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1.  APRESENTAÇÃO 

 

A presente proposta pedagógica para o curso de Arquitetura e Urbanismo 

tem respaldo nas Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas através do Parecer 

CNE/CES nº 02 de 17 de junho de 2010, e busca demonstrar as variáveis 

norteadoras das ações pedagógicas para a formação de Arquiteto. 

O que delimita a elaboração deste projeto é a sua contextualização de 

mercado e as demandas sociais, tendo como foco a valorização do profissional e do 

seu meio ambiente. 

O projeto Pedagógico que se apresenta a seguir é o resultado de 

discussões e avaliações iniciadas em 2012, quando o curso foi reimplantado pela 

Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC, adequando propostas visando à 

obtenção de melhores condições de ensino, pesquisa e extensão. A referência 

desse modelo é o projeto elaborado com vigência a partir de 2012, turno noturno 

cuja vigência se encerrará gradativamente após a implantação da nova Matriz 

Curricular com vigência a partir de 2014, 2º semestre. 

No decorrer das gestões do NDE – Núcleo Docente Estruturante 

ocorreram vários estudos e deste intenso processo de discussão resultou na 

elaboração de um novo Projeto Pedagógico de modo que atendesse a legislação 

vigente e adequasse o perfil do curso aos pressupostos da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 

17 DE JUNHO DE 2010 ao que diz respeito sobre o conhecimento dos aspectos 

antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes e de todo o espectro de 

necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas quanto ao ambiente 

construído, restando para a IES a alteração da matriz curricular e dos elementos 

metodológicos, redesenhando de acordo com a legislação vigente, sendo ministrado 

no turno noturno com tempo mínimo de integralização de 5 anos.  

Este documento será norteador da prática pedagógica e se tornará 

instrumento de ação para assegurar a unidade, coerência dos trabalhos, ações 

docentes, processo de avaliação, atualização, reflexão e revisão para os anos 

subseqüentes. Somente desta forma o Projeto Pedagógico estará cumprindo suas 

funções de articulação, identificação, inovação e ética para tornar a filosofia e o 

projeto educacional viável e efetivo.  
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Deste modo, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo contêm a síntese do pensamento sobre o ensino e a 

formação do Arquiteto e Urbanista na Instituição.  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

MANTENEDORA 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto LTDA - ITPAC PORTO 

NACIONAL 

MANTIDA 

Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC / CNPJ: 10.261.569/0001-64   

Endereço: Rua 02, quadra 07, s/n - Jardim dos Ypês - Cidade: Porto Nacional - TO  

CEP: 77.500.000 - Telefax: (63) 3363-9600 - www.itpacporto.com.br 

 

DIRETOR PRESIDENTE  

Dr. Nicolau Carvalho Esteves 

Médico, Especialista em Ortopedia e Traumatologia,  

Mestre em Finanças e Gestão Empresarial. 

 

DIRETORA GERAL 

Dr. Renato Tavares Esteves 

Bacharel em Medicina 

MBA em Gestão Empresarial 

Dir.geral@itpacporto.com.br 

 

DIRETORA ACADÊMICA 

Profª Lucélia Neves de Araújo 

Licenciatura em Geografia 

Especialização em Comunicação e Educação em Novas Tecnologias 

dir.academica@itpacporto.com.br 

 

../../../josefa/AppData/josefa/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/josefa/Documents%20and%20Settings/odontologia/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GRALS5C7/www.itpacporto.com.br
mailto:dir.academica@itpacporto.com.br
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COORDENADOR DO CURSO 

Prof. Talles Emanuel de França Manduca  

Arquiteto e Urbanista 

Especialista em Docência do Ensino Superior-UFT 

arquitetura@itpacporto.com.br 

 

 

  

3.  HISTÓRICO DA MANTENEDORA 

 

O ITPAC PORTO NACIONAL LTDA – Instituto Tocantinense Presidente 

Antonio Carlos Porto Ltda. é a entidade mantenedora da FAPAC – FACULDADE 

PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, credenciada Instituição de Ensino Superior, por 

ato do Chefe do Executivo do Estado do Tocantins, através do Decreto nº. 3.486, de 

04/09/2008, publicado no Diário oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado 

no dia 05/09/2008. Pelo mesmo ato foram transferidos para a FAPAC os cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina e Odontologia, e, ainda, o 

descredenciamento da UNIPORTO/IESPEN (revogação do Decreto nº. 3.254/08). O 

processo originário do credenciamento do ITPAC PORTO NACIONAL, publicado no 

Diário Oficial nº. 2.722 do dia 28/08/2008. 

A efetivação da transferência dos cursos e alunos da UNIPORTO/IESPEN 

decorreu do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA firmado em 29/02/2008 e 

devidamente aditado em 25/07/2008, visando garantir a continuidade dos cursos e 

preservação dos interesses dos alunos. 

Em 19 de novembro de 2010, através de um ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA entre a UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, por meio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, o ESTADO 

DO TOCANTINS, representado pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado 

pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA no estado do Tocantins, firmaram 

compromisso de migração para o Sistema Federal de Ensino.  
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FIGURA 1 – Vista aérea da cidade de Porto Nacional 
Fonte: http://www.brasil-turismo.com/tocantins.htm 

 
 

 

 

4. INSERÇÃO REGIONAL 
 

O Estado do Tocantins é o mais novo dos 27 estados do Brasil. Localiza-

se na região Norte, exatamente no centro geográfico do país, condição que lhe 

possibilita fazer limite com estados do Nordeste, Centro-Oeste e do próprio Norte.  

Em termos de vegetação, o Tocantins é um dos nove estados que formam 

a região Amazônica. Sua vegetação de cerrado (87% do território) divide espaço, 

sobretudo, com a floresta de transição amazônica. Mais da metade do território do 

Tocantins (50,25%) são áreas de preservação, unidades de conservação e bacias 

hídricas, onde se incluem santuários naturais como a Ilha do Bananal (a maior ilha 

fluvial do mundo) e os parques estaduais do Cantão, do Jalapão, do Lajeado e o 

Monumento Nacional das Árvores Fossilizadas, entre outros. No Cantão, três 

importantes ecossistemas chegam a encontrar-se: o amazônico, o pantaneiro e o 

cerrado. 

Só em reservas indígenas, totalizam-se 2 milhões de hectares protegidos, 

onde uma população de 10 mil indígenas preserva suas tradições, seus costumes e 

crenças. No Tocantins existem sete etnias (Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Krahô  

Apinajé e Pankararú), distribuídas em 82 aldeias. 

A exploração de florestas naturais e os plantios florestais podem 

representar para o Tocantins uma alternativa de desenvolvimento de sua economia 

com a conservação de seus recursos naturais. Para o produtor tocantinense é um 

modo de diversificar suas 

atividades, criando novas 

fontes de renda. 

O Tocantins 

possui grandes reservas 

minerais, tais como: ouro, 

granito, turmalina, quartzo, 

calcário, ametista e 

diamante. É o estado mais 

http://jalapao.to.gov.br/
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importante do país neste setor.  

Porto Nacional, um dos municípios mais antigos do Estado do Tocantins, 

hoje com 153 anos de fundação, tombada como Patrimônio da Humanidade no ano 

de 2008, se localiza de forma privilegiada na região central do estado a 60 km da 

capital Palmas e conta com uma população estimada em 50.000 habitantes, faz 

parte das cidades localizadas na área de influência do Lago da Usina Hidrelétrica 

Luiz Eduardo Magalhães - Lajeado, possui patrimônio histórico com arquitetura 

colonial que necessita ser revitalizado como também com a expansão da cidade 

muitas contruções novas estão sendo erquidas, deixando para trás o amadorismo 

das casas de adobe, sendo erquidas novos edifícios planejados, dentro dos padrões 

exigidos pela legislaão..  

