existentes. A crítica perante a atuação cultural das sociedades. 

Bibliografia: 

Básica: 

ARGAN, G. C. Arte Moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1999. 

PROENÇA. Graça. A História da Arte. São Paulo: Ática, 2010. 

Complementar: 

BAUMGART, F. Breve História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

JANSON, H.W. Iniciação à História da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

JANSON, H.W. História Geral da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 3º ed., v.1, 2001. 
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JANSON, H.W. História Geral da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 3º ed.,v.2, 2001. 

JANSON, H.W. História Geral da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 3º ed., v.3, 2001. 

a.1) Introdução ao Meio Ambiente Antrópico 

Ementa: 

Conceitos fundamentais vinculados ao Meio Ambiente Antrópico. O Meio Ambiente 

Antrópico / mundo construído entendidos menos como objeto e mais como situação 

relacional (relação espaço / sociedade). As expectativas sociais com relação ao Meio 

Ambiente Antrópico / mundo construído: expectativas funcionais, artísticas, 

bioclimáticas, econômicas, topoceptivas, copresenciais, védicas, etc. Definição destas 

expectativas, seus conteúdos e papeis nos processos de projetação do meio ambiente 

antrópico; sua inserção e relação com a estética, ética e ecologia (ecótica). O conceito 

de projeto como proposta e sequência iterativa de momentos de criação e avaliação 

(segundo às expectativas formatadas). 

Bibliografia: 

Básica: 

GIDEON, S. Espaço, Tempo e Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

DAMASIO, Vera. Design ergonomia emoção. Ed. MAUAD, 2008. 

Complementar: 

BAKER, Geoffrey Howe. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 

CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. São Paulo: Edições 70, 2009. 

KOHLSDORF, Maria Elaine. Apreensão da forma da cidade. Brasília: Ed. UNB, 1996. 

PRADO, Adriana R.de Almeida, LOPES, Maria Elisabete, ORNSTEIN, Sheila Walbe 

(Orgs.). Desenho Universal: caminhos da acessibilidade no Brasil. São Paulo: 

Annablume, 2010. 

LEMOS. Carlos A. C. O que é Arquitetura. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

a.1) Desenho e Plástica 

Ementa: 

A representação das formas a partir de sua observação direta e percepção. A 

compreensão espacial, memória visual, senso de proporção, observação, imaginação e 

criatividade por meio de desenhos executados à mão livre. Percepção espacial e 



capacidade de expressão gráfica de ideias e intenções. Noção de composição plástica 

e suas leis de organização. Aspectos expressivos e volumétricos e papel de cores, 

texturas, diferentes escalas, luz e sombra, ritmo, harmonia etc. 

Bibliografia: 

Básica: 

GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto. São Paulo: Escritura, 2004 

ARNHEIM, R. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira- Thomson, 2004 

WONG, W. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Complementar:  

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

DOCZI, G. O Poder dos limites: harmonias e proporções da natureza, arte e 

arquitetura. São Paulo: Mercúrio, 2003. 

EDWARDS, Betty. Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2003. 

MUNARI, B. Design e Comunicação Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

a.1) Geometria Construtiva 

Ementa: 

Raciocínio espacial e capacidade de expressão no espaço bidimensional por meio da 

resolução gráfica de problemas geométricos planos com auxílio de compasso e régua. 

Construções geométricas planas pertinentes às operações de projeto. Ênfase nas 

projeções ortogonais e nas perspectivas paralelas. 

Bibliografia: 

Básica: 

CARVALHO, B. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1958. 

MONTENEGRO, G. Geometria Descritiva. São Paulo: Edgard Blucher, v.1, 1991. 

PRINCIPE JÚNIOR, A. R. Noções de geometria descritiva. São Paulo: Nobel, 1983.   

Complementar: 

JORGE, S. Desenho Geométrico: idéias e imagens. São Paulo: Saraiva, v.1, 2003. 

JORGE, S. Desenho Geométrico: idéias e imagens. São Paulo: Saraiva, v.2, 2003. 

JORGE, S. Desenho Geométrico: idéias e imagens. São Paulo: Saraiva, v.3, 2003. 

JORGE, S. Desenho Geométrico: idéias e imagens. São Paulo: Saraiva, v.4, 2003. 



LACOURT, H. Noções e Fundamentos de Geometria Descritiva. Porto Alegre: 

Guanabara Koogan, 1995. 

a.1) Percepção, Espaço e Forma 

Ementa: 

Percepção como nível de conhecimento responsável por noções básicas no processo 

humano de aprendizagem. Percepção espacial como formação da noção de lugar. 

Percepção do espaço arquitetônico como instância de avaliação permanente do 

desempenho dos lugares: expectativas sociais e características espaciais. Relações 

entre percepção espacial e projeto dos lugares.  

Bibliografia: 

Básica: 

ARNHEIM, Rudolph. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Cultrix, 1986. 

DEL RIO, Vicente & OLIVEIRA, Lívia (orgs.). Percepção Ambiental: A Experiência 

Brasileira. São Paulo: Studio-Nobel, 1996. 

CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. São Paulo: Edições 70, 2009. 

KOHLSDORF, Maria Elaine. A Apreensão da Forma da Cidade. Brasília: Ed. UNB, 

1996. 

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

Complementar: 

KOFFKA, Kurt. Princípios de Psicologia da Gestalt. São Paulo: Cultrix, 1975. 

LEWIN, Kurt. Princípios de Psicologia Topológica. São Paulo: Ed. Cultrix, 1973. 

MERLEAU-PONTY,  Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 

SITTE, Camillo. A Construção de Cidades segundo seus Princípios Artísticos. São 

Paulo: Ática, 1992. 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia. São Paulo: Difel, 1986. 

__________ . Espaço e Lugar. São Paulo: Difel,  1987. 

a.1) Seminário de Arquitetura e Urbanismo 

Ementa: 

Metodologia científica: introdução. Ciências naturais, ambientais, étnicas, raciais e 

sociais. Construção do conhecimento científico por intermédio de exercícios de leituras 

e produção de texto. Métodos gerais e particulares aplicados ao universo da história da 



arquitetura e do urbanismo. 

Bibliografia: 

Básica: 

DUCHER, Robert. Características dos estilos. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

EVERS, Bernd e Christof Thoenes (orgs.) Teoria da arquitectura do renascimento aos 

nossos dias. Colônia: Taschen,2003. 

SANT’ANNA, Afonso. R. Barroco: do quadrado à elipse. Rio de Janeiro: Roço, 2000. 

Complementar: 

ARGAN, G.C. História da Arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

BAETA, Rodrigo E. O Barroco, a Arquitetura e as Cidades nos séculos XVII e XVIII. 

Salvador: EDUFBA, 2010. 

BENEVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2005. 

JANSON, H. W. História Geral da Arte: Renascimento e Barroco. São Paul: Martins 

Fontes, Rio de Janeiro. 

a.1) Fundamento de Projeto 

Ementa: 

Exploração dos procedimentos projetuais para o espaço socialmente utilizado. 

Introdução às relações espaciais básicas entre sujeito e espaço. Iniciação à metodologia 

projetual como processo iterativo entre momentos de avaliação e criação. Aproximação 

ao conceito de espaço como situação relacional e dimensional. 

Bibliografia: 

Básica: 

PANERO, Julius. Dimensionamento humano para espaços interiores. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2006. 

MUNARI, B. Design e Comunicação Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

NEUFERT, Peter. Casa, apartamento e jardim. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.   

Complementar: 

BRAUNECK, Per. Casas com pátio. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

CHING, F. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. Barcelona: Gustavo Gili, 

2001. 

GOMES FILHO, J. Gestalt do Objeto. São Paulo: Escrituras, 2004. 



PAVIANI, Aldo. Brasília: controvérsias ambientais. Brasília: UNB, 2003. 

B) CICLO BÁSICO: PRIMEIRO ANO / SEGUNDO SEMESTRE 

b.2) Projeto I 

Ementa: 

Projeto como resposta a situações simultaneamente arquitetônicas e urbanísticas 

simples, a partir de atributos incidentes em expectativas funcionais, bioclimáticas e 

econômico-financeiras e sustentabilidade. Fases projetuais: análise de situações 

existentes, avaliação das mesmas, programação, desenvolvimento de propostas 

alternativas, avaliação destas em relação ao programa e desenvolvimento daquela que 

melhor a ele responda. Concepção por meio de modelos reduzidos e croquis em 

diferentes escalas. Consideração empírica das implicações tecnológicas e construtivas 

do projeto. 

Bibliografia: 

Básica: 

KLIASS, Rosa. Desenhando paisagens: moldando uma profissão. São Paulo: 

SENAC, 2006. 

KEELER, Marian. Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis. Porto 

Alegre: Bookman, 2010. 

NEUFERT, E. NEUFERT: A arte de projetar em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 

2004.  

Complementar: 

ABBUD, B. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São 

Paulo: SENAC, 2006. 

FRANCO, Maria da Assunção Ribeiro. Planejamento Ambiental para a cidade 

sustentável. São Paulo: Annablume, FAPESP, 2001. 

MASCARÓ, J. O Custo das Decisões Arquitetônicas. Porto Alegre: Ed. Sagra-

Luzzato 2004. 

MINGUET, J. M. Arquitetura de casas pequenas. Lisboa: Monsa, 2004. 

ROAF, Sue. Ecohouse: casa ambientalmente sustentável. Porto Alegre: Bookman, 

2009.  

b.2) Estudos Econômicos e Socioambientais 

Ementa: 



Aspectos econômicos e socioambientais da produção do espaço urbano 

contemporâneo: expectativas sociais quanto às características configurativas dos 

espaços em relação à modificação dos recursos; custos de produção e utilização. 

Problemas habitacionais e conflitos socioambientais nas cidades. Vínculos do homem 

com a natureza e incorporação dos valores ecológicos ao ambiente antrópico. Ética dos 

valores referentes à justiça social e à existência da humanidade. Visões 

macroeconômica e microeconômica. 

Bibliografia: 

Básica: 

VAN LENGEN, Johan. Manual do Arquiteto Descalço. São Paulo: Emporio do libro, 

2008.  

ROGERS, R. & GUMUCHDJIAM, Ph. Cidades para um Pequeno Planeta. Barcelona: 

Gustavo Gili 2001. 

MASCARÓ, J. O Custo das Decisões Arquitetônicas. Porto Alegre: Sagra-Luzzato 

2004. 

Complementar:  

BRAUN, R. Novos paradigmas ambientais: desenvolvimento ao ponto sustentável. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

FRANCO, Maria da Assunção Ribeiro.  Desenho ambiental: uma introdução à 

arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. São Paulo: Annablume, 1997. 

MARICATO, E. Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 

2008.  

MASCARÓ, J. Infra-estrutura urbana. São Paulo: Masquatro, 2005. 

ROAF, Sue. Adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas: um guia 

de sobrevivência para o século XXI. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

b.2) Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo I - Antiguidade 

Ementa: 

Introdução à teoria da arquitetura e do urbanismo. Arquitetura na Antiguidade oriental e 

no Ocidente. Origem das cidades, desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo no 

ocidente. Edifícios e cidades na Antiguidade e no Período Clássico: forma, estrutura, 

materiais e técnicas construtivas do espaço arquitetônico e urbano. O desempenho de 

edifícios e espaços urbanos nos períodos históricos abordados para expectativas 

bioclimáticas, copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais 

e topoceptivas. 



Bibliografia: 

Básica: 

BENEVOLO, L. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

GLANCEY, Jonathan. História da arquitetura. São Paulo: Loyola, 2001.  

ROBERTSON, D. S. Arquitetura Grega e Romana. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

Complementar: 

BENEVOLO, L. A Cidade e o Arquiteto: Método e História na Arquitetura. São Paulo: 

Perspectiva, 2004. 

MUMFORD, Lewis. A Cidade na história: suas origens, transformações e 

perspectivas. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

KOCH, W. Dicionário dos estilos arquitetônicos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

SCHULZ, Sonia Hilf. Estéticas Urbanas: da Pólis Grega à Metrópole 

Contemporânea 

Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

b.2) Bioclimatismo e Conforto Higrotérmico 

Ementa: 

Contextualização da arquitetura bioclimática. Os diversos aspectos do conforto 

ambiental: conforto higrotérmico, conforto acústico, conforto luminoso e qualidade do ar. 

O clima como determinante das condições de conforto bioclimático. Arquitetura de 

edifícios e do espaço urbano como modificador climático: os atributos morfológicos dos 

lugares incidentes no conforto ambiental. Estratégias bioclimáticas. 

Bibliografia: 

Básica: 

BITTENCOURT, L. Uso das Cartas Solares: diretrizes para arquitetos. Maceió: 

EDUFAL, 2004. 

FROTA, A.B. & SCHIFFER, S.R. Manual de Conforto Térmico. São Paulo: Studio 

Nobel, 2006. 

LAMBERTS, R. et al. Eficiência energética na arquitetura. São Paulo: Ed. PW - 

Procel, 1997. Disponível em <http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2010-

1/tecnologia_sustentavel/tecnologia_sustentavel_2010-1.pdf> 

Complementar: 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos. Rio 

de Janeiro: Revan, 2010. 



CUNHA, Eduardo Grala de. Elementos de Arquitetura de Climatização Natural. São 

Paulo: Masquatro, 2006. 

OLGYAY, Victor. Arquitectura Y Clima: manual de diseno bioclimatico para 

arquitetura Y urbanistas. Gustavo Gili, 2002. 

ROMERO, M.A.B. Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. São Paulo: São 

Paulo: ProEditores, 2001. 

ROMERO, M.A.B. Arquitetura Bioclimática do Espaço Público. Brasília: UNB, 2001. 

b.2) Desenho Arquitetônico I 

Ementa: 

Meios básicos de expressão e representação gráfica de projetos de arquitetura, 

urbanismo e interiores. Habilidades mentais e destreza manual necessárias à 

representação espacial. Visualização das figuras no espaço e sua representação 

através do processo das projeções ortogonais, com ênfase na leitura e compreensão de 

plantas, elevações e cortes. Elementos gráficos convencionais utilizados em arquitetura 

e urbanismo. Normas e convenções: a ABNT. 

Bibliografia: 

Básica: 

DAGOSTINO, Frank. Desenho Arquitetônico Contemporâneo. São Paulo: Hemus, 

2004. 

MONTENEGRO, G. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 

MONTENEGRO, G. Desenho de projetos. São Paulo: Edgard Blücher, 2007. 

Complementar: 

CHING, F. Manual de Dibujo Arquitetônico. Barcelona: G. Gili, 2000. 

CHING, F. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

DOYLE, M. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos, 

paisagistas e designers de interiores. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

FERREIRA, Patrícia. Desenho de arquitetura. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 

2011. 

b.2) Desenho Perspectivo 

Ementa: 

Representação gráfica do espaço edilício e urbano por meio do desenho perspectivo 

cônico e paralelo. Execução de perspectivas espaciais com auxilio de instrumentos não-



informatizados de desenho. Técnicas de construção e expressão gráfica. Aplicação dos 

principais tipos de perspectiva linear, com ênfase na perspectiva cônica e suas formas 

de expressão. 

Bibliografia: 

Básica: 

LEGGITT, Jim. Desenho de Arquitetura. Porto Alegre:. Bookman, 2004. 

MONTENEGRO, G. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo: Edgard Blücher, 

2008. 

MONSA. Sketch Casas: esbozos en la arquitectura residencial. Barcelona: Monsa 

Port, 2006.  

Complementar: 

CHING, Francis. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2001. 

DERNIE, David. El Dibujo en Arquitectura: técnicas, tipos, lugares. Barcelona: 

Blume, 2010. 

HALLAWEL, Philip. A mão livre: linguagem do desenho. São Paulo: Melhoramentos, 

v.1, 2004. 

HODDINOTT, Brenda. Desenho para Leigos. Rio Janeiro: Alta Books, 2012. 

RAYNES, J. Curso Completo de Perspectiva. Barcelona: Blume, 2008. 

b.2) Sistemas Construtivos I 

Ementa: 

Introdução aos tipos de processos construtivos em sua correlação com as configurações 

arquitetônicas, os sistemas estruturais e os materiais utilizados.  Leis de Newton 

aplicadas à construção edilícia. Elementos dos sistemas construtivos: estruturas, 

fundações, vedações ou fechamentos, aberturas, coberturas. Estruturas independentes 

e alvenaria estrutural. 

Bibliografia: 

Básica: 

AZEREDO, H.A. O Edifício até sua Cobertura. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 

AZEREDO, H.A. O Edifício e seu acabamento. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 

São Paulo: Edgard Blücher, 2009. 

Complementar: 



BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções, vol. I. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2004. 

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções, vol. II. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2000. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2008. 

MONTENEGRO, Gildo. Ventilação e cobertas. São Paulo: Edgard Blücher, 2012. 

MCLEOD, Virginia. Detalhes Construtivos da Arquitetura Residencial 

Contemporânea. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2009. 

C) CICLO BÁSICO: SEGUNDO ANO / TERCEIRO SEMESTRE 

c.3) Projeto II  

Ementa: 

Projeto como resposta a situações arquitetônicas e urbanísticas simples, a partir de 

atributos espaciais referidos a expectativas copresenciais e funcionais e à 

sustentabilidade. Exercício pleno das diferentes fases projetuais: análise de situações 

existentes, avaliação das mesmas, programação, desenvolvimento de propostas 

alternativas, avaliação das mesmas em relação ao programa e desenvolvimento 

daquela que melhor a ele responda. Concepção por meio de modelos reduzidos e da 

representação projetual em croquis e com diferentes escalas. Estudo das implicações 

tecnológicas e construtivas do projeto, com ênfase em detalhes das questões relevantes 

ao partido arquitetônico e urbanístico. 

Bibliografia: 

Básica:  

FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

KOWALTOWSKI, Doris K. Arquitetura escolar: projeto do ambiente de ensino. São 

Paulo: Oficina de textos, 2011. 

LAWSON, Bryan. Como Arquitetos e Designers Pensam. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2011.  

Complementar: 

HOLANDA, F. O Espaço de Exceção. Brasília: UNB, 2002.  

HOLANDA, F. Arquitetura & Urbanidade. São Paulo: ProEditores, 2003. 

MIRANDA, Danilo Santos. O parque e a arquitetura. Campinas: Papirus, 2001. 

NOUVEL, J. Jean Nouvel. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2003.  

TESTA. P. Alvaro Siza. São Paulo: Martins Fontes: 1998.  



 

c.3) Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo II - Idade Média / 

Renascimento 

Ementa: 

História da arquitetura e do urbanismo da Idade Média e do Renascimento (séculos IV 

a XVI). Teoria da arquitetura no Renascimento. Edifícios e cidades na Idade Média e no 

Renascimento: forma, estrutura, materiais e técnicas construtivas do espaço 

arquitetônico e urbano. O desempenho de edifícios e espaços urbanos nos períodos 

históricos abordados para expectativas bioclimáticas, copresenciais, econômico-

financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e topoceptivas.  

Bibliografia: 

Básica: 

JANSON, H. W. História geral do renascimento e barroco. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001. 

PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

PICCINI, Andrea. Arquitetura do oriente médio ao ocidente. São Paulo: Anna 

Blume, 2009. 

Complementar: 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

DUCHER, Robert. Características dos estilos. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

EYERS, B. THOENES, Ch. (orgs.) Teoria da arquitetura do Renascimento aos 

nossos dias. Colônia: Taschen, 2003. 

GOMBRICH, E.H. A História da arte. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1998. 

GLANCEY, Jonathan. A História da arquitetura. São Paulo: Edições Loyola, 2001.  

c.3) Lógica Social do Espaço  

Ementa: 

A organização do espaço como forma de solidariedade social: a sociedade considerada 

sistema de encontros interpessoais. Relação entre formas espaciais e sistemas de 

interação das pessoas. A teoria da sintaxe espacial: espaço construído como sistema 

de barreiras e permeabilidades ao movimento humano. Categorias morfológicas 

incidentes nos sistemas de interação social: padrões espaciais, vida espacial e vida 



social; constituição dos espaços públicos, convexidade dos espaços, axialidade dos 

espaços. 

Bibliografia: 

Básica: 

HOLANDA, F. O Espaço de Exceção. Brasília: UNB, 2002.  

KOWALTOWSKI, C. Processo de Projeto em Arquitetura: da teoria a tecnologia. 

São Paulo: Oficina de textos, 2011. 

PAVIANI. Aldo. Brasília: controvérsias ambientais. Brasília: UNB, 2003. 

Complementar: 

AUGE, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 

Campinas: Papirus, 2004.  

HOLANDA, F. Brasília: cidade moderna, cidade eterna. Brasília: UnB, 2010.  

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

PAVIANI, Aldo. Brasília, ideologia e realidade: espaço urbano em questão. São 

Paulo: Projeto, 1985. 

