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OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
Apreender soluções, técnicas e construtivas para atender a programas que exijam amplos
espaços cobertos para uso do lazer, esporte e cultura. Desenvolver a capacidade do aluno
de conceber projetos de edificações que contenham elementos de complexidade técnica,
funcional e plástica expressiva no contexto urbano.
EMENTA:
Desenvolvimento de anteprojeto arquitetônico caracterizado por edificações de grande
porte destinadas ao lazer, esporte e cultura. Estabelecimento das inter-relações entre o
projeto arquitetônico e os projetos complementares e destes entre si. Análise das
implicações técnicas urbanas e paisagísticas envolvidas.
CONTEÚDO PROGRÁMATICO:
O conteúdo é desenvolvido a partir dos objetivos definidos para a disciplina estabelecendo
condicionantes vinculados à temática proposta, à área física de implantação e às diversas
soluções individuais adotadas e se refere à:


avaliação de conceitos de diferentes correntes arquitetônicas, a partir de estudo
tipológico e comparativo de propostas existentes;



consolidação da metodologia de coleta e análise de dados para fins de elaboração
de projeto de arquitetura;



análise dos fatores dinâmicos de clima (temperatura, umidade, ventos e insolação);



análise dos fatores estáticos de vizinhança (vistas, construções e atividades no
entorno, matas e preservações ambientais);



espaço aberto, público, privado, semi-privado e sua relação com o edificado;



noções de sistemas construtivos e racionalização da edificação;



inter-relação dos elementos arquitetônicos e sua viabilização construtiva e
estrutural;



espaço construído e sua interação com os condicionantes arquitetônicos:
conceituais, formais, funcionais, técnico-construtivos e meio-ambientais;



informática aplicada ao processo projetual;

EXIGÊNCIAS PRÉVIAS DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
São necessários conhecimentos prévios sobre:


metodologia de pesquisa e seu adequado registro gráfico;



linguagem arquitetônica e sua estrutura de composição formal;



noções de modulação para otimização da proposta arquitetônica;



estudo da volumetria através de modelos reduzidos;



solução de espaços arquitetônicos com suficiente funcionalidade;



identificação de mobiliário adequado para as funções propostas;



expressão gráfica do anteprojeto com detalhamento de elementos arquitetônicos em
escala conveniente;

Os alunos devem possuir previamente habilidade para:


viabilizar a proposta arquitetônica através de materiais, técnicas e elementos
construtivos;



integrar os volumes e demais elementos componentes do projeto às condições
topográficas;



desenvolver juízo crítico sobre seu projeto;



expressar e comunicar suas proposições de forma clara e adequada;

PADRÕES MÍNIMOS DE DESEMPENHO:
Ao final da disciplina o aluno deverá demonstrar capacidade de:


dominar o lançamento da estrutura, demonstrando a viabilidade técnico-construtiva
e legal do edifício e de sua implantação;



relacionar aspectos programáticos, funcionais e de conforto ambiental, com
volumetria, composição e materiais nas edificações e no conjunto;



desenvolver projetos (elementos de proposta), qualificativos e técnico-construtivos;



utilizar linguagem gráfica suficiente, clara e adequada ao entendimento das etapas
do projeto.

METODOLOGIAS, TÉCNICAS E RECURSOS DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO:
A disciplina de Projeto de Arquitetura V é teórico-prática, caracterizada por edificações de

grande porte, com predominância horizontal, destinadas ao lazer ao esporte e a cultura. Os
conteúdos serão desenvolvidos através de explanações, consulta bibliográfica, seminários,
visitas técnicas e do estudo do próprio projeto. Os alunos proporão alternativas e
selecionarão soluções para os problemas apresentados, sempre com a orientação e
assessoramento do professor. Os trabalhos serão individuais com exceção das etapas
iniciais de levantamento de dados e fundamentação.
A avaliação é um processo permanente, contínuo e cumulativo, sendo necessária a entrega
efetiva dos trabalhos dentro dos prazos estipulados no cronograma de atividades da
disciplina. Em todas as etapas o aluno será avaliado através de:


ficha de acompanhamento, onde fica registrada a sua participação efetiva em todo
processo de ensino-aprendizagem;



ficha de nível de aprendizado, constando de itens elaborados em função dos
objetivos propostos;

A avaliação será formalizada em 4 notas que, por sua vez, serão transformadas em um
conceito final. As duas primeiras notas serão atribuídas aos resultados dos trabalhos
realizados no levantamento de dados e fundamentação e terá peso 1. A duas notas
posteriores avaliarão os trabalhos realizados na execução do estudo preliminar e anteprojeto arquitetônico e terão peso 2. Por se tratar de disciplina de caráter
predominantemente prático, não haverá recuperação de nota.
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