Neste contexto histórico educacional, a FAPAC - Faculdade Presidente 

Antônio Carlos, tendo como mantenedora o ITPAC PORTO NACIONAL– Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto LTDA está inserida, com a 

responsabilidade de ministrar os cursos de Medicina, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Odontologia e Arquitetura e Urbanismo. 

É de grande importância a formação de profissionais que convivem com a 

realidade social da região, uma vez que conhecedores das dificuldades e problemas 

relacionados com a Arquitetura, objetivem levar à comunidade uma melhor 

qualidade de vida. Outro aspecto relevante é a permanência desses profissionais na 

sua região de origem, fixando recursos humanos qualificados e especializados em 

municípios do interior, pela perspectiva de reconhecimento profissional e de 

oportunidades de aprimoramento funcional. 

A FAPAC/ ITPAC PORTO NACIONAL participa do desenvolvimento 

sustentável da região central do Estado, através da produção do conhecimento e da 

formação de recursos humanos críticos, éticos, criativos e comprometidos com a 

responsabilidade social, além de gerar mais de 270 empregos diretos, capacitando 

seus recursos humanos, trazendo mão de obra especializada e participando da 

construção e formação de novos conceitos e valores para a comunidade acadêmica, 

desde setembro/2008. 
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5. JUSTIFICATIVA SOCIAL 
 

 
A cidade de Porto Nacional representa no cenário do Estado do Tocantins 

um município de aproximadamente 50.000 habitantes de acordo com os dados do 

IBGE (2010), mas com destaque por fazer de sua história um compromisso com a 

educação e cultura, mantendo viva a sua história, do seu povo e de suas tradições. 

Com localização privilegiada, atende as cidades próximas, que utilizam seus 

serviços médicos, odontológicos, comércio em geral e educação, elevando para 

cerca de 200.000 pessoas, consideradas flutuantes. 

A cidade de Porto Nacional, na região central do Estado do Tocantins, 

tem a atividade socioeconômica fortemente voltada para a prestação de serviços 

educacionais, dispondo inclusive de uma Escola de Formação de Profissionais de 

Aviação - o Aeroclube de Porto Nacional, a única escola de aviação do Estado do 

Tocantins, com mais de 50 anos de tradição. No setor educacional, o Estado do 

Tocantins conta com 380.855 alunos (IBGE-2010) nos cursos de educação infantil e 

ensino fundamental e 57.402 alunos matriculados no ensino médio. O município de 

Porto Nacional possui 10.600 alunos na educação infantil e ensino fundamental, e 

2.665 alunos no ensino médio.  

A origem do município deve-se à navegação pelo Rio Tocantins que, no 

fim do século XVIII, fazia a ligação entre dois centros de mineração. A instalação do 

destacamento militar encarregado da vigilância da navegação também incentivou o 

povoamento, por volta de 1738. Com a chegada de religiosos da Missão Dominicana 

ao Brasil, em 1886, vindos da Europa, o arraial Bom Jesus do Pontal viveu dias de 

esperança e fé. Eles deixaram rastros fortes de sua cultura e formas arquitetônicas 

admiradas até hoje por todos que visitam as praças, vielas e casarões antigos da 

cidade. O que colabora para que Porto Nacional seja chamado de berço da cultura 

do Estado do Tocantins. De Pontal, o povoamento ganhou o nome de Porto Real (no 

Reino), Porto Imperial (na época do Império) e, por último, Porto Nacional (sob o 

regime republicano). 

O município se destacou sempre como um grande centro religioso, 

cultural e educacional. A cidade apresenta como atrativos: avenida Beira Rio, lago, 

ponte sobre o Rio Tocantins, Ilha de Porto Real, Parque Ecológico, Café Teatro, 

Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional, Centro Cultural Durval Godinho e 

Catedral Nossa Senhora das Mercês. O calendário festivo da cidade comemora a 
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Festa de Nossa Senhora das Mercês, Semana da Cultura (7 a 17 de julho), Folia de 

Reis, Festa do Divino, carnaval e aniversário da cidade. 

A economia é voltada para a agropecuária, turismo cultural, comércio, 

saúde, setor militar e a construção civil em plena expansão no município e em todo 

estado, estendendo ao sul do Pará, Maranhão e oeste da Bahia. Em virtude dessas 

atividades, é relevante a formação de profissionais arquitetos urbanistas, em níveis 

de graduação e pósgraduação, como recursos humanos para atender às demandas 

sociais. 

Dessa forma, o curso de Arquitetura e Urbanismo do ITPAC Porto 

Nacional surgiu para atender de maneira qualificada a demanda já identificada na 

cidade e região. Preservar e cuidar da manutenção do patrimônio histórico, edificado 

e cultural construído é um grande desafio da atualidade em manter existente para as 

gerações futuras. O crescimento das cidades, a expansão imobiliária, o déficit 

habitacional e os impactos ambientais constituem fatores que desafiam os gestores 

públicos a confrontar o desenvolvimento eminente, com a necessidade de 

minimização de impactos ambientais e sociais. 

No âmbito do patrimônio cultural, esforços têm sido canalizados visando a 

consolidação de uma política de proteção de acervos, assim como ações efetivas de 

restauração de bens culturais que se encontram em estado de conservação 

isuficiente. 

Nesse sentido, o curso de Arquitetura e Urbanismo propõe algumas 

iniciativas válidas para resgatar e garantir a permanência da identidade cultural, 

além de incentivar outras ações que atuarão na manutenção da memória coletiva. O 

poder público, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao 

realizar o tombamento de Porto Nacional inserindo-o nas estratégias atuais de 

preservação nacional, procura evidenciar que os contextos históricos associados a 

partes do território, devam favorecer a compreensão dos fenômenos responsáveis 

pela ocupação e urbanização do Brasil, empenhando-se na preservação e 

conservação de monumentos religiosos, civis, fazendas e inúmeros elementos 

artísticos integrados que compõem o rico acervo cultural portuense, que carece de 

atenção e cuidados especiais. 

Neste contexto, a FAPAC, com o respaldo e a seriedade de uma empresa 

responsável, prestando serviços de natureza pública com a mobilidade da iniciativa 

privada, fortalece, inova e aprimora seus serviços na área de educação.  
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Porto Nacional é uma promissora região aliada a outros conglomerados 

urbanos, demonstrando pela exigência e necessidade cultural instalada na região, a 

adoção urgente de uma sistemática que proporcione a formação de profissionais 

arquitetos, em âmbito regional, proporcionando, além de titulares profissionais de 

grau superior, preencher um vácuo social, no sentido de proporcionar a análise 

crítica do seu desempenho profissional; refletindo e agindo sobre os problemas de 

de infra-estrutura urbana e redimensionamento ambiental, constituindo fator decisivo 

no encaminhamento de propostas, implantação e implementação das políticas de 

urbanismo na região e contribuindo conseqüentemente para a qualidade de vida da 

sociedade. 

O quadro abaixo refere à distância entre Porto nacional e os 12 (doze) 

municípios da região. 

 MUNICIPIO DISTÃNCIA /km 

 Brejinho De Nazaré 42,3 

 Chapada De Natividade 150 

 Fátima 68 

 Ipueiras 70,3 

 Monte Do Carmo 44,5 

 Natividade 161 

 Oliveira De Fatima 72,4 

 Pindorama Do Tocantins 150 

 Ponte Alta Do Tocantins 132 

 Santa Rita 79,2 

 Santa Rosa Do Tocantins 100 

 Silvanoplis  60,4 

QUADRO 1- Distância entre Porto Nacional e os 12 (doze) Municípios da região. 
Fonte: SEMS – Porto Nacional. Ano-2010 

 
Os investimentos do Estado representam uma grande contribuição para a 

melhoria das demandas urbanas à medida em que a comunidade através dos 

conselhos municipais de infra-estrutura e urbanismo, gerencia todo o trabalho, 

fiscaliza a aplicação das verbas e sugere mudanças quando julga necessário. Neste 

contexto, a FAPAC/ ITPAC PORTO NACIONAL entra em forma de convênio 

melhorando a oferta de profissionais qualificados, aumentando a quantidade e a 

qualidade dos procedimentos realizados no município. 