SANTOS, Milton. Por uma globalização. São Paulo: Record, 2011.  

c.3) Topografia 

Ementa: 

Registro e interpretação dos fatores morfológicos e ambientais (relevo, hidrografia, 

vegetação, etc.), particularmente os referentes à determinação da localização 

geográfica e demais componentes do sítio físico. Conceituação de cartografia e 

topografia, levantamentos topográficos, planimetria, altimetria, bem como noções de 

fotogrametria e geoprocessamento. Exercícios de topografia em campo e em 

laboratório. 

Bibliografia: 

Básica:  

CASACA, J. M.; MATOS, J. L; DIAS, J. M. B. Topografia Geral. 4ª Ed. Rio de janeiro: 

Editora LTC. 2007. 

MCCORMICK, M. Topografia. Rio de Janeiro: Editora LTC. 2007. 

MOLITERNO, A . Caderno de muros de arrimo. São Paulo: Edgard Blucher, 1994.  

Complementar: 

BORGES, A .C. Topografia aplicada a Engenharia Civil - Vol 1. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1995. 



BORGES, A .C. Topografia aplicada a Engenharia Civil - Vol 2. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1992. 

BORGES, A .C. Exercícios de topografia. São Paulo: Edgard Blucher, 1975. 

GUIDICINI, G. Estabilidade de taludes naturais e de escavação. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2011. 

NEUFERT, E. NEUFERT: A arte de projetar em arquitetura. Gustavo Gili, 2004. 

c.3) Conforto Luminoso 

Ementa: 

A luz como componente do espaço: luz e Arquitetura. Conforto luminoso como 

subdimensão do bioclimatismo. Ênfase no estudo da luz natural, suas características 

físicas e unidades. Visão e percepção do espaço. Iluminação natural: sistemas, 

aplicação e dimensionamento. Integração dos sistemas de iluminação natural e artificial. 

Iluminação e economia de energia na edificação. Atributos morfológicos de edifícios, 

frações urbanas e cidades incidentes no conforto luminoso. 

Bibliografia: 

Básica: 

MASCARÓ, Lúcia. A iluminação de espaços urbanos. Porto Alegre:  Masquatro, 

2006. 

MAURI, Luiz. Luz, lâmpadas, iluminação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 

SILVA. Amauri Luiz. Iluminação - simplificando o projeto. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2009. 

Complementar: 

BROWN, G. Z. Sol, vento e luz: estratégia para o projeto de arquitetura. Porto 

Alegre: Bookman, 2004. 

CUNHA, Eduardo Grala de. Elementos de arquitetura de climatização natural. Porto 

Alegre:  Masquatro, 2006. 

LAMBERTS, R., DUTRA, L., PEREIRA, F.R. Eficiência Energética na Arquitetura. 

São Paulo: Ed. PW - Procel, 1998.  

Disponível em <http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2010-

1/tecnologia_sustentavel/tecnologia_sustentavel_2010-1.pdf> 

LIMA, Mariana. Percepção visual aplicada à arquitetura e iluminação. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2010.  

VIANNA, Nelson Solano, GONÇALVES, Joana Carla. Iluminação e Arquitetura. São 

Paulo: Ed. Virtus, 2001. 



c.3) Desenho Arquitetônico II 

Ementa: 

Meios básicos de expressão e representação gráfica de projetos de arquitetura e 

urbanismo. Habilidades mentais e destreza manual necessárias à representação 

espacial. Visualização das figuras no espaço e sua representação mediante projeções 

ortogonais, com ênfase na leitura e compreensão de plantas, elevações e cortes. 

Elementos gráficos convencionais utilizados em arquitetura e urbanismo. Normas e 

convenções: a ABNT. Técnicas de apresentação de projetos e uso de papéis especiais. 

Bibliografia: 

Básica:  

FORSETH, Kevin. Projetos em arquitetura: desenhos multivistas paralines. São 

Paulo: Hemus, 2004.  

MONTENEGRO, G. Desenho Arquitetônico. São Paulo: São Paulo: Edgard Blücher, 

2001. 

SANTANA, Marco Aurélio. Desenho arquitetônico básico. São Paulo: Pini, 2010.  

Complementar: 

DAGOSTINO, F. Desenho Arquitetônico contemporâneo. São Paulo: Hemus, 2004. 

DESLANDES, P. (Org.). Elementos arquitetônicos. São Paulo: Hemus, 2004. 

FERREIRA, Patrícia. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008. 

NEUFERT, E. Neufert: Arte de projetar em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. 

YEE, Rendow. Desenho arquitetônico: um compêndio visual de tipos e métodos. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

c.3) Maquete I   

Ementa: 

Representação volumétrica de espaços arquitetônicos mediante modelos 

tridimensionais executados com diversos materiais se aplicando princípios básicos de 

geometria euclidiana e descritiva. Representação de edificações, relevo do solo, 

vegetação e demais elementos de composição espacial. Possibilidades da modelagem 

volumétrica na simulação de desempenho de projetos para expectativas bioclimáticas, 

copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e funcionais.  

Bibliografia: 

Básica: 



BREGATTO, P. R. Documentos de arquitetura. Brasília: Ulbra, 2005. 

CONSALEZ, L. Maquetes: representação do espaço no projeto arquitetônico. 

Barcelona: G. Gili, 2003. 

KNOLL, W., HECHINGER, M. Maquetes Arquitetônicas. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 

Complementar: 

DUNN, Nick. Maquetas de Arquitectura. Barcelona: Blume, 2010.  

HECHINGER, M. KNOLL, W. Maquetas de Arquitectura: técnicas Y construccion. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 

MILLS, C. B. Projetando com maquetes. São Paulo: Artmed, 2007. 

NACCA, R. M. Maquetes & Miniaturas. São Paulo: Giz Editorial, 2006.   

REIS, A. T. Repertório,  Análise e Síntese: uma Introdução ao Projeto 

Arquitetônico. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2002. 

c.3) Sistemas Construtivos II 

Ementa: 

Características dos elementos construtivos, suas relações com os materiais de 

construção e seu papel nos edifícios. Noções de funcionamento dos principais 

elementos estruturais: distribuição das cargas e lançamento estrutural. Aplicação das 

Leis de Newton na Construção Civil. Construção em solo-cimento. Fundações, lajes, 

vedações ou fechamentos e coberturas. Industrialização da construção civil. Pré-

moldados. Pontes. Construção em madeira. 

Bibliografia 

Básica: 

AZEREDO, H.A. O Edifício e seu Acabamento. São Paulo: Edgard Blücher, 1987. 

CHING, F. D. K. Técnicas de Construção Ilustradas. São Paulo: Bookman, 2001. 

DIAS, L. A. M. Estruturas de Aço: Conceito técnicas e Linguagem. São Paulo: 

Editora Zigurate, 2001. 

Complementar: 

AZEREDO, H.A. O Edifício até sua Cobertura. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. 

BAUD, Gerard. Manual de pequenas construções: alvenaria e concreto armado. 

São Paulo: Hemus, 2002. 

CORREA, M. R. S. Projeto de edifícios de alvenaria estrutural. São Paulo: São Paulo: 

Pini, 2003. 



MELO, C. EMRICH. Manual Munte de Projetos em Pré-Fabricados. São Paulo: Pini, 

2007. 

REBELLO, Y. Estruturas de aço, concreto e madeira. São Paulo: Zigurate, 2005.  

D) CICLO INTERMEDIÁRIO I: SEGUNDO ANO / QUARTO SEMESTRE 

d.4) Projeto III 

Ementa:  

Projeto como resposta a situações arquitetônicas e urbanísticas com ênfase em 

espaços de edifícios de média complexidade. Foco na síntese dos aspectos 

correspondentes a expectativas topoceptivas e expressivo-simbólicas, assim como 

sustentabilidade. Aprofundamento das implicações tecnológicas e construtivas do 

projeto. Exercício pleno das fases projetuais: análise de situações existentes, avaliação 

das mesmas, programação, desenvolvimento de propostas alternativas, avaliação das 

mesmas em relação ao programa e desenvolvimento daquela que melhor a ele 

responda. Concepção espacial por meio de modelos reduzidos e de croquis exatos em 

diferentes escalas. 

Bibliografia: 

Básica: 

DANTAS, Carlos F. A. Alvaro Siza e Rem Koolhaas: a transformação. São Paulo: 

Annablume, 2011. 

FLEIG, K. Alvar Aalto. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

KOWALTOWSKI, Doris K. Arquitetura escolar: projeto do ambiente de ensino. São 

Paulo: Oficina de textos, 2011. 

Complementar: 

GARCIA LAMAS, J.M. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2007. 

GAUZIN - MULLER, Dominique. Arquitetura ecológica: 29 ejemplos europeos. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 

JODIDIO, Philip. Architecture Now! Museums. Ed. Taschen, 2010. 

JODIDIO, Philip. Architecture Now  V5: arquitetura dos nossos dias. Ed. Taschen, 

2007. 

NOUVEL, J. Jean Nouvel. Rio de janeiro: Casa da palavra, 2003. 

d.4) Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo III - Séculos XVII & XVIII 

Ementa: 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&tipo_pesq=editora&par=202151&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=453468&neditora=3902&n1=21&n2=2&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=pini&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=1991971481027699419978160&k5=11D4C78D&uid=#_blank
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&tipo_pesq=editora&par=202151&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=453468&neditora=3902&n1=21&n2=2&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=pini&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=1991971481027699419978160&k5=11D4C78D&uid=#_blank
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&tipo_pesq=editora&par=202151&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=453468&neditora=3902&n1=21&n2=2&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=pini&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=1991971481027699419978160&k5=11D4C78D&uid=#_blank
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&tipo_pesq=editora&par=202151&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=453468&neditora=3902&n1=21&n2=2&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=pini&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=1991971481027699419978160&k5=11D4C78D&uid=#_blank
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&tipo_pesq=editora&par=202151&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=453468&neditora=3902&n1=21&n2=2&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=pini&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=1991971481027699419978160&k5=11D4C78D&uid=#_blank


História da arquitetura e do urbanismo nos séculos XVII e XVIII em geral e no Brasil. 

Edifícios e cidades nos séculos XVII e XVIII: forma, estrutura, materiais e técnicas 

construtivas do espaço arquitetônico e urbano. O desempenho de edifícios e espaços 

urbanos nos períodos históricos abordados para expectativas bioclimáticas, 

copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e 

topoceptivas. História dos primórdios do projeto paisagístico. Elementos de 

historiografia da arquitetura e do urbanismo e de teoria da composição. 

Bibliografia: 

Básica:  

ALLEN, Edward. Como os edifícios funcionam: a ordem natural da arquitetura. São 

Paulo: Martins  Fontes, 2011. 

DUCHER, Robert. Características dos estilos. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

WOLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

Complementar: 

BENEVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

BITTAR, W.S. M., VERISSIMO, F. S., MENDES, F. R. Arquitetura no Brasil – de Dom 

João VI a Deodoro. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2011. 

BITTAR, W.S. M., VERISSIMO, F. S., MENDES, F. R. Arquitetura no Brasil – de 

Cabral a Dom João VI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2011. 

KOCH, W. Dicionário dos estilos arquitetônicos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

WUNDRAM, M. Andrea Palladio 1508-1580 : um arquitecto entre o renascimento e 

o barroco : obra arquitetônica completa. Ed. Taschen, 2004. 

d. 4) Conforto Acústico 

Ementa: 

O som como componente do espaço: som e Arquitetura. Conforto acústico como 

subdimensão do bioclimatismo. Percepção dos sons, fenômeno acústico a partir da 

física, conseqüências do ambiente sonoro para a saúde e conforto dos seres humanos. 

Avaliação ambiental acústica: normas, tabelas de Limite de Audibilidade, índices de 

absorção dos materiais. Fórmulas básicas e cálculo acústico simplificado em ambientes 

de baixa complexidade; detalhes esquemáticos de intervenções acústicas. Interação 

das áreas dos especialistas em acústica em projeto e obra. 

Bibliografia: 

Básica: 



BISTAFA, S. R. Acústica Aplicada ao Controle do Ruído. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2006. 

CARVALHO, Régio Paniago. Acústica Arquitetônica. Brasília: Thesaurus, 2006. 

GRUNOW, E. Acústica: Questão Ambiental. São Paulo: Editora C4, 2008. 

Complementar: 

AMORIN, Carolina. Conforto acústico. FEC / UNICAMP, 2005.  

Disponível em <http://www.fec.unicamp.br/~luharris/galeria/ic042_05/TIDIA-

ae_TopicoA_mat-apoio_S03_C-Acustico.pdf>, UNICAMP, 2005. 

COSTA, E. C. Acústica técnica. São Paulo: Edgard Blucher, 2003. 

DE MARCO, C. S. Elementos de Acústica Arquitetônica. São Paulo: Nobel, 2002. 

SOUZA, Lea Cristina Lucas. Be-a-bá da Acústica Arquitetônica. São Carlos: 

EDUFSCAR, 2009. 

MURGEL, E. Fundamentos de acústica ambiental. São Paulo: SENAC, 2007. 

d.4) Informática Aplicada à Arquitetura I 

Ementa: 

Introdução às operações básicas de softwares técnicos em ambiente gráfico aplicadas 

ao projeto arquitetônico e urbanístico. A representação do espaço em planos: duas 

dimensões de representação espacial. Noções de CAD 2D e outros softwares 

semelhantes empregados na representação de espaços nos projetos de arquitetura e 

urbanismo. 

Bibliografia: 

Básica:  

BALDAM, Roquemar. Autocad 2011: utilizando totalmente. São Paulo: Erica, 2010. 

LIMA JUNIOR, ALMIR WIRTH. Autocad 2011.  Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

SILVEIRA, SAMUEL JOAO DA. Aprendendo Autocad 2011 - Simples e Rápido. São 

Paulo: Visual Books, 2011. 

Complementar: 

BALDAM, R. & COSTA, L. Autocad 2008: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 

2008. 

BALDAM, R. & COSTA, L. Autocad 2009: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 

2008. 

BRASWELL, Martha S. Autocad 2009 para arquitetos e projetistas de interiores. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 



MOSTAEDI, Ariam. Arquitetura sustentável: hightech housing. Lisboa: Monsa Port, 

2003. 

SILVEIRA, S. J. Aprendendo Autocad 2008 - simples e rápido. São Paulo: Visual 

Books, 2008. 

d.4) Maquete II 

Ementa: 

Desenvolvimento do raciocínio espacial e da capacidade de transposição do objeto de 

estudo para espaços tridimensionais. Utilização de modelos tridimensionais físicos na 

simulação e análise do sistema estrutural, do sistema construtivo e dos materiais 

empregados no projeto. Possibilidades da modelagem volumétrica na simulação de 

desempenho de projetos para expectativas bioclimáticas, copresenciais, econômico-

financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e funcionais.  

Bibliografia: 

Básica: 

REIS, A. T. Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico. 

Porto Alegre: UFRGS, 2002. 

NACCA, R. M. Maquetes & Miniaturas: técnicas de montagem passo-a-passo. São 

Paulo:  Giz Editorial, 2006. 

FARRELLY, LORRAINE. Técnicas de representação. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

Complementar: 

BREGATTO, P. R. Documentos de arquitetura. Editora Ulbra, 2005. 

CONSALEZ, Lorenzo. Maquetes : Representação do espaço no projeto 

arquitetônico. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 

KNOLL, W. & HECHINGER, M. Maquetes Arquitetônicas. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 

MILLS, Criss. B. Projetando com maquetes: um guia para a construção e o uso de 

maquetes como ferramenta de projetos. São Paulo:  Artmed, 2007. 

WONG, W. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

d.4) Sistemas Estruturais I 

Ementa: 

Introdução ao concreto estrutural. Propriedades mecânicas do concreto e do aço. 

Fundamentos do projeto estrutural. Método dos estados limites. Noções sobre ações e 

javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaAutor();


segurança nas estruturas. Dimensionamento de lajes, vigas e pilares. Projeto de 

estrutura de edifícios em concreto armado. 

Bibliografia: 

Básica: 

BOTELHO, M. C. Concreto Armado “Eu Te Amo” para arquitetos.Vol.1. São Paulo:  

Edgard Blücher, 2002. 

BOTELHO, M. C. Concreto Armado “Eu Te Amo”  para arquitetos. Vol.2. São Paulo:  

Edgard Blücher, 2002. 

REBELLO, Yopanan. Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 

2007. 

Complementar: 

BOTELHO, M. H.C. Resistência dos Materiais: para entender e gostar. São Paulo:  

Nobel, 2008. 

BEER, Ferdinand Pierre. Resistência dos Materiais. São Paulo: Pearson,2012. 

CHING, Francis. Sistemas estruturais ilustrados. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

DIEZ, Gloria. Projeto estrutural na arquitetura. Porto Alegre: Masquatro. 2012. 

ENGEL, Heino. Sistemas de estruturais : sistemas estructurais.  Barcelona: Gustavo 

Gilli, 2001. 

d.4) Materiais de Construção I 

Ementa: 

Materiais aplicáveis na construção edilícia e nos espaços urbanos. Propriedades dos 

materiais utilizados na construção predial e de frações urbanas e suas implicações em 

desempenho espacial bioclimático, econômico-financeiro, expressivo-simbólico, 

funcional e topoceptivo. Relações entre materiais, técnicas construtivas e sistemas 

estruturais: materiais de construção e elementos construtivos.  

Bibliografia: 

Básica:  

FREIRE, Wesley Jorge. Tecnologias e materiais: alternativas de construção. 

Campinas: Unicamp, 2003.  

REBELLO, Yopanan. Estruturas de aço, concreto e madeira. São Paulo: Zigurate, 

2005. 

RIBEIRO, Carmen Couto. Materiais de Construção Civil. Belo Horizonte: UFMG, 

2002. 



Complementar: 

BAUER, L. A. F. (org.). Materiais de Construção, vol.1. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BAUER, L. A. F. (org.). Materiais de Construção, vol.2. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

LENGEN, Johan. Van. Manual do Arquiteto Descalço. São Paulo: Empório do livro, 

2008. 

PINHEIRO, Antônio Carlos Fonseca Bragança. Estruturas Metálicas. São Paulo: 

Edgard Bluche, 2005. 

SOUZA, Roberto de. Gestão de Materiais de Construção. São Paulo: O Nome da 

Rosa, 2004. 

E) CICLO INTERMEDIÁRIO I: TERCEIRO ANO / QUINTO SEMESTRE 

e.5) Projeto IV 

Ementa: 

Projeto como resposta a situações arquitetônicas e urbanísticas com foco no espaço 

edilício da habitação de interesse social. Consideração dos aspectos espaciais 

correspondentes a expectativas funcionais, bioclimáticas, econômico-financeiras, 

copresenciais, topoceptivas e expressivo-simbólicas. Habitação econômica e 

sustentabilidade. Implicações tecnológicas e construtivas do projeto. Exercício pleno 

das fases projetuais: análise de situações existentes, avaliação das mesmas, 

programação, desenvolvimento de propostas alternativas, avaliação das mesmas em 

relação ao programa e desenvolvimento daquela que melhor a ele responda. 

Concepção espacial por meio de modelos reduzidos, croquis em várias escalas e auxílio 

de softwares gráficos. 

Bibliografia: 

Básica: 

ABBUD, Benedito. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura 

paisagística. São Paulo: SENAC, 2009. 

CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro. São Paulo: Editora 34, 2003. 

FRENCH, Hilary. Mais importantes conjuntos habitacionais. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 

Complementar: 

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Estação 

Liberdade, 2004. 

HUTCHISON, Edward. O Desenho no projeto da Paisagem. Barcelona: Gustavo Gilli, 

2011. 



LIMA, Antonio Jesuita de. Gestão Urbana e Politica de Habitação Social. São Paulo: 

Annablume, 2010. 

MASCARÓ, Juan Luis. O Custo das Decisões Arquitetônicas. Porto Alegre: 

Masquatro, 2004.  

MASCARÓ, Juan Luis. Vegetação Urbana. Porto Alegre: Masquatro, 2005. 

 

e.5) Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo IV – Sociedade Industrial e 

Século XIX 

Ementa: 

História da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no século XIX: a sociedade 

industrial. Elementos de historiografia da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo em 

geral e no Brasil. Edifícios e cidades no séculos XIX: forma, estrutura, materiais e 

técnicas construtivas do espaço arquitetônico e urbano. O desempenho de edifícios e 

espaços urbanos nos períodos históricos abordados para expectativas bioclimáticas, 

copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e 

topoceptivas.  

Bibliografia: 

Básica:  

BRAGA, Milton. O Concurso de Brasília. São Paulo: Cosac & Naify, 2010. 

CHOAY, Françoise. O Urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 1961. 

SALGUEIRO, H. A. Cidades Capitais do Século XIX: racionalidade, cosmopolitismo 

e transferência de modelos. São Paulo: EDUSP, 2001.  

Complementar: 

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana; v.3. São Paulo: Cosac & Naify , 2003. 

BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 

2004. 