O mercado de trabalho para o arquiteto do ponto de vista econômico, no 

setor da construção civil, ao qual a Arquitetura é ligada, sofre variações de acordo 

como o momento econômico. O Brasil é um país que tem ótimas perspectivas para a 

atuação do arquiteto, pois ainda há muito a ser feito. Há déficit habitacional muito 
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grande, uma imensa necessidade de planejamento das cidades e urgência de 

crescimento sustentável, sendo fundamental o papel exercido pelo arquiteto e 

urbanista. Observa-se que a demanda de escritórios com atuação em planejamento 

urbano está aquém das necessidades de mercado. 

A formação de profissionais habilitados ao exercício da arquitetura 

oportunizará o exercício da profissão nos diversos âmbitos da acomodação do ser 

humano em ambiente saudável e confortável, da região de Porto Nacional, 

possibilitando a comparação, entre fundamentos teóricos e a prática exercida, 

trazendo á luz indiscutíveis benefícios ao aprimoramento técnico-científico da 

atuação das categorias de trabalho da arquitetura, provocando auto-avaliação e 

melhorias no desempenho, assim como a busca de maior qualificação destes 

profissionais. 

Outro importante ponto que merece ser destacado centra-se na formação 

de profissionais que permaneçam na sua região de origem, fixando recursos 

humanos qualificados e especializados em municípios do interior, pela perspectiva 

de reconhecimento profissional e de oportunidades de aprimoramento funcional. 

 

 

6. MISSÃO INSTITUCIONAL 
 

Promover o desenvolvimento do país, em particular da região Norte e do 

Estado de Tocantins, através da produção do conhecimento e da formação de 

recursos humanos críticos, éticos e criativos, comprometidos com a construção de 

uma cidadania qualificadora da vida social e profissional. 

 

6.1  MISSÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Formar Arquitetos e Urbanistas capazes de atuar em todos os níveis na 

área da construção civil, design, artes e especificações de materiais coerentes à 

sustentabilidade, com conhecimento técnico e científico, tendo como visão da 

realidade social, histórica, cultural e econômica, transformando o meio ambiente da 

sociedade em que atuar. 
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7. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DE CURSO 

 

7.1 ESPECIFICAÇÃO DO CURSO  

 

Modalidade: Bacharelado 

Regime de Funcionamento: Seriado Semestral 

Total de Vagas: 80 vagas / ano 

Regime de Funcionamento: Noturno 

Dimensão das turmas: 40 alunos / turma 

Carga Horária Total: 3.748 horas  

Tempo de integralização: 

- Mínimo 10 semestres (05 anos) 

- Máximo 16 semestres (08 anos) 

 

 
 
 
7.2 HISTÓRICO DO CURSO -  ASPECTO LEGAL 
 

Em 25 de maio de 2004 pelo Decreto nº 2097, são credenciadas, pelo 

prazo de dois anos, as Faculdades Integradas de Ensino Superior de Porto Nacional 

– FIESPEN, para oferta de 07 cursos de ensino superior: Medicina, Enfermagem, 

Odontologia, Fisioterapia, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Administração. 

Conforme o decreto nº 2.105, de 25 de maio de 2004, AUTORIZA o 

funcionamento do Curso de Arquitetura e Urbanismo nas Faculdades Integradas de 

Ensino Superior de Porto Nacional - FIESPEN (Diário Oficial do Estado do Tocantins 

de 31 de maio de 2004, nº 1.690).  

Conforme o decreto nº 3.376, de 30 de maio de 2008, RENOVA a 

autorização para o funcionamento do Curso de Arquitetura e Urbanismo ministrado 

pela UNIPORTO. (Diário Oficial do Estado do Tocantins de 02 de junho de 2008, nº 

2.659).  

Em 04 de setembro de 2008 pelo Decreto n° 3.486 são transferidos para 

a Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC, mantida pelo Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Ltda – ITPAC PORTO NACIONAL, 
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com seus respectivos atos legais, todos os cursos de graduação oriundos da União 

Educacional de Porto Nacional – UNIPORTO. 

Por meio do decreto nº 3.862, de 09 de novembro de 2009, RECONHECE 

o Curso de Arquitetura e Urbanismo ministrado pela Faculdade Presidente Antônio 

Carlos – FAPAC, em Porto Nacional. (Diário Oficial do Estado do Tocantins de 10 de 

novembro de 2009, nº 3.012), através do Parecer nº 176/2009, do conselho Estadual 

de Educação – CEE -TO, proferido nos autos do Procedimento n. 

2009/2700/000062. 

Em 19 de novembro de 2010, através de um ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA entre a UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, por meio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, o ESTADO 

DO TOCANTINS, representado pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado 

pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA no estado do Tocantins, firmaram 

compromisso de migração para o Sistema Federal de Ensino, para Renovação de 

Reconhecimento. 

 

 

8. CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

O currículo apresentado neste projeto pedagógico está de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta dos Cursos de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, constantes na Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho 

de 2010 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo. 

 

8.1 OBJETIVO GERAL 
 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo formará profissionais capazes de 

atuar não apenas em grandes centros urbanos, mas também em cidades de 

pequeno porte e médio porte, seja como autônomo e/ou como prestador de serviços. 

Formar arquitetos e urbanistas generalistas, que se distingam pela competência e 

pelo comprometimento com o desenvolvimento da sociedade, capazes de 

desempenhar as atividades previstas para o seu exercício profissional, de modo a 
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traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à 

concepção, organização e construção do espaço exterior e interior, abrangendo o 

urbanismo, a edificação, o paisagismo, o design, as artes bem como a conservação 

e restauração através da valorização do patrimônio construído, proteção do 

ambiente natural de maneira sustentável e a utilização racional dos recursos 

disponíveis. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com base nos 

conhecimentos, habilidades e atitudes acima definidos, o Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL, deverá: 

 Capacitar o acadêmico para estudar, projetar, dirigir, fiscalizar e executar 

os trabalhos relativos a projetos, obras e serviços técnicos de sua área; 

 Conhecer os aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos 

relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas 

individuais e coletivas quanto ao ambiente construído; 

 Compreender as questões que informam as ações de preservação da 

paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio 

ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 

 Conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo considerando as 

condições históricas, culturais, socioeconômicas, estéticas, técnicas, ambientais e 

de acessibilidade dos usuários; 

 Conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo considerando os 

fatores de custo, durabilidade, manutenção e de especificações, bem como os 

regulamentos legais e as normas técnicas estabelecidas; 

 Conhecer a história das artes e da estética, suscetível de influenciar a 

qualidade da concepção do projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo; 

 Conhecer a teoria e a história da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, 

considerando sua produção no contexto social, cultural, político e econômico e tendo 

como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

 Ter domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento 

urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos 
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sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de estudos, 

análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional; 

 Ter conhecimentos técnicos especializados para o emprego ambiental e 

economicamente adequado dos materiais de construção e das técnicas e sistemas 

construtivos e de instalações, bem como acerca dos equipamentos prediais, para a 

projetação e organização de obras de arquitetura, urbanismo e paisagismo. 

 Compreender os sistemas estruturais e o domínio da concepção e do 

projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, 

estabilidade das construções e fundações; 

 Entender as condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o 

domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

 Dominar as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a 

preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de 

edificações e conjuntos urbanos; 

 Ter habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e 

de outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, 

maquetes, modelos e imagens virtuais, com vistas ao processo projetual. 

 Conhecer os instrumentais de informática para tratamento de informações e 

representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao 

planejamento urbano e regional; 

 Ter habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 

levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, foto-

interpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de projetos de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

 
 
 

 
9. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo está 

estruturado para formar seus alunos em conformidade com o seguinte perfil 

profissional definido na Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010, de 

acordo com o que segue: 

Art. 4º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições 
para que o futuro egresso tenha como perfil: 
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I – sólida formação de profissional generalista; 
II – aptidão de compreender e traduzir as necessidades de 
indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, 
organização e construção do espaço interior e exterior, abrangendo 
o urbanismo, a edificação e o paisagismo; 
III – conservação e valorização do patrimônio construído; 
IV – proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização 
racional dos recursos disponíveis. 

 

O perfil profissional assim delineado está em correspondência, 

simultaneamente, com a evolução e tradição da profissão, e com o alargamento 

de possibilidades de inserção no mercado de trabalho que tem ocorrido nos 

últimos anos. Este perfil se constituirá mediante conhecimento geral e 

contextualizado, atento às demandas locais, nacionais e globais.  

Portanto, um perfil profissional flexível e adaptativo às novas 

circunstâncias de atuação da profissão com capacidade de trabalho ampla, 

habilitado a interpretar contextos regionais e intervir em todo o território nacional. 

Ressalta-se, no entanto, que o Curso de Arquitetura e Urbanismo não oferece 

diferentes habilitações parciais ou especializadas. A formação é plena com 

habilitação profissional unificada Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. 

Desta forma o aluno egresso do Curso de Arquitetura e Urbanismo será 

um profissional capaz de assessorar e prescrever soluções diversificadas, fazer 

síntese das soluções apresentadas, tomar decisões sobre ações concretas, viabilizar 

soluções, atuar como empreendedor, exercer liderança aliada a habilidade de 

autonomia de decisão e execução. Terá compreensão e visão geral das estruturas 

que articulam o ambiente construído, coordenando atividades projetuais e 

constituindo-se um profissional com capacidade de gerenciamento operacional e 

técnico. Para que isto se concretiza a estrutura curricular do curso de Arquitetura e 

Urbanismo buscará uma integração forte da arte com a técnica, para que a 

concepção e/ou produção arquitetônica de nossos futuros profissionais, sejam 

responsavelmente construídas. 

As áreas de atuação desenvolvem-se conforme as classificações a seguir 

relacionadas: 

Arquitetura de interiores que organiza o espaço interno, definindo os 

materiais de acabamento e a distribuição e planejamento de móveis, considerando a 

acústica, a ventilação, a iluminação e a estética. 
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Arquitetura industrial que planeja projetos para instalação de indústrias, 

respeitando as normas e os padrões de técnicos e de segurança exigidos de acordo 

com a área de atuação do cliente.  

Arquitetura industrial e suas instalações, arquitetura verde com os pré-

requisitos da sustentabilidade e do meio ambiente. 

Comunicação visual que cria a identidade visual de empresas e produtos, 

com logotipos e material impresso ou digital. 

Paisagismo que desenvolve espaços abertos, como jardins, parques e 

praças, combinando os materiais às vegetações, calçamento e iluminação. 

Edificação e construção que projeta, acompanha e coordena obras, 

definindo materiais e controlando prazos e custos. 

Luminotécnica que faz o projeto de iluminação de grandes e pequenos 

espaços. Realizar a iluminação de eventos. 

Restauro de edifícios que recupera edificações antigas ou deteriorados, 

mantendo as características originais. 

Urbanismo que planeja uma região, cidade ou bairro, elaborando o plano 

diretor e o zoneamento que vão direcionar o crescimento. 

 

 

10. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 

Tendo em vista as diretrizes e princípios fixados pelos Pareceres 

CNE/CES nos 583/2001 e 67/2003, e considerando o que consta do Parecer 

CNE/CES nº 112/2005, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação 

em 6/6/2005, e do Parecer CNE/CES nº 255/2009, homologado pelo Senhor Ministro 

de Estado da Educação em 8/6/2010, as competências do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da FAPAC, são: 

I - Assegurar a formação de profissionais generalistas, capazes de 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 

comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço 

interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a (*) Publicada no DOU de 18/6/2010, 

Seção 1, pp. 37-38. 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. 
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II - Estabelecer ações pedagógicas visando ao desenvolvimento de 

condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social e terá por 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. 

 

10.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS: 

 

O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

i. o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos 

relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas 

individuais e coletivas quanto ao ambiente construído; 

ii. a compreensão das questões que informam as ações de preservação da 

paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio 

ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 

iii. as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de 

custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os 

regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, 

estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

iv. o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar 

a qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo; 

v. os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e do 

paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, político e 

econômico, tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

vi. o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano 

e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos sistemas 

de mobilidade, de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de 
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estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e 

regional; 

vii. os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico 

dos materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição 

de instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 

para a implantação de infraestrutura urbana; 

viii. a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do 

projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, 

estabilidade das construções e fundações; 

ix. o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas 

e o domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

x. as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 

conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, 

conjuntos e cidades; 

xi. as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e 

de outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, 

maquetes físicas e tridimensionais, modelos e imagens virtuais; 

xii. o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de 

informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e 

ao planejamento urbano e regional; 

xiii. a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 

levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, fotointerpretação 

e sensoriamento remoto, necessários na realização de projetos de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

 

10.2 CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

Amparado na Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o 

exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquietura e Urbanismo do 

Brasil – CAU/BR, confere ao arquiteto urbanista que habilita a trabalhar em 

empresas de construção civil, urbanização e paisagismo; em serviço público e 

instituições de ensino e pesquisa; no planejamento físico local e regional, arquitetura 

de exteriores e paisagismo, restauração de edifícios históricos, arquitetura de 

interiores e direção técnica de obras. 
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Suas atividades incluem ainda: supervisão, coordenação e orientação 

técnicas; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade 

técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção, execução e 

fiscalização de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo 

e parecer técnico. Pode desempenhar cargos e funções técnicas, elaborar 

orçamentos e cuidar de padronização, mensuração e controle de qualidade. 

Pode ainda coordenar equipes de instalação, montagem, operação, 

reparo e manutenção. Executa desenho técnico e se responsabiliza por análise, 

experimentação, ensaio, divulgação e produção técnica especializada. Coordena e 

supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, 

executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e e efetua vistorias, perícias e 

avaliações, emitindo laudos e pareceres. 

 

 

11. METODOLOGIA 

 

A articulação entre a teoria e a prática permeia o processo pedagógico no 

curso de Arquitetura e Urbanismo, que integra as práticas de ensino-aprendizagem 

com as atividades de iniciação científica e de extensão, desde o início da formação 

profissional. Para tanto, orienta e viabiliza, no fazer pedagógico, a construção e a 

organização do conhecimento, visando sempre ao bom aprendizado do aluno. 

Em conformidade com os propósitos da Instituição o curso de Arquitetura 

e Urbanismo estabelece metodologias de ensino e de aprendizagem que orientam 

para a criatividade, para a criticidade, para a autonomia, para a busca constante de 

investigação, em que o movimento ação-reflexão-ação possibilita ultrapassar o 

conhecimento do senso comum, de modo a: 

 Proporcionar um espaço dialógico de ensino-aprendizagem em que o aluno 

participe, co-responsabilizando-se por sua formação; 

 Desenvolver, na sala de aula, um ambiente saudável de discussões em que 

a criticidade seja vista de forma positiva, como um meio para desenvolver a 

autocrítica e o conseqüente crescimento de ambos, professor e aluno; 

 Possibilitar o aprofundamento de práticas de leitura e de escrita 

acadêmicas;  

 Proporcionar a articulação teoria e prática; 
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 Possibilitar e intensificar o uso e o domínio de laboratórios e tecnologias em 

geral. 