GOROVITZ, Matheus. Invenção da superquadra: o conceito de unidade de 

vizinhança em Brasília. IPHAN, 2009.  

WEIMER, G. Arquitetura Popular Brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2005.         

WODEHOUSE, L.; MOFFETT, M. ;FAZIO, M. A História da Arquitetura mundial. Porto 

Alegre: Bookman, 2011.  

e.5) Planejamento da Habitação de Interesse Social  

Ementa: 



A questão da moradia: habitação como problema sócio-econômico no Brasil. Histórico 

do problema habitacional brasileiro e seu desenvolvimento na cidade capitalista: 

mudanças no uso do solo, valor de uso e valor de troca, o papel da cidade nas diversas 

fases do capitalismo e conseqüências para a moradia. A questão habitacional no Brasil: 

o papel do estado e as políticas púbicas, programas habitacionais, políticas de mercado 

e de assistencialismo. Habitações irregulares. Histórico da habitação de interesse social 

em Brasília: trajetória e possibilidades. 

Bibliografia: 

Básica: 

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei 

do inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 

MARICATO, Ermínia. Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. Rio de 

Janeiro: Editora Vozes, 2008. 

PICCINI, Andrea. Cortiços na cidade. São Paulo: AnnaBlume, 2004.  

Complementar: 

BLAY, E. A. Eu Não Tenho Onde Morar: Vilas Operárias na Cidade de São Paulo. 

São Paulo: Studio Nobel, 1985. 

CAMPOS FILHO, Candido Malta. Cidades brasileiras: seu controle ou o caos : o que 

os cidadãos devem fazer para a humanização das cidades no Brasil. São Paulo: 

Studio Nobel, 2001. 

CASSILHA, Gilda Amaral. Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Curitiba: IESDE, 

2010.  

PAVIANI, Aldo. Brasília: moradia e exclusão. Brasília: UNB, 1996. 

WILHEIM, Jorge. Cidades: o substantivo e o adjetivo. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

e.5) Informática Aplicada à Arquitetura II  

Ementa: 

Operação de softwares técnicos em ambiente gráfico, visando representação e auxílio 

ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Integração entre CAD 2D 

e outros softwares de computação gráfica utilizados para representação volumétrica, 

desenhos técnicos em duas dimensões e representação tridimensional de projetos. 

Bibliografia: 

Básica:  



OLIVEIRA, Marcos Bandeira de. Google Sketchup Pro aplicado ao projeto 

arquitetônico. São Paulo: NOVATEC, 2010. 

GASPAR, João. Google Sketchup Pro Avançado. São Paulo: Vectorpro, 2011. 

SOUZA, A.C.; GOMEZ, L. A. ;DEBATIN NETO, A. Desenhando com Google 

SketchUp. São Paulo: Visual BooKs, 2010. 

Complementar: 

BALDAM, R. & COSTA, L. Autocad 2008: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 

2008. 

GASPAR, João. Google Sketchup Pro 6 passo a passo. São Paulo: Vectorpro, 2008. 

CHOPRA, Aidan. Google Sketchup 7 para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.  

GASPAR, João. Google Sketchup Pro 8 passo a passo. São Paulo: Vectorpro, 2010. 

MACHADO, EV. V. e CURRY, Z. Autocad 2009 para design de interior. Ed. Ciência 

Moderna, 2009. 

e.5) Sistemas Estruturais II 

Ementa: 

Introdução à resistência dos materiais. Equilíbrio das estruturas. Tipos de esforços, 

tensões e deformações. Lei de Hooke. Estudo de flexão e cisalhamento. Centro de 

gravidade de seções transversais, Momento estático, Momento de Inércia, Módulo 

resistente, Raio de giração, Tipos de flexão. Critérios de Dimensionamento (Estados 

Limites -Tensões Admissíveis) e  Flambagem . 

Bibliografia: 

Básica: 

PFEIL, Walter. Estruturas de aço: dimensionamento prático. Rio de Janeiro:. LTC, 

2009. 

REBELLO, Yopanan. Bases para projeto estrutural na arquitetura. São Paulo: 

Zigurate, 2007. 

SALVADORI, Mario. Por que os Edifícios Ficam de Pé. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

Complementar: 

BOTELHO, Manoel Campos. Resistência dos Materiais: para entender e gostar. São 

Paulo: Nobel, 2008. 

BEER, Ferdinand Pierre. Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson, 2012.  

PARETO, LUIS. Formulário Técnico: Resistência e ciência dos materiais. São 

Paulo: Hemus, 2003.  



REBELLO, Yopanan. Estruturas de aço, concreto e madeira. São Paulo: Zigurate, 

2005. 

REBELLO, Yopanan. Concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 

2007. 

e.5) Materiais de Construção II 

Ementa: 

Propriedades e aplicabilidade de materiais para construção predial com ênfase em 

experimentos. Aglomerantes, argamassas e concretos: dosagens, preparação e 

controle de seu uso. Prática de laboratório.  

Bibliografia: 

Básica:  

BAUER, L. A. F. (org.). Materiais de Construção, vol.1. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BAUER, L. A. F. (org.). Materiais de Construção, vol.2. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BERTOLINI, Luca.  Materiais de Construção: patologia, prevenção, reabilitação. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2010.  

Complementar: 

ADDIS, Bill. Reuso de Materiais e Elementos de Construção. São Paulo: Oficina de 

textos, 2010. 

BAIA, Luciana Leonel Maciel. Projeto e execução de revestimento cerâmico. São 

Paulo: O Nome da Rosa, 2003.  

RIBEIRO, C. C. Materiais de Construção Civil. Belo Horizonte:  UFMG, 2002. 

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. A escola brasileira do concreto armado. São 

Paulo: Axis Mundi, 2005.  

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. O Concreto no Brasil v.3. São Paulo: Studio 

Nobel, 2002. 

F) CICLO INTERMEDIÁRIO I: TERCEIRO ANO / SEXTO SEMESTRE 

f.6) Estética 

Ementa: 

A dimensão artística da produção arquitetônica e urbanística. Natureza das diferentes 

linguagens históricas e sua expressão no espaço socialmente utilizado: evolução do 

discurso doutrinário na arquitetura e no urbanismo do Renascimento à atualidade; principais 

correntes e suas relações com contextos históricos. Espaço como modo de objetivação da 



consciência humana: o conceito de excelência em arquitetura e no espaço da cidade. 

Imaginação criadora e poética do gosto arquitetônico na cultura ocidental. Estética do 

projeto arquitetônico e urbanístico. 

Bibliografia: 

Básica: 

PAREYSO, Luigi. Os problemas da estética.  Martins Editora, 1997. 

SCRUTON, Roger. Estética da Arquitetura. Ed. 70, 2010. 

SIMMEL, Georg. Simmel - a estética e a cidade. São Paulo : AnnaBlume. 2011 

Complementar: 

ARIANO, Suassuna. Iniciação à estética. Rio de janeiro: José Olimpio, 2010. 

ARNHEIM, R. Arte e Percepção Visual. Ed. Tompson Pioneira, 2004. 

BRANDÃO, L. A Casa subjetiva. São apulo: Perspectiva, 2002. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Martins Editora, 2000. 

PULS, Maurício. Arquitetura e filosofia. São Paulo: AnnaBlume, 2006. 

f.6) Projeto V 

Ementa: 

Projeto como resposta a situações arquitetônicas e urbanísticas com ênfase em 

espaços de edifícios de média complexidade. Foco na síntese dos aspectos 

correspondentes a expectativas funcionais, bioclimáticas, econômico-financeiras, 

copresenciais, topoceptivas e expressivo-simbólicas, assim como sustentabilidade. 

Aprofundamento das implicações tecnológicas e construtivas do projeto. Exercício pleno 

das fases projetuais: análise de situações existentes, avaliação das mesmas, 

programação, desenvolvimento de propostas alternativas, avaliação das mesmas em 

relação ao programa e desenvolvimento daquela que melhor a ele responda. 

Concepção espacial por meio de modelos reduzidos, croquis em várias escalas e auxílio 

de softwares gráficos.  

Bibliografia: 

Básica: 

GÓES. Ronald de. Manual prático de arquitetura hospitalar. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004. 

ROMERO, Marta Adriana Bustos. Tecnologia e Sustentabilidade para a 

Humanização. Valmor Pazos, 2011.  



SANTOS, Mauro. Saúde e arquitetura: caminhos para a humanização dos 

ambientes hospitalares. São Paulo: SENAC, 2004. 

Complementar: 

BAUMSCHLAGER. Edíficios de apartamentos. Monsa, 2007. 

BITENCOURT, Fabio. Arquitetura do Ambiente de Nascer. Rio de Janeiro: Rio Books, 

2008. 

LATORRACA, Gean Carlo. Arquitetura de Lele: fábrica e invenção. São Paulo:  

IMESP, 2010. 

PORTO, Claudia Estrela. Olhares: visões sobre a obra de João Filgueiras Lima. 

Brsília: UNB, 2010.  

ZEVI, Bruno. Frank Lloyd Wright: obras e projectos. Barcelona: Gustavo Gilli, 2006. 

f.6) Aspectos Institucionais em Arquitetura e Urbanismo 

Ementa: 

O campo de atuação profissional da arquitetura e do urbanismo sob os pontos de vista 

legal, de funcionamento das empresas já existentes envolvidas no processo de 

produção do espaço e da inserção de um novo profissional no mercado. Possibilidades 

de atuação dos profissionais na área, nichos de mercado, legislação regente da 

categoria profissional, entidades de classe e suas atribuições, responsabilidades civis e 

criminais específicas da profissão, ética profissional. 

Bibliografia: 

Básica: 

CASTILHO, José Roberto Fernandes. O arquiteto e a lei: elementos de direito da 

arquitetura. Ed. Pillares, 2012. 

LERNER, Jaime. O que é ser urbanista (ou arquiteto de cidades). Ed. Record, 2011. 

TAVARES, R. O Arquiteto. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

Complementar: 

LEONIDIO, Otavio. Carradas de razões: Lucio Costa. Ed. Loyola, 2007. 

MALUF, Carlos Alberto Dabus. Comentários ao Estatuto da Cidade Lei nº 10.257, de 

julho de 2001. DE. São Paulo: Atlas 2011. 

NIEMEYER, Oscar. Conversa de arquiteto. Ed. Revan, 1999. 

OLIVEIRA JÚNIOR. Como administrar empresas de projeto de arquitetura e 

engenharia civil. São Paulo: PINI, 2006. 

ROCHA, Edo. Edo Rocha: Arquiteto. Bei comunicação, 2007. 



f.6) Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo V - Século XX e 

Contemporâneo  

Ementa: 

História da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no século XX na atualidade 

brasileira e no restante do mundo. Modelos, tipos e programas arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos articulados à forma, estrutura, materiais e técnicas 

construtivas disponíveis nas diversas culturas dessa época. Desempenho arquitetônico, 

urbanístico e do paisagismo para expectativas bioclimáticas, copresenciais, expressivo-

simbólicas, funcionais, econômico-financeiras e topoceptivas. Arquitetos representantes 

desta época. 

Bibliografia: 

Básica: 

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 

2003. 

FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. 

TIETZ, Jurgen. História da arquitetura contemporânea. Ed. H.F. ULLMANN, 2008. 

Complementar: 

GHIRARDO, Diane. Arquitetura contemporânea: uma história concisa. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

MONTANER, Josep Maria. Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda 

metade do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. 

PORTOGHESI, Paolo. Depois da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. 

VENTURI, R. Complexidade e contradição em arquitetura. São Paulo:  Martins 

Fontes, 2004. 

WARCHAVCHIK, Gregori. Arquitetura do século XX. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. 

f.6) Sistemas Estruturais III 

Ementa: 

Pré-dimensionamento de elementos estruturais. Propriedades mecânicas dos materiais 

estruturais. A concepção e o lançamento do projeto de estruturas. Fundamentos do 

projeto de estruturas. Sistemas construtivos correlatos aos sistemas estruturais 

adotados. 



Bibliografia: 

Básica: 

FUSCO, Pericles. Tecnologia do concreto estrutural. São Paulo: Pini, 2008. 

GUERRINI, A. Tratado de concreto armado vol.3. São Paulo: Hemus, 2002. 

MCCORMAC, Jack. Análise Estrutural: usando métodos clássicos e métodos 

martriciais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

Complementar: 

CHARLESON, Andrew. Estrutura aparente: um elemento de composição em 

arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

CHING, Francis. Sistemas Estruturais ilustrados. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

CORREA, Marcio Roberto Silva. Projetos de edifícios de alvenaria estrutural. São 

Paulo: Pini, 2003. 

GUERRINI, A. Tratado de concreto armado vol.1. São Paulo: Hemus, 2002. 

GUERRINI, A. Tratado de concreto armado vol.2. São Paulo: Hemus, 2002. 

f.6) Instalações 

Ementa: 

As instalações nos edifícios: interação entre os projetos arquitetônicos e 

complementares de instalações. Os tipos de instalações em edifícios (elétricas, gás, 

redes de dados e voz, eletro-mecânicas etc.). Conhecimentos teórico-práticos relativos 

ao uso e desempenho de materiais e técnicas construtivas tradicionais e de vanguarda 

ligadas às instalações e componentes dos edifícios. Papel das instalações no 

desempenho dos espaços arquitetônicos em seus diversos aspectos. 

Bibliografia: 

Básica: 

CARVALHO JUNIOR, Roberto. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 

São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 

CRÉDER, H. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: Editora Livros Técnicos e 

Científicos, 2007. 

CRÉDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: Editora Livros 

Técnicos e Científicos, 2006. 

Complementar: 

BOTELHO, Manoel Campos. Instalações hidráulicas prediais. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2007. 

CAVALIN, Geraldo. Instalações Elétricas Prediais. São Paulo: Erica, 2006. 



CRÉDER, H. Instalações de ar-condicionado. Rio de Janeiro: Editora Livros Técnicos 

e Científicos, 2004.  

COTRIM, Ademaro. A .M. B. Instalações elétricas. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 

MONTENEGRO, Gildo. Ventilação e cobertas. São Paulo: Edgard Blucher, 1984. 

G) CICLO INTERMEDIÁRIO II: QUARTO ANO / SÉTIMO SEMESTRE 

g.7) Projeto VI 

Ementa: 

Projetação urbanística como estudos preliminares a partir das dimensões bioclimáticas, 

copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e 

topoceptivas, assim como da sustentabilidade. Foco em frações urbanas 

predominantemente habitacionais. As diferentes fases do projeto urbanístico: análise de 

situações existentes, avaliação das mesmas, programação dimensional, 

desenvolvimento de propostas alternativas, avaliação das mesmas em relação ao 

programa e desenvolvimento daquela que melhor a ele responda. Concepção espacial 

por meio de modelos reduzidos, croquis em várias escalas e auxílio de softwares 

gráficos.  

Bibliografia: 

Básica: 

LEFEBVRE, Henri. A Revolução urbana. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade e urbanizações de pequeno porte. Porto 

Alegre: Masquatro, 2010.  

SILVA, Antônio Carlos Rodrigues. Desenho de vegetação em arquitetura e 

urbanismo. São Paulo: Edgard Blucher, 2009.  

Complementar: 

CAPRA, Frijot. A Teia da vida. São Paulo: Cultrix,1996. 

GOITIA, Fernando. Breve história do urbanismo. Ed. Presença, 2010. 

LE CORBUSIER. Urbanismo. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

MASCARÓ, Juan Luis. Loteamentos urbanos. Porto Alegre: Masquatro, 2005.  

ROMERO, Marta Adriana Bustos. Arquitetura Bioclimática do Espaço Público. 

Brasília. Ed. UnB, 2001. 

g.7) Teoria da Preservação dos Bens Culturais 

Ementa: 



História e teoria da preservação dos bens culturais: histórico das atitudes de 

preservação de bens culturais, conceitos e práticas da conservação e restauro no 

tempo. Noções fundamentais, construção e sentido do conceito de patrimônio cultural 

na sociedade moderna. Classificação dos bens patrimoniais: meio natural e ambiente 

cultural; patrimônio material, imaterial e arqueológico; território e patrimônio integral. 

Bibliografia: 

Básica: 

BRANDI, C. Teoria da Restauração. São Paulo: Ateliê, 2004. 

KUHL, Beatriz. Preservação do patrimônio arquitetônico. São Paulo: Ateliê, 2009. 

VIOLLET-LE-DUC, E. E. Restauração. São Paulo: Ateliê, 2006. 

Complementar: 

BOITO, C. Os Restauradores. São Paulo: Ateliê, 2003. 

CHOAY, F. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Unesp, 2006. 

CURY, I. (org.). Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, 2004.  

LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico? Coleção Primeiros Passos nº 51. São 

Paulo: Brasiliense, 2004. 

PELEGRINI, Sandra C. A. Patrimônio cultural: consciência e preservação. Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 2009. 

g.7) Infraestrutura Urbana 

Ementa: 

A infra-estrutura do espaço urbano: introdução a suas características e papel no tecido 

urbanizado. Relações entre as diversas infra-estruturas e as demandas das ocupações 

e usos do solo urbano. Relações entre as infra-estruturas e a configuração dos espaços 

urbanos e da cidade como conjunto: implicações no atendimento de expectativas 

bioclimáticas, copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais, 

topoceptivas e sustentabilidade. 

Bibliografia: 

Básica: 

MASCARÓ, J. L. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: Masquatro, 2005. 

MASCARÓ, J. L. Infra-estrutura da paisagem. Porto Alegre: Masquatro, 2008. 

MASCARÓ, J. L. Loteamentos urbanos. . Porto Alegre: Masquatro, 2005. 

Complementares: 



FRANCO, M. A. R. Desenho Ambiental: uma introdução à arquitetura da paisagem 

com o paradigma ecológico. São Paulo: AnnaBlume, 2008. 

GOUVEIA, L. A. C. Biocidade: conceitos e critérios para um desenho ambiental em 

localidades de clima tropical de planalto. São Paulo: Nobel, 2002. 

MONSA. Diseño urbano: accessibilidad y sustentabilidad. Ed. MONSA, 2007.  

RICHARD, R. Cidades para um Pequeno Planeta. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 

ROAF, Sue. Adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas: um guia 

de sobrevivência para o século XXI. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

g.7) Estágio Supervisionado I (escritório) 

Ementa: 

Atividades de formação programadas visando consolidação e articulação das 

competências estabelecidas mediante prática efetiva no campo profissional da 

Arquitetura e do Urbanismo mediante supervisão direta de membros do corpo docente 

do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. Consecução de 

contato do futuro arquiteto-urbanista com situações, contextos e instituições voltadas à 

realização de projetos arquitetônicos e urbanísticos. 

Bibliografia: 

Considerando-se a natureza aplicada às atividades profissionais do arquiteto-urbanista, 

própria desta disciplina, sua bibliografia deve vincular-se aos temas e tipos de estágios 

realizados por seu intermédio. Neste sentido, os títulos bibliográficos serão definidos 

para cada turma ou caso de Estágio Supervisionado. 

 

g.7) Planejamento Urbano e Regional I 

Ementa: 

Formação do pensamento urbanístico a partir da Revolução Industrial: o 

surgimento do urbanismo, suas correntes e ações modeladoras dos espaços 

das cidades antigas e novas. Formas urbanas: tipologias – cidade compactas 

e disperças e seus impactos na qualidade de vida. Planejamento como 

equacionamento de problemas e controle dos processos de urbanização: 

conceitos, diferenças e co-dependências; histórico, teorias, tipos e 

procedimentos. 



Bibliografia: 

Básica: 

DUARTE, Fábio. Planejamento Urbano. Curitiba: Ibpex, 2007. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede: a era da informação - vol.1. São 

Paulo: Paz e Terra, 2007. 

CASTELLS, M. A Questão Urbana. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

Complementar: 

CASSILHA, Gilda Amaral. Planejamento urbano e meio ambiente. 

Curitiba: IESDE, 2010. 

HARVEY, David. A Condição Pós-moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1993. 

IANNI, O. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1999. 

KEINERT, Tania Margaret Mezzomo. Qualidade de vida, planejamento e 

gestão urbana. Ed. Bertrand, 2009.  

OSORIO, Letícia Marques. Estatuto da cidade e reforma urbana. Ed. Safe, 

2002. 

 

H) CICLO INTERMEDIÁRIO II: QUARTO ANO / OITAVO SEMESTRE 

h.8) Projeto Paisagístico II 

Ementa: 

Projetação em áreas livres públicas mediante vegetação, relevo do solo, aqüíferos e 

mobiliário urbano visando atendimento a expectativas bioclimáticas, copresenciais, 

econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais, topoceptivas e à 

sustentabilidade. Breve histórico do paisagismo urbano. As áreas livres públicas na 

cidade: papel de cada unidade morfológica (ruas, avenidas, praças, parques, orlas etc.) 

na estrutura das áreas livres públicas; tipos de espaços de ruas, avenidas, praças, 

parques etc. e sua composição por vegetação, relevo do solo, águas e mobiliário 

urbano. Metodologia de projeto paisagístico à escala urbana: risco preliminar e diretrizes 

projetuais da estrutura de áreas livres públicas da cidade. 