Para tanto a Instituição está adequando continuamente o espaço físico, 

realizando investimentos na construção de laboratórios, bem como na aquisição de 

equipamentos e materiais didáticos específicos do curso. Além disso, realiza 

permanentemente o processo de seleção do corpo docente, que são submetidos à 

avaliação por banca examinadora composta de docentes qualificados que avaliam a 

didática, domínio de conteúdo, postura e currículo do candidato. O processo didático 

pedagógico, envolve não apenas o ensino, a pesquisa e a extensão, mas também o 

desenvolvimento de habilidades e competências em cada fase do curso.  

As atividades curriculares incluem procedimentos teóricos, teórico-

práticos, com a presença de docentes, sendo realizadas em ambiente urbano e 

periurbano, tanto de empresas conveniadas quando aquelas administradas pelo 

poder municipal, estadual ou federal. Também serão utilizadas metodologias ativas 

de aprendizado, visando à interdisciplinaridade entre os conhecimentos adquiridos, o 

aprendizado autônomo e direcionado, bem como simulações de atendimento em 

laboratórios específicos.  

A proporção do número de alunos por Docente/campo de prática do 

exercício profissional, preceitua o máximo de 06 alunos por campo de prática. 

 

11.1 INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Para os efeitos deste Projeto Pedagógico considera-se integralização 

curricular a obtenção de carga horária total das disciplinas/atividades fixada no 

Currículo do Curso e prevista no Projeto Pedagógico do Curso, resultando que 

somente receberá o diploma o aluno que integralizar o Currículo do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

O prazo máximo de permanência do aluno no curso visando a 

integralização curricular será aquele resultante do número de períodos letivos 

previstos neste Projeto Pedagógico para a integralização curricular, que são de 10 

semestres (05 cinco anos) e o prazo máximo de integralização será de 16 semestres 

(oito anos). 
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No âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo fica vedada qualquer 

forma de abreviação de estudos nas atividades práticas de estágio, considerando 

para tal a impossibilidade absoluta de antecipação do curso. 

 

11.2 ATIVIDADES 

 

As atividades curriculares incluem procedimentos teóricos, teórico-

práticos, com a presença de docentes, sendo realizadas em laboratório institucional 

ou empresas conveniadas como a Secretarias Municipal e Estadual de Infra-

Estrutura, Consessionária  de Saneamento, unidades de gerenciamento do 

paisagismo urbano, rede particular da construção civil. Também serão utilizadas 

metodologias ativas de aprendizado, visando à interdisciplinaridade entre os 

conhecimentos adquiridos, o aprendizado autônomo e direcionado, bem como 

simulações da execução de projeto em laboratórios específicos.  

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC – ITPAC Porto Nacional 

será desenvolvido através de: 

 Atividades Teóricas – aulas teóricas destinadas a fornecer aos participantes 

os fundamentos das disciplinas e suas referências teóricas e instrumentais, com 

duração de 60 (sessenta) minutos cada; 

 Atividades Práticas – aulas práticas destinadas a fornecer aos participantes 

o contato direto com situações e cenários de desenvolvimento da prática 

profissional, com duração de 60 (sessenta) minutos cada; 

 Atividades em Laboratório – aula prática destinadas a capacitar o aluno na 

utilização dos recursos de laboratórios relacionados à sua formação profissional, 

com duração de 60 (sessenta) minutos; 

 Seminários – desenvolvidos com o intuito de estimular a capacidade de 

iniciativa dos participantes, através de questões formuladas e discutidas em sala de 

aula; 

 Visitas Técnicas – para fornecer aos alunos a oportunidade de manter 

contato direto com a cadeia produtiva da sociedade e com a realidade do mercado 

de trabalho, bem como contato com as atividades desenvolvidas nas diversas áreas 

das organizações; 

 Estágios Acadêmicos Supervisionados – de caráter obrigatório, realizados 

em instituições conveniadas, nas áreas de abrangência curricular; 
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 Atividades de Extensão – projetos desenvolvidos por professores e 

executados em conjunto com os alunos, permite conhecer a comunidade, além de 

despertar o senso de responsabilidade e cidadania.   

 Trabalhos Científicos de Conclusão de Curso -  trabalhos elaborados na 

forma de elaboração e execução de projetos em Arquitetura e Urbanismo, visando o 

pensamento científico na interpretação crítica dos processos de transformação do 

ambiente em função do conforto ambiental, com apresentação à banca 

examinadora, constituída por professores da Instituição e/ou convidados, além do 

professor orientador;  

 Atividades Complementares - ampliam os conteúdos das disciplinas que 

integram o currículo, além de possibilitarem a expansão dos conhecimentos gerais 

do graduando. 

 

1.2 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Tema da atualidade mais que modismo é uma necessidade, pois permite 

trocas significativas onde as relações de reciprocidade e mutualidade possibilita o 

dialogo entre interessados, bem como o conhecimento construído na riqueza do 

plural. A interdisciplinaridade depende, então, basicamente, de uma mudança de 

atitude perante as questões do conhecimento, da substituição de uma concepção 

fragmentária pela unitária do ser humano. Esta temática situa-se portanto, no cerne 

da questão educacional em seus amplos aspectos e, em especial, no ensino 

superior.   

Assim, a prática interdisciplinar encontra seu ponto de partida e de 

chegada na ação de mudar, não apenas mudar, mas mudar fazendo e fazer 

mudando numa dialética constante. Desta forma, através do diálogo que se 

estabelece entre as disciplinas e entre os sujeitos das ações, a interdisciplinaridade 

devolve a identidade às disciplinas, fortalecendo-as e evidenciando uma mudança 

de postura na prática pedagógica. Trata-se da criação de movimentos que propiciem 

o estabelecimento de relações entre as disciplinas e seus conteúdos, tendo como 

ponto de convergência a ação que se desenvolve num trabalho cooperativo e 

reflexivo.  

No curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC – ITPAC Porto Nacional 

buscar-se-á a interdisciplinaridade, a partir do enfoque que será dado nas disciplinas 
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básicas e da postura a ser assumida nas disciplinas aplicadas, para que, de uma 

prática fragmentada por especialidades, possam se estabelecer novas competências 

e habilidades através de uma postura pautada em uma visão holística do 

conhecimento e do homem.  

Nesta mudança de paradigma se funda a nova proposta pedagógica da 

FAPAC – ITPAC Porto Nacional que sintonizada com as mudanças, os avanços e os 

desafios propostos para a educação se veste de contemporaneidade e de 

possibilidades transformadoras.    

A prática profissional será desenvolvida de forma articulada, em especial 

com as disciplinas voltadas para o ensino/aprendizagem de conhecimentos básicos, 

mas também por meio de atividades para atuações específicas ao longo de todo o 

curso. Serão propostas situações didáticas para que os profissionais em formação 

coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam, ao mesmo tempo em que 

possam mobilizar outros em diferentes tempos e espaços curriculares, nas 

disciplinas, atividades vivenciadas em cenários da realidade profissional, por meio 

das tecnologias de informação como computador e vídeo, por meio de narrativas 

orais e escritas de profissionais da área, em situações simuladas ou em estudos de 

casos. 

Os estágios serão espaços-tempos curriculares/extracurriculares a serem 

desenvolvidos com o propósito de se constituírem em meios eficazes para a 

consecução de habilidades práticas e constarão de atividades visando à formação 

profissional, exercidas em situação real de trabalho, em laboratórios da faculdade ou 

em instituições voltadas para a construção e ambientação. 

A FAPAC através do curso de Arquitetura e Urbanismo buscará 

desenvolver métodos de ensino-aprendizagem que buscam a melhoria da qualidade 

do curso utilizando-se também de práticas pedagógicas inovadoras e avanços 

tecnológicos que se seguem: 

 Dário eletrônico; 

 Portal do aluno: matrícula “on line”, emissão de boletos, contratos, 

acompanhamento de notas, conteúdos programáticos, busca no acervo bibliográfico, 

materiais didáticos (textos, exercícios, slides, etc.); 

 Aparelhos multimídia; 

 Acesso à internet sem fio; 

 Sala de vídeos; 
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 Portal do professor; 

 Portal do Egresso. 

 Secretaria acadêmica digital. 

 

 

 

12. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

 

A avaliação está presente em todas as ações, eventos, fenômenos, 

realizações e produções levadas a efeito pelo ser humano, como a melhor forma 

para corrigir distorções no transcorrer de um processo, além de bem direcioná-los 

para o final almejado. As atividades de uma IES não podem deixar de passar pelo 

processo de avaliação, seja interna ou externa, de processos, de resultado, de 

impacto, de pessoas e de estruturas.  

O Projeto de Avaliação Institucional surge como resposta: à necessidade 

da sistematização de um mecanismo Institucional de Avaliação do próprio Projeto 

Pedagógico; à existência do incentivo do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES; e à própria conscientização dos gestores 

educacionais quanto à sua necessidade, importância e benefícios do mesmo.  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos entende que a auto-avaliação 

concorre para o processo emanado dessa legislação e organizará seus trabalhos de 

avaliação visando o melhor desempenho através dos indicadores externos de 

qualidade.  

A Avaliação Institucional pode estimular a revitalização do exercício da 

responsabilidade participativa, pois seus agentes têm a oportunidade de participar 

de movimentos de atualização das prioridades sociais e acadêmicas da Faculdade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional, como instrumento de gestão 

estratégica, deve ser orientado no sentido da definição, promoção e implementação 

de uma cultura de inovação permanente, de transformação auto-regulada, e dotada 

da capacidade de atuação pró-ativa às demandas mutáveis dele provenientes. 

A avaliação institucional da FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL, desde 

sua criação, está fortalecida com a decisão política de que é prioridade para a IES 

como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação. 
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A FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL assume o ritmo da transformação 

contínua, na qual a preparação técnica e científica caminha junto com a reflexão 

cultural de forma criativa e profunda. Isso passa pela contínua reflexão, pela 

participação dos alunos no processo de melhoria da Faculdade, pela formação 

continuada dos docentes, pela cooperação e diálogo com as instituições e pelo 

contexto social no qual se vincula. 

Na FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL, importantes trabalhos são 

realizados no sentido de promover a discussão referente à natureza e conseqüência 

dos sistemas de avaliação e dos programas de qualidade, a fim de que os 

resultados possam ser alcançados, a partir do empenho e envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica, para garantir o processo contínuo de melhoria e 

crescimento institucional, transformando-se em referencial para a sociedade. 

O Programa de Avaliação Institucional objetiva manter os diferentes 

setores de trabalho informados sobre seus aspectos de excelência, deficiência e 

carência, de tal forma que sejam tomadas decisões administrativas que gerem ações 

necessárias para promover correções dos desvios e carências e/ou manter e animar 

o que se mostrou como de excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto 

Institucional. 

Para consolidar esse processo a FAPAC criou a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, em atendimento às disposições da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

integrado por três instrumentos de avaliação aplicados em diferentes momentos. 

O processo de auto-avaliação desenvolve-se de acordo com as seguintes 

etapas:  

- Divulgação do programa e envolvimento de todos os segmentos da 

Instituição;  

- Diagnóstico construído a partir de relatórios Institucionais e questionários 

diversos;  

- Transformação dos dados obtidos no diagnóstico em informação. 

O diagnóstico construído a partir destas diferentes fontes permite à 

autocrítica e a tomada de decisão o que, por sua vez, possibilita o direcionamento 

e/ou redirecionamento do curso no que concerne ao atendimento da missão, 

objetivos e diretrizes propostos. Entretanto, o Projeto Pedagógico do Curso sofre 

avaliação contínua, não só por parte do Núcleo Docente Estruturante - NDE, mas 
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também por parte dos estudantes, que periodicamente são instados a se manifestar, 

via pesquisa que preserva o sigilo dos pesquisados, emitindo seus juízos de valor e 

sugestões sobre qualquer campo institucional e do Curso. 

Considera-se ainda, como indicador da qualidade do curso a participação 

e desempenho dos egressos no mercado de trabalho. 

 

13. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

13.1 COERÊNCIA DO PPC COM O PDI 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FAPAC prevê que as 

atividades educacionais no ensino de graduação deverão proporcionar o 

oferecimento de cursos, com seus meios e recursos, para que o educando possa 

desenvolver-se como sujeito do processo educacional, desenvolvendo seu projeto 

de vida.  

A concepção didático-pedagógica do curso de graduação da FAPAC, 

descrita no PDI, preocupa-se em promover, de maneira integrada, o ensino superior 

para a capacitação profissional dos seus alunos, a investigação de iniciação 

científica e intelectual, bem como a educação geral dos membros do seu corpo 

social, como meios de alcançar o desenvolvimento pessoal e da comunidade onde 

os cursos estão inseridos. 

Estas definições são atendidas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, 

cujos objetivos convergem para a formação de profissionais que possam atender às 

necessidades de demanda de mão de obra especializada na área. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FAPAC prevê as políticas de funcionamento da 

unidade e contém o planejamento para a implementação dos cursos previstos para a 

unidade. 

Assim, a fim de assegurar a plena articulação entre o PPC e o PDI, a 

elaboração desse Projeto Pedagógico contou com a participação dos professores 

que formam o Núcleo Docente Estruturante e da Coordenação do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, em diversas reuniões nas quais foram discutidos: o projeto, 

os conteúdos das ementas com sua adaptação ao programa e a atualização da 

bibliografia.  
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A equipe colaborou também na discussão das características do curso, 

levando em conta (além das Diretrizes Curriculares Nacionais que norteiam o curso), 

perfil do profissional adequado para a região em que o curso está inserido e os 

valores institucionais, bem como o referencial teórico-metodológico, os princípios, 

diretrizes, abordagens, estratégias e ações previstas no PDI. 

 

 

13.2 ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

O ensino superior assenta-se em um tripé de sustentação: ensino, 

pesquisa e extensão. A academia, vista desse modo, é o lugar do conhecimento por 

excelência. 

Resulta desta afirmativa que ensino, pesquisa e extensão são os pilares 

que orientam o “fazer” na Academia. Enquanto os projetos de extensão observam, 

interagem e fazem a ponte entre os saberes, acadêmico e popular, a pesquisa 

produz conhecimento científico e tecnológico, esta será realizada durante todo o 

curso através das indagações dos alunos com respaldos dos professores, levando a 

resultados que serão apresentados em salas de aula, jornadas acadêmicas, 

jornadas científicas e publicações.  

Os trabalhos acadêmicos de conclusão de curso são algumas das 

iniciativas para inserir a atividade de pesquisa na vida acadêmica. 

Assim, por intermédio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a 

instituição se volta para a criação, a produção de conhecimento, e a busca do saber. 

 

13.3 PESQUISA 

 

Pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder 

ao problema, ou então quando a informação disponível se encontrar em tal estado 

de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema (GIL, 

2010). 

A pesquisa na FAPAC se dará através de investigações de cunho 

bibliográfico que aborda estudos e levantamentos bibliográficos já publicados sobre 



28 

 

o assunto, em livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de informação, 

estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas 

magnéticas, CDs, bem como material disponibilizado pela internet. Praticamente 

toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a realização de trabalho que 

pode ser caracterizado como pesquisa bibliográfica (Gil, 2010). 

A bibliografia pertinente “oferece meios para definir, resolver, não 

somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas, onde os 

problemas ainda não se cristalizaram suficientemente” (MANZO, 1971). 

Utilizar-se-á também de estudos de caso por se tratar de uma 

investigação empírica, que pesquisa um fenômeno dentro do seu contexto real. 

Sustentada por uma plataforma teórica, reúne o maior número possível de 

informações, em funções das questões e proposições orientadoras do estudo, por 

meio de diferentes técnicas de levantamento de dados e evidências: observação, 

observação participante, entrevistas, questionário, pesquisa documental (MARTINS, 

2006).  