Bibliografia: 

Básica: 

MASCARO, J. L. Vegetação Urbana. Porto Alegre: Masquatro, 2005. 



SILVA JUNIOR, Manoel Claudio. 100 árvores do cerrado: guia de campo. Ed. 

Sementes do Cerrado, 2012. 

TABACOW, José. Roberto Burle Marx: Arte e Paisagem. São Paulo: Nobel, 2004. 

Complementar: 

BARBOSA, A. C. Paisagismo, jardinagem e plantas ornamentais. São Paulo: Iglu, 

2010. 

FALCON, Antoni. Espacios verdes para una ciudad sostenible. Barcelona: Gustavo 

Gili, 2008. 

KAHTOUNI, Saide. Discutindo a paisagem. São Carlos: Rima, 2006. 

LORENZI, H. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 

Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2001. 

MONSA. Arquitetura da paisagem: água. Ed. Monsa, 2006. 

 

h.8) Projeto VII 

Ementa: 

Projetação urbanística visando atender a expectativas sociais funcionais, bioclimáticas, 

econômico-financeiras, copresenciais, topoceptivas e expressivo-simbólicas e 

sustentabilidade. Foco em frações urbanas centrais. Exercício pleno das diferentes 

fases do projeto urbanístico: análise de situações existentes, avaliação das mesmas, 

programação detalhada, desenvolvimento de propostas alternativas, avaliação das 

mesmas em relação ao programa e desenvolvimento daquela que melhor a ele 

responda. Concepção espacial por meio de modelos reduzidos, croquis em várias 

escalas e auxílio de softwares gráficos. 

Bibliografia: 

Básica: 

CASTRO, Maria Beatriz. O Bonde na cidade. São Paulo: AnnaBlume, 2007. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1995.  

LERNER, Jaime. Acupuntura Urbana. Ed. Record, 2012. 

Complementar: 

CASTILHO, Ana Luiza Howard. Intervenções em centros urbanos. São Paulo: 

Manole, 2009. 

GAGLIARDI, Clarissa M.R. Intervenções urbanas em centros históricos. São Paulo: 

Educ, 2012. 



GLAESER, Eduard L. Centros urbanos: a maior intervenção da humanidade. Ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

LAMAS, Garcia. J. M. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Ed. Fundação 

Calouste Gulbekian, 2007.  

WALL, Ed. WALTERMAND, T. Desenho urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

h.8) Técnicas de Preservação de Bens Culturais 

Ementa: 

Processos de degradação dos materiais constituintes de bens culturais materiais. 

Patologias em edifícios e espaços urbanos de interesse patrimonial. Tecnologia da 

conservação e do restauro. Instrumentos e políticas de preservação cultural; seus 

âmbitos e abrangências; programas e ações. Legislação de proteção. Articulação entre 

setores público e privado na proteção dos bens culturais. Educação patrimonial. 

Globalização e políticas culturais. 

Bibliografia: 

Básica: 

BOITO, C. Os Restauradores. São Paulo: Ateliê, 2003. 

CHOAY, F. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Unesp, 2006. 

GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica e a experiência do 

IPHAN em São Paulo,1937-1975. São Paulo: Annablume, 2007.  

Complementar: 

BRANDI, C. Teoria da Restauração. São Paulo: Ateliê, 2004. 

CURY, I. (org). Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, 2004. 

POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no ocidente séculos XVIII – XXI: 

do monumento aos valores São Paulo:  Estação liberdade, 2009. 

SIMÃO, Maria Cristina Rocha. Preservação do Patrimônio cultural em cidades. Ed. 

São Paulo:  Autêntica, 2001.  

VIOLLET-LE-DUC, E. E. Restauração. São Paulo: Ateliê, 2006. 

h.8) Planejamento Urbano e Regional II 

Ementa: 

O processo urbano em seus diversos âmbitos (local, regionais e nacional): 

dimensão regional e decorrentes condicionantes das cidades; estruturas 

territoriais. Antropização do território e impactos ambientais. Planejamento 



urbano brasileiro: histórico; Plano Diretor, Estatuto da Cidade,  Instrumentos 

normativos e institucionais de planejamento urbano vigentes. 

Bibliografia: 

Básica: 

DUARTE, Fábio. Planejamento Urbano. Curitiba: Ibpex, 2007. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede: a era da informação - vol.1. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. 

CASTELLS, M. A Questão Urbana. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

Complementar: 

CASSILHA, Gilda Amaral. Planejamento urbano e meio ambiente. Curitiba: IESDE, 

2010. 

HARVEY, David. A Condição Pós-moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1993. 

IANNI, O. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

KEINERT, Tania Margaret Mezzomo. Qualidade de vida, planejamento e gestão urbana. 

Ed. Bertrand, 2009.  

OSORIO, Letícia Marques. Estatuto da cidade e reforma urbana. Ed. Safe, 2002. 

h.8) Estágio Supervisionado II (obra) 

Ementa: 

Atividades de formação programadas visando consolidação e articulação das 

competências estabelecidas por meio de prática efetiva no campo profissional da 

Arquitetura e do Urbanismo mediante supervisão direta de membros do corpo docente 

do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. Consecução de 

contato do futuro arquiteto-urbanista com situações, contextos e instituições voltadas à 

obra como momento de transformações físico-espaciais a partir de projetos 

arquitetônicos e urbanísticos.  

Bibliografia: 

Considerando-se a natureza aplicada às atividades profissionais do arquiteto-urbanista, 

própria desta disciplina, sua bibliografia deve vincular-se aos temas e tipos de estágios 

realizados por seu intermédio. Neste sentido, os títulos bibliográficos serão definidos 

para cada turma ou caso de Estágio Supervisionado. 

I ) CICLO INTERMEDIÁRIO II: QUINTO ANO / NONO SEMESTRE 

i.9) Projeto VIII 



Ementa: 

Projetação urbanística no processo de plano diretor estratégico e integrado e 

desempenho espacial a partir das dimensões bioclimáticas, copresenciais, econômico-

financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais, topoceptivas e da sustentabilidade. 

Exercício pleno das diferentes fases do projeto urbanístico: análise de situações 

existentes, avaliação das mesmas, programação detalhada, desenvolvimento de 

propostas alternativas, avaliação das mesmas em relação ao programa e 

desenvolvimento daquela que melhor a ele responda. Aprofundamento de diretrizes 

urbanísticas em suas relações com os instrumentos de planejamento urbano. 

Concepção espacial por meio de modelos reduzidos, croquis em várias escalas e auxílio 

de softwares gráficos. 

Bibliografia: 

Básica: 

JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

LOSANTOS, Ágata. Urban landscape. Ed. Kolon, 2008. 

ROGERS, R., GUMUCHDJIAM, Ph. Cidades para um Pequeno Planeta. Barcelona; 

Gustavo Gili, 2001. 

Complementar: 

ABRAHÃO, S. L. Espaço público: do urbano ao público.  São Paulo: AnnaBlume, 

2008. 

LERNER, Jaime. Acupuntura Urbana. Ed. Record, 2012. 

MARTINS, Anamaria de Aragão C. Transformação Urbana: projetando novos 

bairros em antigas periferias. Ed. Thesaurus, 2012.  

SERRA, Josep. Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura. Barcelona: 

Gustavo Gili, 1997. 

WATERMAN, Tim. Desenho Urbano. BooKman, 2012. 

i.9) Ensaio Teórico 

Ementa: 

Estudo de assunto pertinente à teoria da arquitetura e do urbanismo, de livre escolha do 

estudante, porém aceito por comissão ou banca responsável pela disciplina Ensaio 

Teórico. Exercício de abordagem teórica de tema no campo da arquitetura e do 

urbanismo realizado como comprovação de síntese dos conhecimentos adquiridos na 

cadeia de disciplinas de Teoria e história da Arquitetura e do Urbanismo.   



Bibliografia: 

Básica: 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia cientifica.  São Paulo: Atlas, 2007. 

REIS, Linda. Produção de monografia: da teoria a prática. São Apulo: Senac, 2006. 

Complementares: 

BASTOS, Cleverson Leite, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução a 

metodologia científica. Vozes, 1997. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2009. 

MONTENEGRO, Gildo. Invenção do projeto. São Paulo: Edgard Blucher, 1987. 

SECAF, Victoria. Artigo científico: do desafia a conquista. Ed. Atheneu, 2010. 

YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

i.9) Metodologia de Análise de Projeto 

Ementa: 

Consolidação da habilitação em projeto edilício e urbano como proposta e seqüência 

iterativa de momentos de criação e avaliação visando atendimento de expectativas 

bioclimáticas, copresenciais, econômico-financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais, 

topoceptivas e da sustentabilidade. As fases do processo projetual: análise de situações 

existentes, sua avaliação, programação dimensional, busca de repertório, elaboração 

de propostas alternativas, avaliação destas e desenvolvimento daquela que melhor se 

adequar à programação. Alimentação permanente do processo de avaliação e criação 

espacial.  

Bibliografia: 

Considerando-se a natureza ampla da disciplina, sua bibliografia deve vincular-se aos 

títulos pertinentes ao tema específico tratado quando de sua oferta e de acordo com o 

programa desenvolvido por cada aluno. 

J) QUINTO ANO / DÉCIMO SEMESTRE 

j.10) Trabalho Final de Graduação  

Ementa: 



Exercício de projeto arquitetônico e/ou urbanístico, realizado individualmente sobre 

tema escolhido pelo aluno, no âmbito das atribuições profissionais do Arquiteto e 

Urbanista, com desenvolvimento em padrão profissional. Orientação por docente 

escolhido entre os arquitetos ou arquitetos-urbanistas que são professores do Curso de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO, com disponibilidade de carga 

horária e nos termos de regulamentação estabelecida pela Coordenação do referido 

Curso. Avaliação por Comissão Especial, com participação de membros arquitetos ou 

arquitetos-urbanistas não pertencentes à IES, mediante defesa do trabalho pelo 

examinando perante a referida comissão. 

Bibliografia: 

Considerando-se que o Trabalho Final de Graduação é uma disciplina a ser realizada 

após a integralização das matérias do currículo mínimo, com temática de livre escolha 

do aluno e submetido a uma Comissão Especial de Avaliação, a bibliografia deve 

vincular-se aos títulos pertinentes ao tema específico tratado. 

 

7.2 Coerência do currículo com os objetivos do Curso 

Conforme se pode acompanhar a partir do item 6 deste DOCUMENTO, o currículo do 

Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em questão, resulta de diretrizes 

oficiais para a graduação nessa área profissional. Por outro lado, se expôs com 

veemência certos níveis e instâncias que derivaram o currículo ora proposto: antes de 

ser origem, este é fruto de objetivos e perfil profissional estabelecidos nos Planos de 

Políticas Institucionais (PPI) e de Desenvolvimento Institucional (PDI), ambos do 

UNIEURO; como territórios socialmente construídos, e da atitude em relação ao citado 

objeto, como sendo de projetação mediante interação entre pensar e fazer. O 

desdobramento de tal atitude resulta no currículo aqui apresentado a partir de certa 

estrutura de campos, onde aquele voltado ao projeto é um tronco alimentado por 

diversas áreas, com as quais realiza trocas (princípios e dinâmicas explicados nos itens 

6 e 7 deste PPC). Observa-se que, na presente proposta, os conteúdos curriculares 

cumprem também objetivos de preparo para o exercício da cidadania, atenção a valores 

humanos capazes de sustentar as intervenções e transformações da realidade e 

compreensão das implicações da democracia.  

A oferta de conteúdos gerais e específicos perpassa tanto disciplinas voltadas a 

questões de fundamentação, quanto de profissionalização, pois elas devem ser 

discutidas em conjunto – mas encontra também nichos próprios. É o caso, por exemplo, 



de Estudos Econômicos e Socioambientais, Introdução ao Meio Ambiente Antrópico, 

Estética e Lógica Social do Espaço, todas elas disciplinas com ênfase em discussões 

conceituais, embora permaneça tal preocupação nas demais disciplinas de Teoria e 

História, no Tronco de Projeto e também na área de Tecnologia. Por outro lado, 

conteúdos específicos e vinculados à qualificação para o trabalho do arquiteto-urbanista 

ou referentes ao exercício profissional (veiculados, por exemplo, nos Estágios 

Supervisionados) não se podem ausentar dos demais campos disciplinares deste 

Curso, pois são a finalidade do mesmo. 

 

7.3 Coerência do currículo com o perfil desejado do egresso 

De forma semelhante, é possível afirmar que a grade apresentada reflete o 

desdobramento dos conteúdos necessários à atuação no âmbito profissional e ao 

correspondente perfil dos egressos, ambos caracterizados no item 6.5 deste PPC.  

Neste sentido, ela atende: 

 ao âmbito de atuação dos arquitetos-urbanistas, como de projeto dos espaços 

socialmente produzidos e usufruídos (bens imóveis): pois se origina e estrutura a 

partir do Tronco de Ensino de Projeto, para o qual convergem as demais áreas 

disciplinares (Teoria e História, Tecnologia, Expressão e Representação Gráfica, 

Atividades Complementares, Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso). 

Destaque-se que a relação entre estas e o Tronco de Projeto não é linear, mas 

biunívoca; 

 às atribuições profissionais legais do arquiteto-urbanista, onde se incluem o 

projeto edilício, urbanístico, paisagístico e o planejamento urbano e regional: pois 

possibilita capacitação dos alunos na elaboração de projetos para qualquer lugar 

acolhendo neste último edificações, frações urbanas, cidades e áreas livres, além 

de planejamento urbano e regional. Isto se explicita no Tronco de Ensino de 

Projeto, pois em todas as suas disciplinas se realiza necessariamente abordagem 

de espaços abertos e fechados, embora com diferentes ênfases e tal como 

exposto nos itens 6, 7 e 7.1 deste DOCUMENTO; 

 a um perfil de egresso além do mínimo legalmente expresso hoje em dia, porque 

entendido como socialmente desejável: pois esclarece, em todas as disciplinas da 

estrutura curricular proposta, que projetar é transformar situações espaciais 

problemáticas em outras com melhor qualidade, esta última significando um feixe 



de expectativas sociais, e não uma resposta em determinado viés; 

 ao compromisso neste PPC firmado de habilitar profissionais para proposição de 

espaços que representem o melhor compromisso entre condicionantes 

fisiográficos, bióticos e antrópicos das situações abordadas e diretrizes do 

conjunto de expectativas sociais e individuais: pois em vários momentos desse 

Curso suas disciplinas focam conhecimentos de ordem ambiental, geográfica, 

geológica, topográfica, biológica, legal, institucional, técnica, representativa, 

gerencial etc.; 

 ao princípio metodológico de que o processo de projeto se origina e visa atender 

diferentes expectativas sociais: pois todo o Curso se estrutura em função de 

expectativas básicas dos indivíduos ou grupos em relação ao espaço socialmente 

utilizado, em termos bioclimáticos, copresenciais, econômico-financeiros, 

expressivo-simbólicos, funcionais e topoceptivos – além de questões super-

estruturais de natureza ética, ambiental e estética (vide itens 6, 7 e 7.1 deste PPC; 

 ao ensino de arquitetura, urbanismo e paisagismo por meio de uma taxonomia das 

configurações espaciais gerada por correspondência entre categorias de 

necessidades sociais (bioclimáticas, copresenciais, econômico-financeiras, 

expressivo-simbólicas, funcionais e topoceptivas) e atributos espaciais incidentes 

na satisfação das mesmas: pois o Curso em tela assim se encontra estruturado, 

conforme exposto nos itens 6, 7 e 7.1 deste DOCUMENTO.  

 

7.4 Coerência do Currículo face às Diretrizes Curriculares Nacionais 

A estrutura curricular apresentada neste PPC contempla os conteúdos estabelecidos 

nas Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(Resolução no. 2, de 17 de junho de 2010 do Conselho Federal de Educação / Câmara 

de Educação Superior), encontrando-se suas características descritas no item 7 do 

mesmo. Em síntese, as correspondências são as seguintes: 

- para conteúdos de Conhecimentos de Fundamentação: 

 Estética e História das Artes: disciplinas de História da Arte, Estética e Seminários 

em Arquitetura e Urbanismo. 

 Estudos Sociais e Econômicos: disciplinas de Introdução ao Meio Ambiente 

Antrópico, Percepção, Espaço e Forma, Estudos Econômicos e Socioambientais, 



Lógica Social do Espaço, Planejamento da Habitação de Interesse Social.  

 Estudos Ambientais: Introdução ao Meio Ambiente Antrópico, Estudos 

Econômicos e Socioambientais, Bioclimatismo e Conforto Higrotérmico. 

 Desenho e Meios de Representação e Expressão: Desenho e Plástica, Geometria 

Construtiva, Desenho Arquitetônico I e II, Desenho Perspectivo, Informática 

Aplicada à Arquitetura I e II, Maquete I e II, Topografia.    

- para conteúdos de Conhecimentos Profissionais: 

 Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo: Teoria e História 

da Arquitetura e do Urbanismo I (pré-história e Antiguidade), Teoria e História da 

Arquitetura e do Urbanismo II (Idade Média e Renascimento), Teoria e História da 

Arquitetura e do Urbanismo III (séc.XVII e XVIII, geral e no Brasil; primórdios do 

paisagismo), Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo IV (séc.XIX, geral e 

no Brasil; história do paisagismo), Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 

V (séc.XX e contemporâneo, geral e no Brasil; história do paisagismo). 

 Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo: Introdução ao Projeto, 

Projeto I (ciclo básico, dimensões bioclimática e econômico-financeira), Projeto II 

(ciclo básico, dimensões funcional e copresencial), Projeto III (ciclo intermediário 

I, dimensões expressivo-simbólica e topoceptiva), Projeto IV (ciclo intermediário I, 

habitação de interesse social), Projeto V (ciclo intermediário I, edificações 

complexas), Projeto VI (ciclo intermediário II, urbanismo frações 

predominantemente habitacionais), Projeto VII (ciclo intermediário II, urbanismo 

centro urbano), Projeto VIII (ciclo intermediário II, urbanismo cidade de pequeno 

porte), Projeto Paisagístico I (geral), Projeto Paisagístico II (urbano). 

 Planejamento Urbano e Regional: Planejamento de Habitação de Interesse Social,  

Planejamento Urbano e Regional I e Planejamento Urbano e Regional II. 

 Tecnologia da Construção: Sistemas Construtivos I e II, Materiais de Construção I 

e II  

 Sistemas Estruturais: Sistemas Estruturais I, II e III. 

 Conforto Ambiental: Bioclimatismo e Conforto Higrotérmico, Conforto Luminoso, 

Conforto Acústico. 

 Técnicas Retrospectivas: Teoria da Preservação dos Bens Culturais, Técnicas de 



Preservação de Bens Culturais.  

 Informática Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo: Informática Aplicada à 

Arquitetura I e II. 

 Topografia: Topografia. 

- para conteúdos de Trabalho de Curso:  

 Trabalho Final de Graduação, a ser realizado no último semestre do mesmo e nele 

ocupando exclusividade.  

- para conteúdos de Estágio Profissional: 

 Estágio Profissional I / escritório 

 Estágio Profissional II /obra. 

 

7.5 Adequação da Metodologia de Ensino 

O método de ensino utilizado no Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 

UNIEURO funda-se em características manifestas de acordo com cada ciclo 

estruturante da formação do arquiteto-urbanista: 

 necessária articulação entre conteúdos e dinâmicas das disciplinas 

componentes de cada campo disciplinar (Tronco de Ensino de Projeto, Área de 

Teoria e História, Área de Tecnologia, Área de Expressão e Representação, 

Área de Estágio Supervisionado, Área de Atividades Complementares e 

Trabalho de Curso) e entre esses diversos campos disciplinares (integração 

horizontal de disciplinas oferecidas em um mesmo semestre e entre os 

semestres de um mesmo ciclo); 

 dinâmica pedagógica caracterizada por atividades teóricas menos como aulas 

expositivas, e mais como pesquisa e discussão sobre informações conceituais, 

teóricas e metodológicas; atividades de ensino de projetação como orientação 

tutorial;  

 procedimentos pedagógicos apoiados em intensa repetição de informações e 

progressiva inserção de novos conteúdos;  

 duração de unidades de ensino e suas etapas estabelecidas a partir de comando 



objetivo de pequenas tarefas em tempos curtos;  

 explicitação do sistema avaliativo e sua aplicação a cada tarefa realizada pelo 

aluno, com explicação individual dos problemas detectados e pautada por 

objetividade, transparência, consistência e coerência. 

Tais princípios permanecem nas cinco fases do Curso em questão, as quais se podem 

caracterizar da seguinte forma quanto à metodologia de ensino:  

a) Primeira Fase de Formação em Projetação Arquitetônica (Ciclo Introdutório): 

compõe-se pela disciplina Fundamentos de Projeto (80 horas/aula), alocada no primeiro 

semestre do Curso e mostra ao aluno recém ingresso as características fundamentais 

do projeto arquitetônico: 

1. trata de um espaço socialmente utilizado, conceito que se inicia pela noção do 

lugar ocupado pelo corpo e por suas extensões individuais e grupais segundo as 

diversas práticas exercidas no espaço (introdução à ergonomia); 

2. lida com composições de sólidos, seja qual for a modalidade arquitetônica 

(recintos internos ou externos, edifícios ou seus conjuntos, frações urbanas etc.), 

gerando espaço arquitetônico nas intersticialidades dos sólidos (introdução à 

composição espacial); 

3. contém intenções, respondendo a expectativas historicamente definidas quanto 

ao desempenho dos lugares: introdução à abordagem dimensional do projeto 

arquitetônico, em termos de aspectos bioclimáticos, copresenciais, econômico-

financeiros, expressivo-simbólicos, funcionais e topoceptivos, e das macro-dimensões 

ética, estética e ecológica e do viés da sustentabilidade; 

4. desenvolve-se como um processo iterativo de atividades de proposição e 

avaliação (introdução à metodologia projetual aplicada, formada por análise de 

situações existentes, avaliação das mesmas, programação arquitetônica, propostas 

arquitetônicas alternativas, avaliação para escolha da melhor opção, desenvolvimento 

desta e sua avaliação). 

A primeira fase possui o encargo de formação inicial de hábitos acadêmicos, no que se 

refere ao ensino-aprendizagem de projeto. Tais hábitos compreendem: 

1. atitudes de estudo (leitura, fichamento e resumos, pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo etc.);  



2. capacitação (em abstrair, inferir, relacionar, raciocinar logicamente etc.); 

3. condutas (concentração, presença efetiva, participação, colaboração, 

pontualidade, organização etc.) e  

4. instrumentação (expressão e representação gráfica, modelística e verbal).  

Visando a correspondente habilitação de alunos recém ingressos em curso de 

bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos didáticos adotados pelos 

professores devem atender a:  

1. orientação tutorial provocada (a partir de iniciativa do docente);  

2. intensa repetição de informações;  

3. comando objetivo de pequenas tarefas em tempos curtos;  

4. realização das tarefas em sala de aula;  

5. avaliação detalhada de cada tarefa realizada pelo aluno, com explicação 

individual dos problemas detectados.  

b) Segunda Fase de Formação em Projetação Arquitetônica (Ciclo Básico): 

composto pelas disciplinas de Projeto I e Projeto II (120 horas/aula cada uma), este ciclo 

se localiza no segundo e terceiro semestres do Curso. Nesta fase confirmam-se as 

características do processo de projetação iniciadas na primeira fase e se introduz a 

formação em projeto por meio da abordagem dimensional explícita; assim, ela: 

1. consolida o treinamento em projetação arquitetônica como uma atividade 

intencional  de composição de sólidos, pois abrange qualquer tipo de espaço 

socialmente utilizado e procura atender a aspirações explícitas;   

2. desenvolve a aptidão nas atividades básicas e recorrentes do processo de 

projetação arquitetônica, pois se centra nas etapas de concepção espacial e realiza-se 

como um processo iterativo de atividades de proposição e avaliação, análise de 

situações existentes, avaliação das mesmas, programação arquitetônica, propostas 

arquitetônicas alternativas, avaliação para escolha da melhor opção, desenvolvimento 

desta e sua avaliação; 

3. capacita em projetar explícita e sistematicamente segundo diversas expectativas 

sociais aplicando à projetação categorias, elementos e atributos específicos às 

dimensões bioclimática e econômico-financeira (Projeto I) e funcional e copresencial 



(Projeto II); 

4. aborda o processo projetual à luz das macro-dimensões estética, ética e 

ecológica com foco principal nas duas últimas, como questões de sustentabilidade; 

5. introduz aos códigos de representação projetual, utilizando as possibilidades do 

desenho arquitetônico como atividade não-informatizada e introduz possibilidades 

gerais da computação como auxílio ao projeto. 

O desenvolvimento pedagógico de alunos nessa fase de curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo requer procedimentos didáticos que se caracterizem por:  

1. orientação tutorial, de início provocada e, progressivamente, a partir de iniciativa 

do aluno;  

2. intensa repetição de informações;  

3. comando objetivo de tarefas (inicialmente pequenas e, progressivamente, 

maiores) em tempos curtos;  

4. realização das tarefas em sala de aula;  

5. avaliação detalhada de cada tarefa realizada pelo aluno, com explicação 

individual dos problemas detectados. 

c) Terceira Fase de Formação em Projetação Arquitetônica (Ciclo Intermediário I): 

é constituída pelas disciplinas Projeto III, IV e V (120 horas/aula cada uma), localizadas 

no quarto, quinto e sexto semestres; objetiva o treinamento em projetos de espaços 

arquitetônicos concentrados em edifícios complexos e em áreas livres, assim como no 

desenvolvimento das concepções iniciais para os mesmos. Entretanto, deve 

permanecer a ideia de pertinência do edifício a um conjunto maior, fato que solicita 

apreciação explícita das relações daquele com seu entorno físico-espacial imediato, 

com a fração urbana na qual se localiza, a cidade à qual pertence e à realidade sócio-

espacial das situações exercitadas. A fase em questão habilita o aluno em construir as 

diversas etapas projetuais, sem abandonar as características do processo de projetação 

estabelecidas nas fases anteriores: 

1.  consolida o conceito de espaço arquitetônico e a metodologia projetual 

apresentadas nas fases anteriores lidando com projetos de diversos tipos de espaços, 

arquitetônicos preservando as características de processo de proposição e avaliação 

recorrentes; 



2.  capacita em projetar explícita e sistematicamente segundo diversas expectativas 

sociais aplicando à projetação categorias, elementos e atributos específicos às 

dimensões topoceptiva e expressivo-simbólica (Projeto III); 

3. consolida a abordagem morfológica-dimensional, pois projeta simultânea, porém 

sistematicamente, por meio de categorias, elementos e atributos específicos às 

dimensões funcional, bioclimática, expressivo-simbólica, topoceptiva, copresencial e 

econômico-financeira (Projeto IV e Projeto V); 

4. aborda o processo projetual à luz das macro-dimensões ética, estética e 

ecológica remetendo explicitamente a questões estéticas (embora esta seja objeto de 

disciplina apenas no próximo ciclo) e mantém foco na sustentabilidade; 

5.  capacita em desenvolver o processo de projetação segundo suas etapas 

superando o estágio de concepções arquitetônicas iniciais, avançando em termos de 

estudo preliminar, anteprojeto e projeto, formando noções claras de suas 

especificidades e diferenças enquanto projetação arquitetônica; 

6.  capacita no emprego adequado dos códigos usuais de representação projetual, 

pois utiliza plenamente as possibilidades do desenho arquitetônico e da computação 

como auxílio ao projeto, dominando as possibilidades e limitações de cada um dos 

mesmos nas diversas etapas da projetação arquitetônica.       

Alguns procedimentos didáticos podem auxiliar no crescimento de alunos situados em 

fase intermediária deste curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo:  

1. orientação tutorial, realizada a partir de iniciativa do aluno;  

2. repetição de informações associada a pesquisa de informações;  

3. comando objetivo de tarefas maiores do que as solicitadas nas fases anteriores 

e realizadas em tempos maiores;  

4. realização das tarefas em sala de aula, porém com complementação domiciliar;  

5. avaliação detalhada de cada tarefa realizada pelo aluno, com explicação 

individual dos problemas detectados. 

d) Quarta Fase de Formação em Projetação Arquitetônica (Ciclo Intermediário II): 

constitui-se pelas disciplinas de Projeto VI, VII e VIII (120 horas/aula cada uma), Projeto 

Paisagístico I (40 horas/aula) e Projeto Paisagístico II (80 horas/aula), situadas no 

sétimo, oitavo e nono semestres e se concentra no projeto do espaço urbano, 



preservando a abordagem arquitetônica e os princípios básicos de sua projetação, já 

assumidos nas fases anteriores. Assim, cada disciplina projetual desta fase: 

1. confirma o conceito de espaço arquitetônico, como espaço socialmente utilizado, 

e o remete à cidade, dando-se nela abordagem da cidade e de suas frações como 

arquitetura; 

2. confirma a projetação urbanística como atividade intencional e dimensional, que 

responde a expectativas historicamente definidas quanto ao desempenho dos espaços 

da cidade, mediante  abordagem dimensional-morfológica do projeto urbanístico, 

aplicando ao mesmo categorias, elementos e atributos específicos às dimensões 

bioclimática, copresencial, econômico-financeira, expressivo-simbólica, funcional e 

topoceptiva,; 

3. inicia a projetação de áreas livres, por meio de vegetação, relevo do solo e 

águas, em resposta a expectativas bioclimáticas, copresenciais, econômico-

financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e topoceptivas (Projeto Paisagístico I); 

4. aborda o processo projetual à luz das macro-dimensões ética, estética e 

ecológica, aprofundando a discussão entre as mesmas com auxílio da disciplina de 

Estética desenvolvida neste ciclo e mantendo presente o viés da sustentabilidade; 

5. aplica ao projeto urbanístico as características de processo iterativo de 

atividades de proposição e avaliação, pois projeta por meio de análise de situações 

existentes, avaliação das mesmas, programação urbanística, propostas urbanísticas 

alternativas, avaliação para escolha da melhor opção, desenvolvimento desta e sua 

avaliação; 

6. capacita em desenvolver o processo de projetação urbanística segundo suas 

etapas: parte da capacitação em concepções urbanísticas iniciais (Projeto VI e VII), 

avançando em termos de estudo preliminar, anteprojeto, projeto e diretrizes urbanísticas 

(Projeto VIII), formando noções claras de suas especificidades e diferenças enquanto 

projetação do espaço urbano; 

7. capacita em realizar projeto paisagístico para o sistema de áreas livres públicas 

da cidade, atendendo a expectativas bioclimáticas, copresenciais, econômico-

financeiras, expressivo-simbólicas, funcionais e topoceptivas e segundo etapas de 

análise, avaliação, programação e proposição (Projeto Paisagístico II); 

8. capacita no emprego adequado dos códigos usuais de representação projetual 

utilizando plenamente as possibilidades do desenho técnico e da computação como 



auxílio ao projeto, e dominando as possibilidades e limitações de cada um dos mesmos 

nas diversas etapas da projetação urbanística. 

Alunos em fase final de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo podem 

beneficiar-se de alguns procedimentos didáticos, tais como:  

1. orientação tutorial a partir de iniciativa do aluno;  

2. intensa repetição de informações;  

3. comando objetivo de tarefas, mesmo grandes e complexas, em tempos 

adequados;  

4. realização das tarefas em sala de aula, porém com complementação domiciliar;  

5. avaliação detalhada de cada tarefa realizada pelo aluno, com explicação 

individual dos problemas detectados. 

e) Quinta Fase de Formação em Projetação Arquitetônica Ciclo de Conclusão): 

trata-se da fase final do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e é 

totalmente ocupada pelo Trabalho de Curso (Trabalho Final de Graduação / TFG). Este 

significa uma síntese de todos os campos que compõem o Curso em tela, onde o Tronco 

de Projeto se manifesta como eixo evidente: conforme se expõe em Anexo a este PPC, 

no TFG o estudante deve desenvolver um projeto com certos requisitos próprios ao ciclo 

de conclusão de seu Curso. Entretanto, valem para esta fase os seguintes princípios: 

1.confirmação do conceito de espaço arquitetônico como espaço socialmente utilizado, 

facultando-se abordagem edilícia ou urbana, porém em ambos os casos de modo 

integrado ao outro pólo; 

2.confirmação da projetação arquitetônica / urbanística como atividade intencional e 

dimensional, que responde a expectativas historicamente definidas quanto ao 

desempenho dos espaços socialmente utilizados, mediante  abordagem dimensional-

morfológica do projeto, aplicando ao mesmo categorias, elementos e atributos 

específicos às dimensões bioclimática, copresencial, econômico-financeira, expressivo-

simbólica, topoceptiva e funcional; 

3.confirmação da atividade projetual como processo iterativo entre proposição e 

avaliação por meio de análise de situações existentes, avaliação das mesmas, 

programação, propostas alternativas, avaliação para escolha da melhor opção, 

desenvolvimento desta e sua avaliação; 



4.desenvolvimento do processo de projetação segundo suas etapas: estudo preliminar, 

anteprojeto, projeto e diretrizes para implementação do projeto, com suas 

especificidades e diferenças; 

5.emprego adequado dos códigos usuais de representação projetual utilizando 

plenamente as possibilidades do desenho técnico e da computação como auxílio ao 

projeto, dominando as possibilidades e limitações de cada um dos mesmos nas diversas 

etapas da projetação. 

Alunos em conclusão do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo devem ser 

contemplados com certos procedimentos didáticos, tais como:  

1. orientação tutorial a partir de iniciativa do aluno;  

2. estímulo à pesquisa técnica e científica por iniciativa do aluno; 

3. intensa repetição de informações;  

4. comando objetivo de tarefas, mesmo grandes e complexas, em tempos 

adequados;  

5. realização das tarefas em sala de aula, porém com complementação domiciliar;  

6. avaliação detalhada de cada tarefa realizada pelo aluno, com explicação 

individual dos problemas detectados. 

 

7.6 Inter-relação das Unidades de Estudo na Concepção e Execução do 

Currículo 

As unidades de estudo comparecem de duas maneiras no Curso aqui apresentado, pois 

obedecem a diretrizes pedagógicas da formação do arquiteto-urbanista de duas 

vertentes: 

a) como conteúdos pertinentes às Diretrizes Curriculares contidas na mencionada 

Resolução no. 2, de do Conselho Federal de Educação / Câmara de Educação 

Superior do MEC (17 de junho de 2010); 

b) como conteúdos pertinentes aos princípios do Centro de Design do UNIEURO, 

estes brevemente expostos no item 6 deste PPC. 

Conforme exposto nos itens 6 e 7, o projeto deste Curso é fruto de ambas as vertentes, 



que se entrelaçam em sua estrutura curricular: conteúdos de Conhecimentos de 

Fundamentação, Conhecimentos Profissionais, Estágio Profissional, Atividades 

Complementares e Trabalho de Curso dispõem-se naquele segundo os tradicionais 

campos atuantes em cursos de Arquitetura e Urbanismo (Projeto, Teoria e História, 

Tecnologia e Expressão e Representação), acrescidos de Estágio Supervisionado, 

Atividades Complementares e Trabalho de Curso.  

Tais conteúdos são contemplados em disciplinas pertencentes a cada um dos 

mencionados campos, estes constituintes da estrutura curricular do Curso de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO; esses campos possuem 

diferentes papéis no Curso e assim também se devem comportar as correspondentes 

disciplinas.  

Visando operacionalizar esses objetivos, realiza-se nesta proposta associação de 

campos e disciplinas a certas fases ou ciclos da formação do arquiteto-urbanista, nos 

quais as primeiras comparecem obedecendo tanto ao papel dos mencionados campos, 

quanto aos requisitos da fase ou ciclo. Assim, os itens 7, 7.1 e 7.4 deste PPC 

encaminham a estrutura curricular do Curso não apenas a partir desses princípios, mas 

como pré-requisito para sua aplicação na formação do aluno e garantia de realização 

do presente projeto. 

Nesse universo, as unidades de estudo se inserem naturalmente, como as mencionadas 

fases ou ciclos (Introdutório, Básico, Intermediários I e II e de Conclusão) compostos 

por campos e suas disciplinas – e aquelas são, portanto, geradas por uma estrutura, 

conceitual, pedagógica e operativa. 

Em todas fases ou ciclos, o Tronco de Ensino de Projeto assume papel central, 

conforme se expõe ao longo do presente DOCUMENTO, e a suas demandas atendem os 

demais campos (áreas de Teoria e História, Tecnologia, Expressão e Representação, 

Estágio Supervisionado e Atividades Complementares). Essa característica se mostra 

plenamente na quinta fase, onde se realiza o Trabalho de Curso. Por isso, destacou-se 

no anterior item 7.4 as linhas gerais do ensino de projetação em cada nível de 

aprendizagem em arquitetura e urbanismo, já devidamente realçado no início do item 7 

deste PPC. 

 

 

 



7.7. Dimensionamento da Carga Horária das Unidades de Estudo 

Conforme observado ao longo deste documento, os campos estruturantes do Curso 

comparecem com predomínio daquele de Ensino de Projetação, mas com forte 

presença de Teoria e História. Isto também ocorre com a Área de Expressão e 

Representação, onde se inclui Topografia devido a seu papel de representar 

características do relevo do solo. Com menor incidência quantitativa, na Área de 

Tecnologia não se encontram os tradicionais conteúdos de Conforto Ambiental, pois 

estes pertencem à Teoria e História na medida em que se ocupam da dimensão 

bioclimática, tão fornecedora de insumos teóricos quanto os demais vieses 

copresencial, econômico-financeiro, expressivo simbólico, funcional e topoceptivo – 

todos contemplados nesse campo (item 6.4 e 7 deste PPC).  Estágio Supervisionado e 

Atividades Complementares e Trabalho de Curso completam as incidências de carga 

horária do Curso em tela (figura 12).  

 

 

Fig.12: Cargas horárias totais por campo disciplinar no Curso de Bacharelado em 
Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. 

Assim como a posição destas disciplinas no fluxo de ensino-aprendizagem obedece aos 

princípios geradores das unidades de estudo, o mesmo acontece com a carga horária 

destas últimas. Compondo a primeira fase do Curso e o Ciclo Básico, a primeira unidade 

de estudo desenvolve-se apenas no primeiro semestre, onde se têm dois módulos, em 

Carga Horária Total TRONCO DE PROJETO = 1 040 h/aula  

Carga Horária Total ÁREA TEORIA E HISTÓRIA = 1 160 h/aula  

Carga Horária Total ÁREA TECNOLOGIA = 400 h/aula  

Carga Hor. Total ÁREA EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA = 480 h/aula  

Carga Horária Total ESTÁGIO SUPERVISIONADO = 80 h/aula  

Carga Horária Total ÁREA ATIVIDADES COMPLEMENTARES = 160 h 

Carga Horária Total TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO = 80 h/aula  



total de 400 horas/aula equivalendo a 11,1% do total do Curso.  A segunda unidade de 

estudo ocupa o segundo e o terceiro semestres, compondo a segunda fase de formação 

ou Ciclo Básico com total de 800horas/aula correspondentes a 22,22 da carga horária 

do Curso. A terceira unidade de estudo compreende o quarto, quinto e sexto semestres, 

formadores da terceira fase ou Ciclo Intermediário I, no qual se realizam 1 160 

horas/aula ou 32,22 do conjunto de horas/aula. Na quarta unidade de estudo, alocam-

se o sétimo, oitavo e nono semestres deste Curso, organizados em sua quarta fase ou 

Ciclo Intermediário II, com 1 000 horas/aula (27,77%). Finalmente, a última unidade de 

estudo localiza-se no décimo nível, coincidindo com sua quinta fase ou Ciclo de 

Conclusão do bacharelado, onde se realiza tão somente o Trabalho Final de Graduação, 

em 80 horas/aula (2.2% do total – figura 13). 

UNIDADE DE ESTUDO 

CARGA HORÁRIA (horas/aula) 

horas/aula Percentual (%) 

Primeira Fase: Ciclo Introdutório 
400 11,11 

Segunda Fase: Ciclo Básico 
800 22,22 

Terceira Fase: Ciclo Intermediário I 1 200 33,3 

Quarta Fase Ciclo Intermediário II 960 26,7 

Quinta Fase: Ciclo de Conclusão 80 2,22 

CH TOTAL 3 600 100 

Fig.13: Cargas horárias totais por fase de formação no Curso de Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo do UNIEURO. 

 

Tais proporções de cargas horárias não são aleatórias. Por um lado, se referem a fases 

que são menores e iniciam a formação do aluno (Ciclos Introdutório e Básico) e maiores, 

no núcleo central do Curso (Ciclos Intermediários). Por outro lado, esses ciclos 

compõem-se de semestres que tendem a ter carga horária muitas vezes, menor, para 

encontrar o princípio de que, ao amadurecimento do estudante ao longo do Curso, deve 

corresponder progressiva redução de disciplinas presenciais e aumento de atividades 

fora de sala de aula. Essas características podem ser verificadas na grade curricular 

exposta no item 7.1 deste DOCUMENTO.  

A incidência dos campos disciplinares nessas unidades de estudo é variável, conforme 

foi exposto nos itens 6 e 7 deste PPC. O Tronco de Projeto acompanha todo o Curso; 

embora não esteja computada na tabela seguinte sua carga horária na Quinta Fase do 

mesmo, esta não deixa de tê-lo representado no Trabalho de Curso (Trabalho Final de 



Graduação). A presença desse Tronco é inicialmente discreta (Ciclo Introdutório), mas 

logo cresce de uma fase para a outra e ocupa partes significativas nas mesmas. 