À partir  do 1º período e durante o curso os docentes de todas as 

disciplinas deverão planejar atividades de pesquisa a serem apresentadas pelos 

alunos em seminários, jornadas acadêmicas, jornadas científicas e/ou congressos, 

com pontuação distribuída nos 100 pontos do semestre, sendo compreendido como 

um dos meios para que ocorra a iniciação às atividades de pesquisa científica. 

O Trabalho de Conclusão de Curso - deverá ser resultado de uma 

pesquisa que envolverá desde a adequada formulação do problema até a 

satisfatória apresentação dos resultados. 

Além dos professores orientadores a COPPEX acompanhará as 

exposições técnicas feitas pelos orientandos, em especial, por ocasião da Jornada 

Científica do ITPAC PORTO NACIONAL, evento este, realizado pela FAPAC; 

 

13.4 EXTENSÃO 

 

A atividade de extensão deve ser compreendida em sua dimensão 

interativa com o ensino, permitindo-se a leitura da prática social. Os 

questionamentos suscitados a partir dessa prática representam alguns dos 

elementos necessários 45 ao desenvolvimento da pesquisa, completando-se, dessa 
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forma, a desejável tríade ensino/pesquisa/extensão. Nesse sentido, o elo maior da 

atividade de extensão é o projeto acadêmico, no qual estarão envolvidos, além do 

docente, alunos de graduação. 

 

 

13.4.1 Extensão como instrumento de inserção comunitária 

Através de uma política consistente de extensão pode-se fazer o repasse 

imediato à comunidade do conhecimento trabalhado e produzido na Instituição. 

 

13.4.2 Extensão como instrumento de desenvolvimento econômico 

A competência técnico-científica instalada na Instituição, qualificada por 

seu corpo docente e pela consolidação de sua base de pesquisa deverá ser utilizada 

para o desenvolvimento de projetos de consultoria e assessoria aos diversos 

segmentos econômicos da região. 

Para a FAPAC – ITPAC Porto Nacional a atividade de extensão é 

compreendida em sua dimensão interativa com o ensino, permitindo assim, a leitura 

da prática social.  Os questionamentos suscitados a partir dessa prática representam 

alguns dos elementos fundamentais ao desenvolvimento da pesquisa, completando-

se, dessa forma, a desejável tríade ensino/pesquisa/extensão.  Nesse sentido, o elo 

maior da atividade de extensão é o projeto acadêmico, no qual estarão envolvidos, 

além do docente, alunos de graduação. 

Os elementos norteadores da FAPAC – ITPAC Porto Nacional passam, 

necessariamente, pelo reconhecimento da interação com a social, suas demandas, 

possibilidades, pontos fortes e fracos.  Através de uma política consistente de 

extensão é possível fazer o repasse imediato à comunidade do conhecimento 

trabalhado e produzido na Instituição. 

Extensão apresenta ainda, outra dimensão qual seja como instrumento de 

desenvolvimento econômico. A competência técnico-científica instalada na 

Instituição, qualificada por seu corpo docente e pela consolidação de sua base de 

pesquisa deverá ser utilizada para o desenvolvimento de projetos de consultoria e 

assessoria aos diversos segmentos econômicos da região. 

A política de extensão universitária da FAPAC – ITPAC Porto Nacional, 

regulamentada no Programa Institucional de Extensão– PIEx,  com base na Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional, agregando os objetivos estabelecidos no 

Plano Nacional de Exetensão  (SESu-MEC), que define:  

I - Consolidar a Extensão Universitária como processo acadêmico 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 

com a sociedade; 

II - Promover a integração do ensino e da pesquisa com as demandas 

institucionais e sociais, priorizando atividades práticas voltadas ao atendimento de 

necessidades sociais, como as relacionadas com a área de educação, saúde e 

habitação, produção de alimentos, geração de emprego e ampliação da renda; 

III - Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento 

da consciência social e política; 

IV - Reconhecer as ações extensionistas como atividades 

complementares nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior; 

V - Incentivar e apoiar as atividades culturais, artísticas e desportivas; 

VI - Divulgar e apoiar a produção acadêmica; 

VII - Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação, incluindo a educação 

continuada; 

VIII - Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural 

e artística como relevantes para o desenvolvimento local e regional; 

IX - Estimular a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento 

Sustentável como componentes da atividade extensionista; 

X - Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse 

acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

13.3 PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Considerando o prazo de consolidação institucional e, principalmente, de 

consolidação da base de pesquisa, a Instituição poderá oferecer curso de pós-

graduação nos níveis de pós-graduação, inicialmente através de parcerias com 

Instituições devidamente credenciadas e posteriormente pela própria IES. Nesse 

sentido, para que isto não seja uma mera intenção, é importante que no seu 

processo permanente de planejamento estratégico, a Instituição possa elencar as 
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ações necessárias para concretizar esta meta. Algumas delas, pelo seu caráter 

óbvio, podem ser antecipadas: a consolidação da base de pesquisa, a capacidade 

da Instituição em atrair profissionais titulados e o sucesso do Plano Institucional de 

Capacitação Docente. 

 

 

14.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

O Curso Graduação em Arquitetura e Urbanismo tem duração de 05 anos 

(10 semestres), com regime escolar seriado semestral, turno noturno, oferece 80 

(oitenta) vagas anuais / 40 (quarenta) semestralmente, e foi estruturado para 

habilitar o egresso como Arquiteto e Urbanista.  

A necessidade de fazer disciplinas “conversarem”, de se reverem os 

diversos olhares dos conteúdos apresentados e de se focar o ser humano a partir de 

uma concepção mais integral, mais sistêmica, mais holística, possibilita aos 

discentes da FAPAC – ITPAC Porto Nacional uma melhor atuação no campo 

profissional, ao mesmo tempo em que o coloca em condições de enfrentar o desafio 

da evolução do conhecimento e de sua obsolescência. 

Neste sentido, chama-se a atenção para alguns destes enfoques, que 

serão tratados no contexto dos eixos formadores, ainda que possam estar 

configurados, para efeito de registro acadêmico, como disciplinas.  

 

São eles: 

I. Formação Científica: Nas disciplinas básicas, profissionalizantes e 

sociais, voltada para questões concretas.  É orientada para ler e interpretar trabalhos 

científicos e estimular sua capacidade crítica, participar de seminários e discussões 

de casos e "questões problemas", bem como atividades científicas extracurriculares. 

A formação científica básica é aprofundada e sólida. Sua integração com a área 

clínica é feita continuadamente. 

II. Formação Técnica: Adequada à realidade em que atua o profissional 

e com espírito crítico e aberto para eventual absorção de tecnologias, sem ênfase 

em tecnologia sofisticada. O ensino técnico objetiva competências e destrezas 

necessárias ao exercício profissional, sob orientação docente. Aí se incluem os 
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laboratórios, atividades técnicas, com ênfases de prioridades e condicionadas à 

realidade e concomitantes à construção civil. 

III. Formação Humanística e Ética: É adquirida não apenas através do 

oferecimento de disciplinas de cunho social, mas também através de conteúdo 

programático nas demais disciplinas, uma vez que todos os professores estão 

engajados no processo educacional, que obviamente inclui estes aspectos. Desta 

maneira, consciência social, humanismo, ética, prevenção, cidadania são 

abordagens distribuídas em todas as disciplinas, por ser de responsabilidade de 

todos os educadores (ação sinérgica). Além disso, esta faceta da educação está 

presente na variedade de realidades sociais do aprendizado, tais como as práticas 

intra e extra-muros, com campanhas de educação em escolas, órgãos (educação da 

comunidade). Nestas situações de relação interpessoal o aluno é estimulado para 

criar um grau de consciência de forma a não permitir que os valores ético-morais 

sejam substituídos por outros valores. 