Com as disciplinas da Área de Teoria e História sucede semelhantemente, visto esta 

também expressar-se no TFG e ser forte presença em todas as unidades de estudo. 

A Área de Tecnologia é muito discreta nesse Curso, porém se concentra claramente no 

Ciclo Intermediário I (quarto, quinto e sexto semestres). Fato semelhante dá-se com a 

Área de Expressão e Representação, pois ela se adensa nas três primeiras fases do 

Curso.  

Estágio Supervisionado é uma área que se localiza somente na terceira e quarta 

unidade de estudo (Ciclos Intermediários I e II), favorecida pelo amadurecimento do 

aluno. Finalmente, a última unidade de estudo é por inteiro dedicada ao Trabalho Final 

de Graduação, realizado no último período desse Curso como síntese da formação em 

Arquitetura e Urbanismo.  

Tal organização de conteúdos prende-se a certos princípios pedagógicos aqui por 

diversas vezes apresentados e, especialmente, no item 6.4. A disposição crescente das 

disciplinas de Projeto nas cinco fases é função de seu papel central no Curso de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO, onde é sempre acompanhado 

por disciplinas de Teoria e História que oferecem o lastro necessário (o “pensar”) à 

atividade projetual (a simulação do “fazer”).  

Por outro lado, enfatiza-se a instrumentação para representação das ideias nas 

primeiras unidades de estudos e, uma vez, supostamente dispensável como 

treinamento, ela permanece apenas como ferramenta aplicada nas demais áreas. Este 

fato justifica a organização da área de Expressão e Representação no Curso. 

As áreas de Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso são inequivocamente 

unidades de estudo de final de Curso, eis porque seus conteúdos alocam-se apenas a 

partir da segunda metade do mesmo. 

  



 

CAMPOS  

DE DISCIPLINAS 

UNIDADES DE ESTUDO 

 Primeira 
Fase 

Ciclo 
Introdutório 

Segunda 
Fase  

Ciclo 
Básico 

Terceira Fase  

Ciclo 
Intermed. I 

Quarta Fase 
Ciclo 

Intermed. II 

Quinta Fase 
Ciclo de 

Conclusão 

Tronco de 
Projeto 

1040 h/a 

(100%) 

 

80 h/a 

 

(6,4%) 

240 h/a 

 

(19,3%) 

400 h/a 

 

(32,2%) 

520 h/a 

 

(41,9%) 

0 

Área de Teoria e 
História 

1 160 h/a 

(100%) 

160 h /a 

 

(14,8%) 

280 h/a 

 

(27,7%) 

360 h/a 

 

(33,3%) 

280 h/a 

 

(27,7%) 

0 

Área de 
Tecnologia 

400 h/a 

(100%) 

 

0 80 h/a 

 

(20,0%) 

280 h/a 

 

(70,0%) 

40 h/a 

 

(10,0%) 

0 

Área de 
Expressão e 

Representação 

480 h/a 

(100%) 

160h/a 

 

(33,3%) 

200h/a 

 

(41,7%) 

120 h/a 

 

(25,0%) 

0 0 

Área de Estágio 
Supervisionado 

80 h/a 

(100%) 

0 0 40 h/a 

 

(50,0%) 

40 h/a 

 

(50,0%) 

0 

Área de 
Trabalho de 

Curso 

80 h/a 

(100%) 

0 0 0 0 80 h/a 

 

(100%) 

 
Fig.13: Síntese do dimensionamento da Carga Horária das Unidades de Estudo no Curso de 
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. 

 
 

7.8. Adequação e Atualização das Ementas e Programas das Unidades de Estudo 

No item anterior, encaminhamos a convergência entre unidades de estudo e as diversas 

fases ou ciclos que estruturam o Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 

UNIEURO: em tais unidades, fases ou ciclos comparecem os campos disciplinares 

atuantes na formação da correspondente carreira (Tronco de Projeto e Áreas de Teoria 

e História, Tecnologia, Expressão e Representação, Estágio Supervisionado, Atividades 

Complementares e Trabalho de Curso). Por conseguinte, ementas e programas 



referem-se a disciplinas contidas nas várias fases do Curso e pertencentes aos citados 

campos e já foram apresentados no item 7.1 (descrição e posição no fluxo curricular) e 

suas características quantitativas, deste DOCUMENTO. 

Entretanto, essas informações representam certo momento no processo de 

aperfeiçoamento da estrutura curricular do Curso em tela; esta passou por várias 

adequações, para maiores detalhes, pode-se consultar o item 1 deste PPC, mas importa 

destacar que o perfil de disciplinas, conteúdos programáticos e bibliografias aqui 

registrados, significam derradeiras formatações a partir das bases existentes nos 

primeiros semestres desse Curso e sua mutação, esta para atendimento às diretrizes 

do MEC-CFE. 

a) inequívoca estruturação do mencionado Curso como diálogo entre teoria e 

prática, estando a primeira em função do melhor exercício possível do projeto de 

espaços socialmente utilizados. Este fato demanda:  

 articulação permanente dos campos disciplinares de Projeto e Teoria e História, 

como condição de atendimento da metodologia proposta; 

 estruturação curricular por meio de campos contendo disciplinas de Projeto, Teoria 

e História, Expressão e Representação, Tecnologia, Estágio Supervisionado, 

Atividades Complementares e Trabalho de Curso; 

 papel diretor do Tronco de Projeto, expresso tanto na sequência de suas 

disciplinas, quanto na formulação de diretrizes para as demais Áreas do Curso.  

 explicitação do papel da Área de Teoria e História como  principal instância 

reflexiva para as disciplinas projetuais e capaz de nutri-las com os princípios 

norteadores deste Curso, como abordagem dimensional do meio ambiente 

antrópico. Os reflexos deste papel se encontram na feição de disciplinas como, 

Introdução ao Meio Ambiente Antrópico, Estudos Econômicos e Socioambientais, 

Conforto Ambiental , Estágio Supervisionado I e II, assim como em todos os níveis 

de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. 

 articulação efetiva da Área de Expressão e Representação com o Tronco de 

Projeto, nele cumprindo seu papel instrumental em dois vieses: expressão de  

ideias, sua alimentação através de processo especular e educação visual nas 

disciplinas de Desenho e Plástica e representação espacial exata (Geometria 

Construtiva, Desenho Arquitetônico I e II, Desenho Perspectivo, Informática 

Aplicada I e II e Maquete I e II); 



 definição da Área de Tecnologia como suporte de materialização de projetos e 

fortemente articulada às disciplinas desse Tronco. Isto implicou redefinição das 

disciplinas daquela área, com aproveitamento da maioria das existentes, alguns 

desmembramentos (como em Materiais de Construção) e, principalmente, maior 

entrosamento com as disciplinas de Projeto, Teoria e História e Expressão e 

Representação; 

b) abordagem explícita dos conteúdos de todos os campos e disciplinas do Curso 

em questão por meio da teoria dimensional com adequações de ementas e 

programas das unidades de estudo desse Curso.   

 

7.9. Coerência do Corpo Docente e do Corpo Técnico-administrativo com a 

Proposta Curricular 

De modo geral, pode-se no momento caracterizar o corpo docente responsável pelas 

atividades didáticas, de pesquisa e extensão do Curso de Bacharelado em Arquitetura 

e Urbanismo do UNIEURO como: 

a) multifacético, porque provém de diversas áreas de formação profissional 

(arquitetura, urbanismo, paisagismo, educação artística, cenografia, artes, desenho 

industrial, arquitetura de interiores, fotografia, engenharia civil, programação visual etc.); 

não obstante, no quadro de professores do Curso em tela predominam largamente os 

arquitetos. Isto, porém, não indica fechamento disciplinar, posto que estes são, em sua 

expressiva maioria, pesquisadores de longa ou média data – fato que garante atitudes 

interdisciplinares por parte dos mesmos. Por outro lado, a pluralidade de formações dos 

professores desse Curso confirma a abertura dessa área a outros campos que a 

enriquecem, em contribuições às implicações bioclimáticas, econômicas, financeiras, 

expressivo-simbólicas, funcionais, tecnológicas etc., configuradoras de sua proposta 

pedagógica; 

b) com titulações diversificadas, que variam entre especializações, mestrados e 

doutorado, denotando tratar-se de área em consolidação paradigmática e acadêmica 

demandante tanto do viés da sedimentação de pesquisas, quanto de contribuições dos 

profissionais do fazer, embora estes provisoriamente desprovidos de titulações formais. 

Interessa destacar a grande percentagem de seus professores realizando 

paralelamente programas de pós-graduação stricto sensu, geralmente na Universidade 

de Brasília, mas também em instituições fora do país.   



Acredita-se que estes são motivos para se concluir pela positiva qualificação do corpo 

docente desse Curso para as finalidades pretendidas. Por outro lado, destaque-se a 

perspectiva de aperfeiçoamento e simultânea consolidação da identidade desse Curso 

como campo de conhecimento aplicado, mediante processo de progressivo e constante 

aperfeiçoamento de seus integrantes.  

 

8. AVALIAÇÃO 

Considera-se a avaliação instrumento dialético da tomada de consciência dos níveis de 

avanços e das dificuldades inerentes à construção de conhecimentos, bem como da 

adequação dos serviços educacionais disponibilizados à comunidade acadêmica. Em 

decorrência, a avaliação do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do 

UNIEURO desenvolve-se em consonância com os princípios preconizados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI da referida instituição de ensino superior, exposto 

nos itens 3, 4 e 5 deste DOCUMENTO. 

a) Avaliação interna: a dinâmica pedagógica proposta para o Curso em questão prevê 

vários momentos de apreciação dos desempenhos docente e discente, dando 

possibilidades de fazer sua avaliação e tirar as correspondentes conclusões. São eles: 

a.1) na semana prévia ao início do semestre deverão ocorrer reuniões para 

apresentação e discussão dos planos de curso das diferentes disciplinas, desenvolvidos 

a partir das correspondentes ementas. Nestas reuniões, além de discutir as disciplinas 

e seus conteúdos, deverá ser apreciada a inter-relação entre eles e a sua aplicação nos 

projetos desenvolvidos nos ateliês; 

a.2) na semana posterior ao encerramento do semestre se devem realizar reuniões para 

relato e apreciação dos trabalhos elaborados pelos alunos. Nelas, os professores farão 

um relatório do semestre, mostrando o desenrolar da disciplina, os problemas e 

dificuldades encontradas, êxitos obtidos e propostas de futuras didáticas. 

Particularmente, ocorrerá um seminário a partir da exposição dos trabalhos dos projetos 

realizados em ateliê, para se avaliar se foi ou não adequada a aplicação dos 

conhecimentos transmitidos nas aulas teóricas; 

a.3) uma vez ao ano e em data a ser definida, será realizada uma Semana Universitária 

(Jornada Acadêmica), sem interferir necessariamente na rotina de aulas. Nesse evento 

serão mostrados os resultados das atividades de pesquisa e extensão, além dos 

trabalhos de ponta do esquema didático, assim como trabalhos outros de iniciativa 



pessoal do corpo docente e discente. Além de ficarem expostos uma semana, tais 

trabalhos poderão ser objeto de seminários, palestras ou outras atividades consideradas 

pertinentes. 

b) Diretrizes para Avaliação Discente: Entende-se que a avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos é parte do processo de ensino-aprendizagem e possui 

finalidade de detectar pontos fortes e fracos do mesmo, visando superação destes 

últimos. Para tal, ela deve ocorrer em momentos estratégicos do calendário das 

disciplinas, no sentido de possibilitar ações pedagógicas de ultrapassagem das 

carências ou dificuldades em tempo hábil. Os critérios de avaliação utilizados devem ser 

objetivos, coerentes, consistentes e explicitados aos estudantes no início das atividades 

de cada disciplina, constando em seus Planos de Ensino e discernindo claramente dois 

tipos de capacitação:  

b.1) Capacitação Instrumental, onde se avalie o desempenho docente quanto a:  

 aplicação de conceitos  

 aplicação de insumos teóricos 

 aplicação de metodologia de projetação 

 aplicação de técnicas às diversas etapas projetuais 

  utilização de instrumentos (de cognição,  expressão e representação) 

b.2) Capacitação comportamental, avaliando-se o desempenho do aluno quanto a: 

 capacidades cognitivas em geral (assimilar – elaborar - adaptar-se; abstrair, inferir, 

relacionar, raciocinar logicamente etc.)  

 atitudes docentes (concentração, interesse, participação, colaboração, 

solidariedade etc.)  

 condutas docentes (presença efetiva, pontualidade, organização etc.)  

8.1.  Coerência dos Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino e de 

Aprendizagem com a Concepção do Curso 

A forma de avaliação praticada pelo UNIEURO, na perspectiva do desenvolvimento 

integral do aluno do Curso em tela, caracteriza-se como avaliação formativa. Este tipo 

de avaliação tem como princípio fundamental julgar os processos de aprendizagem e 

de ensino em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais e referidos às 



aprendizagens significativas e funcionais. Estas se aplicam em diversos contextos e se 

atualizam sempre que preciso, para que o educando continue a aprender. Portanto, os 

procedimentos de avaliação desse Curso devem ser desenvolvidos com as seguintes 

finalidades: 

 conhecer melhor o aluno nas suas competências curriculares, seu estilo de 

aprendizagem, interesses e técnicas de trabalho; 

 constatar o que está sendo apreendido coletiva ou individualmente, adequando o 

processo de ensino aos objetivos propostos para mediar processo educativo 

discente; e 

 julgar globalmente o processo de ensino-aprendizagem ao término de uma 

determinada unidade programática ou de seu conjunto, em função dos objetivos e 

resultados apresentados. 

A avaliação formativa do educando e do processo de aprendizagem deve realizar-se 

por componente curricular e abrangendo, além do aspecto de aproveitamento das 

atividades curriculares, a frequência do estudante nas atividades programadas. O 

referencial de análise do rendimento discente em seu desempenho na disciplina e no 

Curso, possibilita intervenção pedagógico-administrativa em diferentes níveis, com 

vistas a assegurar a qualidade da capacitação do profissional e do ser humano em 

formação. 

Consideram-se atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisas, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, atividades extraclasses e estágios 

curriculares. Além destas, incluem-se também outras situações avaliativas do processo 

de aprendizagem de temáticas específicas ou gerais da área de conhecimento da 

Arquitetura e do Urbanismo. Nestas se incluem reflexões acerca do mundo, tais como: 

relações interpessoais, inclusão/exclusão digital, cidadania, sociodiversidade, 

biodiversidade, globalização, problemáticas contemporâneas, novos mapas sociais, 

econômicos e geopolíticos, políticas públicas e redes sociais, por exemplo. 

O registro das avaliações da aprendizagem deve ocorrer, no mínimo, duas vezes por 

período letivo em cada componente curricular. Tais avaliações serão expressas em nota 

de zero a dez e será considerado aprovado na disciplina o estudante que obtiver nota 

final mínima de 6,0 (seis) e apresentar frequência mínima de 75% da carga horária 

prevista no componente curricular. 

Concede-se segunda chamada ao aluno que deixar de comparecer a qualquer avaliação 



de aprendizagem em data previamente fixada apenas mediante requisição protocolar. 

Por outro lado, assegura-se ao discente tratamento especial de aprendizagem quando 

ele se encontrar em situação amparada por normas legais específicas (tais como 

doença grave, traumática ou contagiosa ou de licença gestante), em conformidade com 

as normas constantes no Regimento Geral e outras aprovadas pelo CONSU – Conselho 

Superior do UNIEURO. 

Afora o processo interno de avaliação, o aluno será submetido ao Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes – ENADE, sempre que, em atendimento à Lei 10861, de 

14 de abril de 2004, o curso for indicado à avaliação pelo CONAES/INEP e o mesmo 

encontrar-se na faixa percentual de ingressante ou concluinte do Curso. 

8.2     Articulação da Auto-avaliação do Curso com a Auto-avaliação Institucional 

Com o intuito de averiguar a qualidade do ensino ofertado para a melhoria da efetividade 

acadêmica e social, frente aos compromissos e responsabilidades sociais institucionais, 

o Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO será 

sistematicamente avaliado por meio das seguintes estratégias: 

 auto-avaliação dos cursos;  

 avaliação quantitativa e  

 avaliação qualitativa. 

A auto-avaliação dos cursos é um mecanismo auto-reflexivo das políticas e ações 

implementadas no Curso em tela, em consonância com as diretrizes instituídas pela 

comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior / CONAES. Ela visa 

identificação dos pontos fortes e fracos do curso para o autoconhecimento das 

fortalezas e tomada de decisão das estratégias para a correção das debilidades.  

As categorias de indicadores dessa auto-avaliação dos cursos compõem-se pelos 

seguintes itens: 

a) Organização didático-pedagógica: atuação, formação, experiência do 

Coordenador do Curso; composição e funcionamento do colegiado de curso; 

articulação entre PPC e PDI; performance do currículo e flexibilização; 

procedimentos de avaliação; adequação e abrangência das atividades 

acadêmicas para a formação do aluno; planejamento e implementação das 

atividades complementares; desempenho dos alunos no ENADE. 



b) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo: formação, atuação 

nas atividades acadêmicas, experiência acadêmica e profissional e capacidade 

produtiva científica dos docentes. 

c) Instalações físicas: adequação do acervo bibliográfico à proposta do curso; nível 

de adequação dos ambientes de aprendizagens e qualidade dos equipamentos 

disponibilizados para a formação geral básica e profissional. 

A metodologia a ser utilizada para essa vertente auto-avaliativa se caracteriza por 

simulação de uma comissão externa de avaliação do curso, formada por dois 

professores indicados pelo Coordenador do mesmo. A responsabilidade quanto à 

orientação e acompanhamento do processo de auto-avaliação do curso cabe à 

Comissão Própria de Avaliação – CPA do UNIEURO que, por sua vez e após 

recebimento do relatório, o encaminha às instâncias de decisão para revisão e 

aperfeiçoamento das políticas e ações institucionais.  A periodicidade de realização 

dessa estratégia é cíclica e condiciona-se ao período de solicitação de reconhecimento 

e renovação de reconhecimento do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

do UNIEURO. 

A avaliação quantitativa, com periodicidade semestral, visa mensurar, por meio de 

instrumentos próprios, o nível da qualidade dos serviços educacionais disponibilizados 

aos alunos e professores. São os seguintes os itens a serem verificados nessa forma 

avaliativa, nos respectivos indicadores:  

a) Aspectos institucionais: adequação do acervo bibliográfico para o 

desenvolvimento dos estudos individuais e em grupo; infraestrutura da sala de 

aula e laboratórios para a formação geral e prática profissional; qualidade dos 

serviços dos setores institucionais de apoio ao ensino e da Ouvidoria; 

desenvolvimento de ações de interação social, de promoção à cidadania e de 

política de inclusão social; e limpeza e manutenção dos espaços físicos. 

b) Atuação docente: eficácia docente na condução da disciplina; relacionamento 

com o aluno; motivação à capacitação dos alunos; comprometimento como 

educador. 

c) Auto-avaliação do aluno e do professor: motivação para estudos e realização do 

trabalho docente; tempo dedicado para estudos na disciplina e planejamento das 

aulas; aproveitamento do tempo das aulas e assiduidade. 

A avaliação qualitativa caracteriza-se por busca de informações em um grupo focado 



(representantes de turmas) do Curso e realiza-se semestralmente. Ela visa, 

essencialmente, investigar as disfunções de correção emergencial de caráter 

pedagógico e administrativo logo no início do semestre letivo, bem como conscientizar 

o papel do aluno e professor no locus universitas. 

Nessa metodologia, o papel do moderador cabe ao Coordenador da CPA ou 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO / 

campus Águas Claras. Assim, depoimentos dos representantes de turmas devem ser 

compatibilizados e encaminhados para a Pró-reitoria de Graduação dessa IES, visando 

encaminhamentos qualitativos.  

A avaliação, como instrumento dialético da tomada de consciência dos níveis de 

avanços e das dificuldades inerentes à construção de conhecimentos, bem como da 

adequação dos serviços educacionais disponibilizados à comunidade acadêmica – 

desenvolve-se em consonância com os princípios preconizados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI do UNIEURO. 

 

9. POLÍTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A Resolução No 2 do MEC, de 17 de junho de 2010, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Arquitetura e Urbanismo, refere-se ao Estágio Curricular 

Supervisionado como conjunto de atividades de formação, programadas e diretamente 

supervisionadas por membros do corpo docente. Seu objetivo é assegurar o contato do 

formando com situações, contextos e instituições enriquecedoras de sua formação 

profissional, para o que se demanda que o Estágio Supervisionado: 

a) ser concebido como conteúdo curricular obrigatório; 

b) seja regulamentado, cabendo à IES, por seus colegiados acadêmicos, aprovar 

o correspondente Regulamento, contemplando as diferentes modalidades de 

operacionalização; 

c) este Regulamento estabelecerá os critérios de aceitação das diferentes 

atividades propostas pelos alunos como estágios supervisionados; 

d) tais atividades devem incentivar o ensino-aprendizagem da efetiva prática 

profissional no âmbito da arquitetura-urbanismo, e se estruturar em torno de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que se concretizem em ações 

profissionais, sendo recomendável que suas atividades sejam distribuídas ao 



longo do curso; 

e) recomenda-se que essas atividades se estabeleçam como atitudes de 

projetação, em escritórios de profissionais reconhecidos por sua atuação 

responsável em arquitetura e urbanismo, e de acompanhamento de obras – 

neste caso, para que o formando seja capacitado em verificar quais aspectos da 

implementação dos projetos de arquitetura nas respectivas obras são 

determinantes da maneira de conceber os projetos; 

f) a instituição poderá reconhecer e aproveitar atividades realizadas pelo aluno em 

diversas instituições, desde que contribuam para o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas no projeto do Curso e mediante análise e 

aprovação de seu Coordenador; 

g) a instituição deverá envidar esforços de intermediação destes estágios. Faz 

parte desta estratégia a implantação de escritório modelo dentro da IES, como 

forma segura de oferta de tais estágios, independentemente de seu papel como 

órgão executor de políticas de extensão. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO propõe uma 

área disciplinar para atender a essa recomendação; ela ocupa 160 horas/aula. 

Desenvolve-se por meio das disciplinas Estágio Supervisionado I (escritório), localizada 

no Ciclo Intermediário / Quarto Ano / Sétimo Semestre, com 80 horas/aula, e Estágio 

Supervisionado II (obra), esta situada no Ciclo Intermediário / Quarto Ano / Oitavo 

Semestre e com 80 horas/aula. A primeira disciplina de Estágio tem por finalidade 

contato efetivo do futuro arquiteto-urbanista, com a prática profissional em escritórios; 

trata-se de oportunidade de observar as implicações dos processos de projeto de 

espaços socialmente utilizados inseridos em contexto de responsabilidades legais, 

financeiras etc. A segunda disciplina visa contato direto do estudante com a obra, em 

momento de verificação das transformações físico-espaciais a partir de projetos 

arquitetônicos e urbanísticos. Cada uma destas disciplinas deve contar com um 

professor por ela responsável e pertencente ao quadro docente do mencionado Curso.  

 

10. POLÍTICAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Definem-se como atividades complementares à formação acadêmica, certos 

“componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do 

formando” (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Arquitetura e 



Urbanismo – Resolução nº. 2 do CNE – MEC – CES, 17 de junho de 2010). Segundo a 

mesma fonte, essas atividades devem “possibilitar o desenvolvimento de habilidades, 

conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do 

ambiente acadêmico, que serão reconhecidas mediante processo de avaliação”. 

Portanto cabe neste entendimento, a participação do estudante em vários eventos, tais 

como monitoria acadêmica; projetos de ensino, pesquisa, extensão e integrados; 

programas de iniciação científica, extensão e de formação complementar no ensino de 

graduação; disciplinas especiais e eletivas; cursos de extensão; estágios voluntários; 

módulos temáticos; conferências, congressos, seminários e simpósios e outras 

modalidades afins. Na referida Resolução, assumem-se como atividades 

complementares ao Curso, disciplinas oferecidas por “outras instituições de educação” 

(sic, sem definir nível ou natureza destas). 

Entretanto, as atividades complementares não devem ser confundidas com disciplinas 

de estágio supervisionado, estas possuidoras de outras finalidades, perfil e regras - 

todos expostos no item 9 deste DOCUMENTO. Neste sentido, recorde-se que, em diversas 

ocasiões, alertou-se neste PPC para: 

 necessidade de uma formação de arquiteto-urbanista ao mesmo tempo centrada 

na demanda social para com esta carreira, e integrada às demais áreas do 

conhecimento e da prática profissional;  

 articulação entre teoria e prática como conditio sine qua, non de superação de 

dificuldades em atender satisfatoriamente as expectativas de indivíduos e 

sociedade quanto ao papel do arquiteto-urbanista.  

 As Atividades Complementares apresentam como política principal o incentivo à 

realização pelo estudante, de outras atividades além daquelas constantes do 

Tronco de Projeto e das Áreas de Teoria e História, Tecnologia, Expressão e 

Representação e Estágio Supervisionado. Este incentivo baseia-se na oferta de 

condições para realização de Atividades Complementares e garantia de sua boa 

qualidade, promovendo-se e se divulgando eventos adequados às mesmas, sejam 

estes no UNIEURO ou em outros âmbitos. 

As Atividades Complementares podem assumir no Curso em questão os seguintes 

tipos: 

a) Projetos de pesquisa e iniciação científica: vinculadas ao desenvolvimento de 

linhas de pesquisa na IES e sob orientação de docente do Curso, essas atividades 



visam formar no aluno atitude de investigação científica e são tarefas que ele realizará 

também em outras disciplinas:   

 verificações laboratoriais: respondem às matérias com aptidão de verificações 

laboratoriais (conforto ambiental, estruturas, materiais e sistemas construtivos 

etc.) e apresentam indicações nas ementas das correspondentes disciplinas sobre 

necessidade de experimentar, em laboratório, os conhecimentos repassados 

teoricamente em sala de aula. Para tal, existem laboratórios com os 

correspondentes equipamentos, implantados ou programados no Curso em 

questão, descritos no item 14 deste PPC;  

 pesquisas bibliográficas e iconográficas: justificam-se pela condição de posse de 

metodologia de pesquisa bibliográfica e iconográfica necessária à apropriação de 

conhecimento. Em função da grande quantidade informações a serem trabalhadas 

pelos alunos, as aulas teóricas devem abandonar o esquema de aulas expositivas 

para se transformar em momentos de fornecimento de molduras teóricas, ensino 

e aprendizado de rotinas e roteiros para a pesquisa, e de posteriores discussões 

dos resultados da mesma. Para tal, a biblioteca desse Curso deve fornecer plenas 

condições para pesquisa bibliográfica e iconográfica na área de arquitetura e 

urbanismo, mas não se deve descartar as possibilidades oferecidas pela biblioteca 

da Universidade de Brasília (UnB), assim como pela INTERNET, a cujo sistema o 

UNIEURO está associado. No item 15 deste PPC descrevem-se as condições da 

biblioteca deste Centro de Ensino; 

 pesquisas de campo: voltadas especialmente às disciplinas de projeto de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo do Curso, fortemente apoiadas em pesquisas 

de campo, mas também à maioria das demais. Para as primeiras, os temas 

oferecidos para objeto dos exercícios de projetação demandam pesquisa de 

campo em dois sentidos: como situações semelhantes a serem analisadas e 

avaliadas em seu desempenho morfológico para confecção de programas e para 

inventário das características físicas, bióticas e antrópicas do ambiente no qual o 

projeto será desenvolvido.  

b) Monitoria: relacionadas à rotina das disciplinas curriculares de Bacharelado ou 

pertencentes a Cursos de Extensão, essas atividades se realizam sob orientação de 

docente do Curso e responsável pela respectiva disciplina onde ocorre a monitoria. 

Podem ter objetivos complementares à formação em pesquisa ou em tirocínio didático 

- neste caso, porém, de modo muito embrionário, em tarefas como:  



 compilação de informações bibliográficas e iconográficas; 

 preparo de material didático a partir de bases preparadas pelo professor orientador 

(apostilas, slides e outros meios de apresentação de informações); 

 revisão de produção docente para apoio didático. 

c) Seminários, simpósios, congressos e conferências: significam momentos de 

reflexão frente a informações fornecidas, elementos recolhidos em campo, dados 

usados em experiências de laboratório ou instruções aplicadas na criação e avaliação 

de projetos. No processo reflexivo propiciado, os seminários podem ter alcance maior, 

realizando conclusões a partir dos insumos utilizados, ratificando hipóteses, 

contrariando premissas ou estabelecendo novas bases teóricas. Eles podem ser 

internos ou externos; em caso de externos, prevê-se convite a pessoas com 

reconhecimento nacional e internacional, promovendo debates em torno de temas de 

interesse da formação profissional em pauta. 

d) Atividades de Extensão: são ações de diferentes cunhos (cursos, projetos, 

treinamentos, assessorias, serviços diversos e outros) realizadas para comunidades 

externas à IES, com iniciativa e cobertura do UNIEURO ou parcerias com organizações 

oficiais ou não governamentais. Os alunos podem participar de tais atividades e validá-

las como Complementares mediante aprovação do Coordenador da correspondente 

disciplina e comprovação de sua efetiva atuação nas mesmas.   

e) Visitas: objetivam o confronto de informações teóricas com a realidade - no caso, 

situada direta ou indiretamente no campo da arquitetura e do urbanismo. A Portaria no 

1770-MEC, de 21 de dezembro de 1996 estabelece, com relação às visitas que “...os 

cursos deverão empreender visitas a obras fundamentais, a cidades e conjuntos 

históricos e a cidades e regiões que ofereçam soluções novas, com exigência de 

apresentação de relatório crítico por parte dos alunos ...” (Art 8o ). Contemplando tal 

exigência, diversas disciplinas desse Curso devem realizar visitas acompanhadas por 

professores a lugares de interesse pedagógico em Brasília e outras cidades ou sítios. 

Essas atividades devem integrar várias disciplinas, para maior riqueza da experiência e 

melhores resultados didáticos, e se prevêem, no mínimo, duas dessas atividades para 

cada turma: uma visita ao Plano Piloto de Brasília e correspondentes obras 

representativas desse momento histórico (tais como superquadras, Eixo Monumental, 

Catedral, Praça dos Três Poderes, Palácio Itamarati, Congresso, Palácio do Planalto, 

Palácio de Justiça, Superior Tribunal Federal, Palácio de Alvorada etc.) e uma viagem 

a cidades com acervo do Brasil Colônia e Império (em Goiás, Pirenópolis e a Cidade de 



Goiás e em Minas Gerais, englobando Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes e 

Diamantina). Por outro lado, documento dos anos 1990 do MEC/SESU/CEAU (Perfis da 

Área e Padrões de Qualidade) recomenda que as disciplinas vinculadas à construção 

realizem visitas a obras em andamento, para que seus estudantes possam observar ao 

vivo etapas de efetivação de procedimentos construtivos clássicos, tais como 

fundações, vedações, estruturas de concreto ou madeira, sistemas em aço, sistemas 

construtivos em alvenaria etc. – para o que se devem programar periodicamente tais 

atividades no Curso em tela.   

f) Disciplinas extracurriculares e módulos temáticos: nesta categoria, a validação 

de quaisquer atividades como tal, depende de prévia aprovação do coordenador das 

Atividades Complementares e de comprovação de presença do aluno. Suas 

possibilidades são: 

 disciplinas oferecidas pelo UNIEURO ou outras instituições de ensino superior fora 

do horário regular das aulas, cujo conteúdo não esteja integralmente contemplado 

por nenhuma disciplina do currículo; 

 disciplinas de áreas afins, assim definidas pelo Colegiado do Curso, pertencentes 

aos demais cursos da instituição ou de outras IES; 

h) Outros eventos: deixam-se abertas possibilidades de outras atividades serem 

computadas como Complementares, sempre que aprovadas pelo Coordenador 

da correspondente Disciplina mediante critério de sua relevância social, cultural 

e científica. 

 

11. RECURSOS MATERIAIS 

O Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO, conta com uma 

série de instalações de apoio direto e indireto, cujas especificações físico-espaciais 

encontram-se nos itens 13 e 14 deste documento. 

Nas Instalações de apoio direto, encontram-se: 

 salas preparadas para atividades projetuais e congêneres, tais como as 

desenvolvidas na maioria das disciplinas de Área de Expressão e 

Representação; os ateliê são equipados com mobiliários específicos (pranchetas 

e mapotecas) para o exercícios das atividades propostas.  



 salas preparadas para aulas teóricas, equipadas com datashow  e cadeiras com 

apoio de braço e demais equipamentos (mesa, cadeira para o professor, quadro 

branco, etc). 

  laboratórios diversos, estes serão brevemente descritos nos itens a seguir. 

 

11.1.1. SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS 

Encontram-se operando, ou em fase de implementação para funcionamento em curto 

prazo, os seguintes laboratórios do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

do UNIEURO: Tecnologia da Construção, Conforto Ambiental, Modelagem, Projeto e 

Banco de Dados, Informática e Escritório Modelo. Outras instalações semelhantes 

podem vir a ocorrer proximamente, a partir de demandas provenientes de consolidações 

de áreas ou de novas abordagens no campo da arquitetura e do urbanismo.  

A) Laboratório de Conforto Ambiental (LCA) 

Objetivos do LCA e inserção na formação do arquiteto-urbanista: nele concentra-se 

acervo e experimentação referentes ao bioclimatismo, nas áreas de conforto 

higrotérmico, acústico, luminoso e de qualidade do ar. O principal objetivo do LCA é 

apoiar as correspondentes atividades didáticas e de pesquisa do Curso de Bacharelado 

em Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO. Diversos equipamentos constituem o LCA, 

todos vinculados à análise das condições de meteorologia, de insolação, acústicas, 

térmicas e de ventilação, iluminação etc. Tais equipamentos propiciam também 

experimentos e simulações no processo de projetação de edifícios, de seus conjuntos 

e do espaço da cidade. 

B) Laboratório de Modelagem (Maquetaria / LAMOD) 

Objetivos do LAMOD e inserção na formação do arquiteto-urbanista: ele se destina ao 

acervo e experimentação em diversas áreas desse Curso: projeto edilício e urbanístico, 

sistemas construtivos, estruturas arquitetônicas e desenho e plástica, além de propiciar 

produção de modelos reduzidos para estudos de teoria e história da arquitetura e do 

urbanismo. Assim, o LAMOD apoia diretamente as respectivas atividades didáticas e de 

pesquisa em todos esses setores. Os correspondentes acervos devem ser construídos 

ao longo do Curso em questão, pois sua produção faz parte dos modelos de ensino-

aprendizagem que o caracteriza.  

C) Laboratório de Informática em Arquitetura e Urbanismo (LIAU) 



Objetivos e inserção do LIAU na formação do arquiteto-urbanista: tendo sido o primeiro 

a ser implantado nesse Curso, o Laboratório de Informática visa nele apoiar tanto 

atividades didáticas, quanto de pesquisa, ambas vinculadas às disciplinas de projeto, 

teoria e história, expressão e representação e tecnologia. Além deste, existem no 

UNIEURO possibilidade de utilização de outras salas de informática por alunos e 

professores, para execução de estudos e trabalhos. 

D) Laboratório de Projeto e Banco de Dados (LPBD) 

Objetivos e inserção do LPBD na formação do arquiteto-urbanista: formar acervo de 

dados, trabalhos, TFGs e materiais para consulta e pesquisa; construir espaço 

adequado para simulação de projetos, vinculado às disciplinas das áreas de teoria e 

história, expressão e representação e tecnologia; apoiar o tronco de projeto.  

E) Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) 

Objetivos e inserção do EMAU na formação do arquiteto-urbanista: promover atividades 

de experimentação em projeto de edifícios, urbanismo e paisagismo, com especial 

ênfase na abordagem morfológica e dimensional a concepção deste curso. Fomentar a 

pesquisa e extensão no curso atendendo a comunidade interna e externa.  

F) Laboratório de Tecnologia da Construção em Arquitetura e Urbanismo (LATEC) 

Objetivos e inserção do LATEC na formação do arquiteto-urbanista: agrupar as 

atividades de acervo e experimentação nas áreas referentes a sistemas construtivos, 

estruturas arquitetônicas e materiais de construção, visando dar apoio às 

correspondentes atividades didáticas e de pesquisa. O laboratório conta com um acervo 

de modelos de sistemas construtivos e estruturais e materiais de construção, bem como 

equipamentos laboratoriais.  

 

11.1.2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de 

educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e 

demais normas aprovadas pelos colegiados superiores do UNIEURO.  

a.1. Atuação do núcleo estruturante - NDE 



O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores do curso, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, 

de 17 de junho de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre outras funções. 

a.2. Atuação do (a) coordenador (a). 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março 

de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por 

professor, designado pelo Reitor, atendidas as normas específicas. Em caso de 

ausência, o Coordenador de Curso é substituído por professor designado pelo Reitor. 

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso: 

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso 

e representá-lo; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas 

emanadas do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 

III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e 

atividades; 

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência 

ou emergência comprovados; 

VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 



IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento 

Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de 

suas atividades de apoio técnico-administrativo;  

XV – delegar competência. 

a.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) 

coordenador (a). 

O Coordenador do Curso possui graduação e pós-graduação stricto sensu na área de 

Alimentos, experiência de magistério de aproximadamente 8 anos. Com experiência 

profissional acadêmica e não acadêmica acima de 10 anos. Experiência em gestão 

acadêmica acima de 1,5 anos em graduação e acima de 02 anos em pós-graduação 

lato sensu. 

a.4. Titulação do corpo docente do curso 

O corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIEURO – Aguas Claras, 

compõe-se de doutores, mestres e especialistas. 

a.5. Experiência profissional do corpo docente  

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de oito anos de experiência 

profissional. 

a.6. Experiência de magistério superior do corpo docente  

O corpo docente, em quase toda sua totalidade, possui mais de dois anos de 

experiência em docência do ensino superior. 

a.7. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  



As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no Art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 

de março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução 

CONSU Nº 022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e 

por um representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração 

superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de 

alunos transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de 

estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o 

Regimento Geral e demais normas aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de sua área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e 

a extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, 

professores para participarem de cursos de pós-graduação;  

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, 



com a presença de cinco professores da instituição (além da coordenação) e um 

representante discente.  

a.8. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

Mais de 50% do corpo docente tem mais de nove produções nos três últimos anos. 

 

11.1.3. INFRAESTRUTURA DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo desenvolve-se no espaço do 

campus Águas Claras do Centro Universitário Euro-Americano / UNIEURO, em Águas 

Claras, Distrito Federal, nas condições a seguir caracterizadas. 

14.1 Instalações Gerais do Campus 

As instalações da unidade Águas Claras do UNIEURO são constituídas por 4 blocos, 

que comportam 92 salas de aula, em geral com dimensão de 56m2, sala de professores 

com 61,15m2, laboratórios diversos, dentre outros ambientes especiais de 

aprendizagem e instalações administrativo-pedagógicas, ligadas à supervisão e 

acompanhamento acadêmico dos cursos.  

a) Espaço Físico 

O espaço físico do campus Águas Claras do UNIEURO, localizado na Avenida das 

Castanheiras nº 3.700, em Águas Claras (Região Administrativa do Distrito Federal). 

Nesse contexto, o Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo conta com os 

seguintes espaços físicos: 

a.1) Salas de aula: Situadas no terceiro pavimento do bloco C e D do Campus Águas 

Claras do UNIEURO, o quantitativo de ambientes destinados ao processo de ensino-

aprendizagem no curso em questão totaliza quatro salas para aulas essencialmente 

teóricas e dez salas com pranchetas. 

- Sala 301/C: 60m2 (Teórica) 

- Sala 303/C: 60m2 (pranchetas) 

- Sala 307/309/C: 80m2 (pranchetas)  

- Sala 311/313/C: 80m2(pranchetas) 

- Sala 312/314/C: 80m2(pranchetas) 



- Sala 316/318/C: 80m2(pranchetas) 

- Sala 302/C: 60m2 (pranchetas) 

- Sala 304/C: 60m2 (pranchetas) 

- Sala 306/C: 60m2 (pranchetas) 

- Sala 308/C: 60m2 (pranchetas) 

- Sala 310/C: 60m2 (pranchetas) 

- Sala 301/303/D: 80m2 (pranchetas) 

 - Sala 304/306/D: 80m2 (pranchetas) 

 - Laboratório de Informática: 50m2 

- Laboratório de Conforto Ambiental: 50m2 

- Laboratório de Modelo Reduzido / Maquete: 100m2 

- Laboratório de Tecnologia da Construção em Arquitetura e Urbanismo: 70m2 

- Escritório Modelo em Arquitetura e Urbanismo: 60m2 

- Laboratório de Projeto e Banco de Dados: 70m2 

Todas essas salas apresentam dimensões e acústica necessárias para atender à 

quantidade de alunos em seu interior com climatização e iluminação que obedecem 

aos índices estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem 

específica são suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados 

serviços de limpeza e manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos 

e equipamentos existentes. 

a.2) Instalações administrativas 

 As instalações administrativo-pedagógicas, ligadas à supervisão e acompanhamento 

acadêmico desse curso constituem-se de:  

 Uma sala para Diretoria Geral com 18m2.  

 Uma para a Coordenadoria do Curso com 9m2. 

 Uma para Núcleo de Atendimento ao Discente com 12 m2 .  



 Uma para Secretaria Acadêmica com 110m2 . 

 Uma para o Núcleo Docente Estruturante e colegiado com 20m2. 

Todas as referidas instalações apresentam dimensões e acústica adequadas para as 

atividades dos gestores, com iluminação e climatização, obedecendo aos índices 

estabelecidos por normas para sua devida finalidade. O mobiliário e equipamentos são 

específicos e suficientes para o desenvolvimento das funções dos gestores. 

Diariamente, são executados os serviços de limpeza e manutenção dos móveis, pisos 

e equipamentos, que corroboram na conservação dos patrimônios institucionais. 

a.3) Instalações para docentes - salas de professores, salas de reuniões e 

gabinetes de trabalho 

As instalações destinadas a docentes são:  

- uma sala dos professores, com 120 m2 

- uma sala de descanso, com 10 m2 

Esses ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices 

estabelecidos por normas próprias. São equipados com computadores e mobiliários 

específicos e suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e 

atendimento às necessidades das atividades de docência. Diariamente, são executados 

serviços de limpeza, manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos.  

a.4) Instalações para coordenação do curso 

As instalações da coordenação do curso em tela constituem-se de uma sala com 

dimensão de 9 m2, com computador, telefone, equipamento e mobiliário específicos, 

suficientes para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

a.5) Auditório e sala de conferência 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 250 m2 e capacidade de 220 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de 

comunicação em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que 

obedecem aos índices estabelecidos segundo normas para esta finalidade. Diariamente 

são executados os serviços de limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários 

para a conservação do patrimônio institucional. 

a.6) Instalações sanitárias – adequação e limpeza 



As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários, sendo 

iluminados e ventilados, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o seu 

tipo de uso. As mesmas possuem pisos e revestimentos, louças, espelhos e metais 

suficientes, bem como materiais de higiene adequados para a sua utilização. 

Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, corroborando 

para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

a.7) Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

A infraestrutura de acessibilidade a portadores de necessidades especiais inclui: 

 As Rampas de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com 

deficiência física aos espaços de uso coletivo do UNIEURO. As rampas 

obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 08/10/98, seção 04, 

artigos 122 a 125; 

 Banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados que dispõem de portas 

largas, barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas;  

 Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes físicos; 

 Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras 

de rodas; 

 Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de 

rodas. 

Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas com 

portadores de necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, preferencialmente, a 

essas turmas, salas de aula no andar térreo. 

a.8) Infraestrutura de segurança 

O UNIEURO possui infraestrutura de segurança por meio de duas vertentes: (i) 

Vigilância Interna e (ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho. O serviço de 

vigilância interna é da própria IES. Determinadas incumbências de prevenção de 

incêndio e de acidentes no trabalho são desenvolvidas pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA). Ao se reunirem, levantam todas as necessidades 

institucionais no que diz respeito à segurança do trabalho e higienização do ambiente 

de trabalho. 



a.9) Plano de expansão física, quando necessário 

A expansão do UNIEURO foi projetada para a Unidade Central (campus Asa Sul), 

situada à Avenida das Nações, no Plano Piloto - Brasília, onde funcionava a Faculdade 

Euro - Americana desde sua instalação. Foi também planejada para unidades 

descentralizadas (Taguatinga, Asa Norte, Sudoeste e Sobradinho), consideradas polos 

de desenvolvimento, com vistas à descentralização da oferta de cursos e programas de 

nível superior. 

Atualmente, encontra-se plenamente implantadas a etapa de Taguatinga (unidade 

Águas Claras) e a etapa Asa Norte (unidade Asa Norte) 

b) Equipamentos 

São os seguintes os equipamentos disponíveis no campus Águas Claras do UNIEURO: 

b.1) Acesso a equipamentos de informática pelos docentes 

Sala dos Professores equipada com terminais conectados à internet; acesso à rede sem 

fio, que permitem o acesso a internet de qualquer lugar da IES. 

Salienta-se que através da página eletrônica da IES, o professor pode disponibilizar 

material didático e avisos aos alunos. Cada professor recebe uma senha e um e-mail 

personalizado, que permite acesso à página eletrônica do UNIEURO, ao PPP em que 

ministra aula, ao seu e-mail e ao banco de dados PROQUEST, a qualquer hora, de 

qualquer lugar, ou computador com acesso à internet. 

b.2) Acesso a equipamentos de informática pelos alunos 

Além dos pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão a internet de qualquer 

lugar da IES. Atualmente, o UNIEURO disponibiliza 160 equipamentos para usos 

acadêmicos, no período de 8:00h as 22:35h, distribuídos em laboratórios, equipados 

com data show. 

b.3) Recursos audiovisuais e multimídia 

O UNIEURO dispõe dos seguintes recursos utilizados no apoio didático-pedagógico: 

 Existência de rede de comunicação científica; 

 Projetores multimídia; 

 Aparelhos de DVD; 



 Aparelhos televisores; 

 Microfones com caixa de som portátil; 

b.4) Existência de rede de comunicação científica 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte dos 

professores a Coordenação dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do 

referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI) que irá avaliar e, se aprovado pelo Diretor Geral, 

encaminhará ao setor de compras. 

Recentemente o UNIEURO adotou a forma de licenciamento MSDN (Academic Alliance 

junto a Microsoft), que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de inúmeros 

softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões betas de aplicativos 

e bibliotecas de desenvolvimento. 

Os laboratórios possuem instalado o software NetOp School que dá ao professor 

controle total sobre a aula através de funcionalidades como: bloquear a estação do 

aluno, visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma 

imagem do seu computador, etc. 

A internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de última 

geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, 

envio de mensagens para o contato com instituições de ensino. 

O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da instituição. 

A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não 

permitindo acesso a sites de conteúdo pornográficos ou inadequados. A utilização da 

internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos laboratórios e sala dos 

professores, é gratuita e ilimitada para professores. 

A utilização da internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e 

ilimitada para alunos. Essa condição leva em conta o hardware disponível, sua 

quantidade, capacidade e utilização. A atual velocidade do link e quantidade de 

equipamentos disponíveis para fim de pesquisa deverá acompanhar a demanda e 

evolução do quantitativo de alunos, para que possibilite um ambiente satisfatório para a 

pesquisa e o estudo.  

 



c) Serviços 

c.1) Manutenção e conservação das instalações físicas 

Diariamente é efetivada a limpeza dos ambientes do campus Águas Claras do 

UNIEURO, destinados a todos os cursos e em todos os turnos, o que contribui à 

manutenção e conservação do espaço físico. 

c.2) Manutenção e conservação dos equipamentos 

O NTI é o responsável pelo planejamento e gestão de todo o trabalho informatizado dos 

diversos setores, bem como pelo planejamento de modificação e ampliação dos 

recursos tecnológicos e da estrutura informatizada do UNIEURO. 

Em caso de problema em algum equipamento, o coordenador, ou funcionário, abre uma 

Ordem de Serviço junto ao NTI, solicitando atendimento. O técnico em informática avalia 

o defeito e, se for o caso, presta a manutenção imediata aos equipamentos. No caso da 

necessidade de abertura do equipamento, aqueles que ainda estiverem na garantia são 

remetidos aos revendedores, os demais são movidos até o NTI para que seja feita a 

manutenção pelo próprio técnico, havendo a substituição de placas se necessário. Caso 

o período de manutenção do equipamento seja superior a três dias, por motivos 

adversos como substituição de componentes, ele é substituído por outro equipamento 

até que o problema seja solucionado. 

Em períodos de férias (julho e janeiro) realiza-se a manutenção preventiva e os 

equipamentos são avaliados, vistoriados e preparados para o próximo período letivo. O 

pessoal técnico de apoio é formado por uma equipe de alunos e profissionais 

selecionados pela própria IES, sendo responsáveis pelo suporte ao usuário, 

manutenção e instalação dos equipamentos e softwares dos laboratórios e gerência da 

rede. 

A atualização dos equipamentos ocorre através da análise do resultado desta avaliação 

semestral, realizada por todo o pessoal envolvido: Gerente do NTI, Técnico em 

informática, Coordenador dos Laboratórios e estagiários, sendo os dois últimos os 

responsáveis por captar diretamente dos professores e alunos se a capacidade dos 

equipamentos e os softwares utilizados estão atendendo as necessidades das 

disciplinas lecionadas. 

Os softwares utilizados nos laboratórios são atualizados mediante solicitações do corpo 

docente, o mesmo acontecendo com hardwares específicos, servidores, roteadores, 

etc. Os micros computadores comuns são mantidos até que seus recursos suportem 



com folga a configuração requerida pelos softwares, ou aproximadamente a cada três 

anos, pois  atualmente é precipitado fazer qualquer planejamento desses dois itens 

(hardware e software)  mas sempre acompanhando a necessidade do mercado e o 

surgimento de novas tecnologias. 

11.1.4. Biblioteca 

a) Acervo 

a.1. Instalações para o acervo, estudos individuais e em grupo na Biblioteca. 

A Área total da Biblioteca é de 478,84m2; dividida da seguinte forma:  

 120,60m2 para o acervo;  

 44m2 para salas de estudo em grupo;  

 300,84m2 para o salão de estudo;  

 33,6m2 para a área para estudo individual;   

 15m2 para as Ilhas de computadores;  

 11,40 m2 para área de circulação. 

O Setor possui excelente iluminação obtida por meio de 61 luminárias espalhadas por 

toda a área da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação 

natural devido à belíssima arquitetura do prédio; 04 extintores de incêndio, localizados 

em pontos estratégicos; 09 aparelhos de ar-condicionado. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada 

tipo de ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para 

o grande fluxo de pessoas;  

As condições de preservação do prédio da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza 

diária de toda a área, assim como, do acervo, prateleiras e equipamentos, de acordo 

com as especificações para conservação de materiais bibliográficos. Como não há 

problemas com umidade no setor, por ser ampla e arejada pelas condições climáticas 

de Brasília, e por constituir-se de acervo recente, não houve necessidade de 

implantação do sistema anti-mofo.  

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, 

em seus 300,84m2  destinados somente à leitura, há 54 mesas coletivas e 40 mesas 

individuais, perfazendo um total de 238 assentos. Existem ainda 06 cabines disponíveis 



para grupos de estudos que comportam até 10 pessoas por sala. Além das 3 ilhas de 

computadores com 4 terminais em cada. 

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim 

como, rampa, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de 

necessidades especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, bem como atendimento preferencial a estes usuários.   

Os usuários possuem acesso a Internet nos 12 computadores disponíveis para pesquisa 

e consulta ao acervo, além de rede Wireless para os dispositivos pessoais. 

a.2 Informatização da Biblioteca 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a 

disseminação da informação.  

Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e 

materiais de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo 

necessidade de ferramentas manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic 

com base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e 

protocolo TCP/IP para acesso às informações via remota.  

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta 

relativos a atraso de livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, 

pois sempre que um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na 

área de apoio ao aluno, informando a chegada do material, este procedimento é viável, 

graças a interligação entre todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos 

que abandonam o curso são automaticamente desligados na Biblioteca, impedindo que 

o mesmo continue a utilizar os serviços do setor irregularmente.  

Permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um 

facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão 

preparadas com etiqueta de registro de tombo e de lombada com código de barras 

impressos pelo sistema, facilitando o empréstimo e diminuindo a incidência de erro 

humano.  



Possui ainda relatórios que auxiliam no controle e administração do setor. 

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao aluno 

no sitio do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

Está em processo de desenvolvimento a criação de uma rede cooperativa de 

catalogação e comutação de informações entre as Bibliotecas pertencentes ao Grupo 

Ceuma que abrange: UNIVERSIDADE CEUMA, no Maranhão, FACULDADE DO 

AMAZONAS – FAMAZ, em Belém do Pará, Instituto Galileo, em Teresina, e as 

pertencentes ao Centro Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de 

dados nas bases, assim como possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro Universitário 

UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de acompanhar 

sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

intransferível para cada usuário.  

O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, permitindo a consulta por autor, 

título ou assunto.  

As Bibliotecas do Grupo vem investindo na disponibilização de acervos virtuais. O 

acesso às bases de dados também é feito pela área do aluno, professores e funcionários 

no Sitio da Instituição. 

a.3 Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e 

formas de sua operacionalização 

O acervo geral da biblioteca físico atualmente é composto por 26.848 títulos e 138.593 

exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de vagas ofertadas, nas áreas 

de concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes 

correlatos.  

A coleção de livros conta com 21.529 títulos e 117.395 exemplares distribuidos nas 

unidades I, II e III conforme quadro abaixo: 

 Asa Sul Águas Claras Asa Norte 

Títulos 11.792 5.868 3.884 

Exemplares 68.398 32.954 16.046 

O acervo da Unidade Águas Claras está dividido por áreas dos cursos conforme abaixo: 

 Ciências Sociais = 2.875 títulos e 16.806 exemplares 



 Ciências Exatas = 528 títulos e 2.965 exemplares 

 Ciências da Saúde = 1.173 títulos e 6.590 exemplares 

 Demais áreas do conhecimento = 1.292 títulos e 6.593 exemplares 

Já o acervo virtual é composto pelas bases de dados e bibliotecas virtuais (ver item 

3.1.), perfazendo um total de 12.176 livros eletrônicos e 7.329 periódicos eletrônicos 

que abrangem todas as áreas do conhecimento científico. 

A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas 

devidamente adequada ao currículo proposto. A proporção adotada segue 

rigorosamente a indicação do Instrumento do INEP/MEC, de no mínimo 1 livro para cada 

14 vagas ofertadas aos alunos, podendo esta proporção variar para mais conforme a 

demanda das obras. 

A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de 

política de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: A área de interesse 

da Instituição; crescimento racional e equilibrado do acervo; estimular programas 

cooperativos de aquisição, como intercâmbio; identificar os interesses dos usuários; 

traçar diretrizes para a avaliação da coleção; analisar o uso efetivo da coleção de 

periódicos, e a obsolescência dos livros, através do controle bibliométrico;  atender os 

documentos indicados nos planos de ensino, tanto da bibliografia básica quanto a 

complementar; estabelecer parâmetros para o descarte e reposição de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as 

solicitações dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca 

ementas dos cursos para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas 

constantes. É feito acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades 

adquiridas atendem realmente às necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis 

meses, é feita uma nova solicitação para adequação do acervo ao semestre que irá se 

iniciar, baseada na necessidade dos cursos ministrados pela Instituição.  

Caso seja detectada a necessidade de maior número de exemplares para determinada 

disciplina, será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca, com anuência do coordenador do curso, providencia a lista de solicitações, 

que é encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é encaminhada 

ao gabinete do Reitor para a aprovação e autorização. 



O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de 

classificação bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

lombada disponíveis para empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários, dando-se preferência aos periódicos em formato virtual. 

Periódicos informativos: jornais e revistas gerais (Veja, Istoé) são assinados 

ininterruptamente. 

a.3.1. Bibliotecas virtuais e bases de dados: 

Desde o ano de 2007, a Instituição vem implementando novas bases de dados como 

incentivo a pesquisa e aprimoramento pessoal de toda a comunidade acadêmica. 

Em 2013 foi disponibilizado o acesso ao portal de periódicos CAPES e a assinatura de 

mais uma base de dados, VLex.  

Devido a grande satisfação dos usuários com essas aquisições, em 2014 foram 

adquiridas as Bases da EBSCO (conforme acima mencionado) e duas Bibliotecas 

virtuais: Pearson e Saraiva ambas de conteúdo multidisciplinar. 

Importante salientar que, desde o ano de 2011, as Instituições do Grupo Ceuma, vêm 

priorizando o incentivo ao acesso virtual a periódicos e e-books, por meio de bases de 

dados. Tal ação possui o intuito de disponibilizar conteúdo abrangente, atual e de fácil 

acesso ao usuário.  

Pelo acima exposto, no decorrer dos anos, foram assinadas as bases de dados, abaixo 

listadas, sendo que a meta é a cada ano ser incorporado ao acervo nova base virtual, 

ampliando dessa forma o conteúdo de acesso online. 

a.3.1.1) EBSCO Host:  

Base de Periódicos científicos 

Acesso multiusuário contínuo e reprodução ilimitada.  

 Academic Search Elite (Conteúdo Multidisciplinar) – 2.300 títulos  

 Medline (em Texto Completo) – 1.400 títulos 

 Dentistry & Oral Sciences Source – 255 títulos 



 Engineering Source – 2.000 títulos 

 Dynamed – Medicina Baseada em Evidências (base de estudos de casos) 

a.3.1.2) VLex - Base de dados Jurídica, de conteúdo nacional e internacional, de 

acesso multiusuário contínuo e reprodução ilimitada, composta por 7.806 títulos, 

sendo 1.242 periódicos e 6.564 livros, além de Jurisprudência, Legislação, Modelos de 

peças judiciais e Notícias do Brasil e do mundo. 

a.3.1.3) Biblioteca Virtual Pearson (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Impressão de até 50% da obra, valor por página R$0,07 (sete centavos) 

Possui ferramentas de formatação 

a.3.1.4) Biblioteca Virtual Saraiva (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Possui ferramentas de formatação 

Não é possível impressão dos e-books 

a.3.1.5) Portal Capes (230 coleções disponíveis) 

Base parcialmente disponível para as Instituições do grupo Ceuma. 

Possui acesso ilimitado aos periódicos disponibilizados. 

Reprodução ilimitada dos artigos científicos. 

b.4. Forma de acesso aos serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e 

qualidade) 

A biblioteca do Campus II (Águas Claras) está aberta ao público de segunda-feira a 

sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h.  

Oferece a seus usuários serviços via Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, 

reserva de livros e renovação (até 3 vezes) do material anteriormente emprestado. Estes 

mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro da própria biblioteca por meio dos 



terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para acesso à internet. Fica a 

critério do usuário a forma que irá escolher para proceder a renovações, consultas e 

reservas. 

Em termos gerais os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

 Acesso a Internet; 

 Acesso gratuito a base de dados EBSCO 

 Acesso gratuito a base de dados V-lex 

 Acesso gratuito ao portal CAPES 

 Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Pearson 

 Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Saraiva 

 Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

 Computadores para uso acadêmico. 

 Comutação bibliográfica - COMUT 

 Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

 Consulta local a Periódicos informativos e Jornais diários; 

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Empréstimo domiciliar (ver tabela de empréstimo no manual do usuário); 

 Empréstimo interbibliotecas (Os usuários podem utilizar qualquer uma das 

Unidades I, II e III); 

 Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

 Exposições permanentes; 

 Orientação à Levantamentos bibliográficos; 

 Orientação à normalização de trabalhos e publicações; 

 Orientação individual ao usuário; 

 Renovação e Reserva on-line; 
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 Sala de multimídia; 

 Salas de estudo em grupo; 

 Serviço de alerta; 

 Serviço de referência; 

 Visitas técnicas; 

 Wireless; 

A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho acadêmico 

como: Treinamentos e orientações à pesquisa em base de dados e bibliotecas virtuais, 

assim como a busca de informações para desenvolvimento de pesquisas; orientação 

individual aos alunos graduandos sobre normatização de trabalhos acadêmicos, além 

de confecção de fichas catalográficas e acompanhamento do processo de preparação 

e finalização de monografias. 

É disponibilizado por meio de convênio com COMUT, o acesso a informações de outros 

centros de informação a nível nacional e internacional. Assim como, incentiva o uso de 

repositórios de teses e dissertações, bases de dados EBSCO, Scielo, BVS, Domínio 

Público, portal de periódicos Capes, dentre outras referendadas pelos pesquisadores e 

professores que compõem nosso corpo docente. 

A biblioteca funciona como suporte para toda comunidade acadêmica da Instituição 

além de receber, diariamente, a visita de ex-alunos que procuram um ambiente 

agradável de paz e tranquilidade com a finalidade de estudarem para provas de 

concursos. Entretanto, ex-alunos possuem acesso apenas ao espaço físico e acervos 

virtuais, pois a partir do rompimento do vínculo com a Instituição não é possível a 

utilização do acervo destinado à graduação. 

c.5. Recursos Humanos da Biblioteca 

A contratação de funcionários para o setor é responsabilidade do Departamento de 

Recursos Humanos da Instituição. É feito processo seletivo de acordo com o cargo a 

ser preenchido. Em um primeiro momento é verificado se o candidato possui os pré-

requisitos mínimos exigidos.  

Para o cargo de Bibliotecário é exigido que seja graduado em Biblioteconomia e que 

tenha no mínimo 1 ano de experiência. 



Auxiliares e vigilantes deverão ter ensino médio. 

Após a seleção de currículos, baseada nos critérios acima informados, há ainda uma 

etapa de provas escritas e entrevista com a Bibliotecária chefe. 

A biblioteca do campus I está atuando com uma equipe de 1 Bibliotecário, 4 auxiliares.  
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