IV. Formação Que Vislumbre O Futuro: Com um raciocínio lógico e 

análise crítica, o profissional assim formado cuida de seu crescimento pessoal 

buscando novas habilidades tais como: o uso de computadores, laboratórios de 

materiais de construção (testes), habilidades efetivas de acesso e processamento de 

informações, capacidade de fazer pesquisa e interpretar e aplicar dados, estabelecer 

e avaliar metas de aprendizagem e de trabalho para toda a vida, capacidade de 

auto-disciplina, de adaptabilidade e flexibilidade.  

A rede de atividades curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo 

estão constituídas por disciplinas, caracterizadas por conteúdos delineados a partir 

do perfil do profissional a ser formado pela FAPAC. 

Os conteúdos essenciais que garantem a uniformidade básica para o 

curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo compreendem o núcleo de 

conhecimentos de fundamentação, o núcleo de conhecimentos profissionais e o 

trabalho final de graduação. 

As áreas de estudo correspondentes aos conhecimentos de 

fundamentação e aos conhecimentos profissionais não guardam entre si qualquer 

exigência de precedência. 

São conhecimentos de fundamentação: Estética e História das Artes, 

Estudos Sociais e Econômicos, Estudos Ambientais, Desenho e Meios de 

Representação e Expressão. 
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São conhecimentos profissionais: Teoria e História da Arquitetura, do 

Urbanismo e do Paisagismo, Projetos de Arquitetura, de Urbanismo, de Paisagismo, 

Planejamento Urbano e Regional, Tecnologia da Construção, Sistemas Estruturais, 

Conforto Ambiental, Técnicas Retrospectivas, Informática Aplicada à Arquitetura e 

Urbanismo e Topografia. 

A Estrutura Curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC 

contemplam todos estes conteúdos, embora por vezes utilize denominações 

diferentes para as disciplinas como forma de identificá-las. Isto se deve ao fato de 

considerarmos a integração com outros cursos pleiteados junto ao Ministério da 

Educação e Cultura - MEC. Também se deve ao fato de buscarmos um perfil de 

aluno com uma relação mais estreita com a tecnologia e procedimentos construtivos 

que juntas, devem construir-se em uma retaguarda para a concepção arquitetônica.  

O acadêmico deverá cursar no mínimo seis créditos de disciplinas 

optativas distintas ao longo do curso, respeitando-se os pré-requisitos e poderão ser 

ministradas pelo colegiado de arquitetura ou por outros colegiados desta instituição 

de Ensino Superior, ou em outras Instituição de Ensino Superior. 

O acadêmico deverá atingir a carga horária mínima de 100 horas de 

palestras e seminários ao longo do curso. O aluno poderá solicitar ao colegiado 

Curso o aproveitamento de carga, referentes a palestras, seminários, congressos ou 

similares, em outras Instituições de Ensino Superior. A coordenação julgará a 

relevância mediante a efetiva comprovação das mesmas.  

 

14.1 DIVISÃO DAS DISCIPLINAS POR CONTEÚDO 
 

De acordo com o Parecer CNE/CES nº 02 de 17 de junho de 2010, os 

conteúdos curriculares do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo deverão 

estar distribuídos em dois núcleos e um Trabalho de Curso, recomendando-se sua 

interpenetrabilidade: 

I - Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação; 

II - Núcleo de Conhecimentos Profissionais; 

III - Trabalho de Curso. 

O próximo quadro aponta esta divisão das disciplinas e a 

proporcionalidade de suas cargas horárias somadas: 
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Núcleo de 
Conhecimento Disciplina participante 

Carga 
horária 

Proporção 

I 
- 
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e
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u
n
d
a

m
e
n
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ç
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História da Arte 36 

23,02% 

Geometria Descritiva I 54 

Desenho Técnico de Arquitetura I 72 

Estética e Teoria da Arquitetura 36 

Desenho, Forma e Expressão 54 

Língua Portuguesa (Leitura e Prática Textual) 36 

História da Arquitetura e Evolução Urbana I 36 

Geometria Descritiva II 54 

Desenho Técnico de Arquitetura II 36 

Ergonomia e Mobilidade Urbana 54 

História da Arquitetura e Evolução Urbana II 36 

Plástica Arquitetônica  54 

Tópicos de Ciências Ambientais 72 

Antropologia e Sociologia em Arquitetura 36 

Teoria e Economia Urbana 72 

Desenho Urbano 72 

Técnicas Retrospectivas e Patrimônio Histórico I 54 

Carga horária total do núcleo 864 

II
 -
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ú
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o
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e
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c
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e
n
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s
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s
s
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n
a
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Materiais de Construção 54 

64,74% 

Desenho de Arquitetura Assistido por Computador I 36 

Tecnologia da Construção I 36 

Teoria das Estruturas I 72 

Topografia Aplicada 72 

Desenho de Arquitetura Assistido por Computador II 72 

Teoria do Projeto Arquitetônico 72 

Conforto Ambiental I 36 

Tecnologia da Construção II 72 

Projeto de Arquitetura I 72 

Estúdio de Maquete 72 

Desenho de Arquitetura Assistido por Computador III 72 

Projeto de Arquitetura II 72 

Conforto Ambiental II 36 

Instalações Prediais Elétricas e de Comunicações 54 

Teoria das Estruturas II 72 

Projeto de Interiores e Estilos 54 

Projeto de Arquitetura III 72 

Conforto Ambiental III 36 

Instalações Prediais e Projeto Hidráulico-Sanitárias 54 

Projeto de Arquitetura IV 72 

Paisagismo I 72 

Infra-Estrutura Habitacional e Urbana I 54 

Informática Aplicada à Comunicação Visual 72 

Estrutura de Concreto Armado 72 

Projeto de Urbanismo I 72 

Projeto de Arquitetura V 72 

Paisagismo II 72 
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Infra-Estrutura Habitacional Urbana II 72 

Estrutura de Aço e Madeira 72 

Projeto Integrado de Arquitetura, Intalações e 
Estruturas 

72 

Projeto de Urbanismo II 72 

Projeto de Arquitetura VI 72 

Orçamento 72 

Planejamento Urbano, Municipal e Regional 72 

Projeto Integrado de Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagens 

72 

Técnicas Retrospectivas e Patrimônio Histórico II 72 

Administração Gestão e Gerenciamento 36 

 Carga horária total do núcleo 2430 

II
I 
- 

T
ra

b
a
lh

o
 

d
e
 C

u
rs

o
 Metodologia Científica 36 

2,88% 
TCC I 36 

TCC II 36 

 Carga horária total do núcleo 108 

Atividades Complementares 100 2,66% 

Estágio Supervisionado I e II 180 4,79% 

Optativa I e II 72 1,91% 

 

 

Figura 2 – Representação gráfica das disciplinas do Curso de Arquitetura e Urbanismo, agrupadas 
por núcleo e carga horária prevista nos conteúdos curriculares padronizados pelas Diretrizes 

Curriculares. 

 

 

15. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Carga Horária: 3.754 h/a             
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Regime: Seriado Semestral      

Turno de Aplicação: Noturno 

Vigência: 2014/2 

Tempo de integralização: Mínimo de 10 semestres  
                                         Máximo de 16 semestres 
 

ORDEM 
1° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

01 História da Arte 36 36 - - 

02 Geometria Descritiva – I  54 18 36 - 

03 Desenho Técnico de Arquitetura – I  72 18 54 - 

04 Estética e Teoria da Arquitetura 36 18 18 - 

05 Desenho, Forma e Expressão 54 18 36 - 

06 Materiais de Construção  54 36 18 - 

07 
Língua Portuguesa (Leitura e Prática 
Textual) 

36 36 - - 

 
Carga Horária Total 342 180 162 - 

      

ORDEM 
2° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

08 
História da Arquitetura e Evolução 
Urbana – I  

36 36 - - 

09 Geometria Descritiva – II  54 18 36 02 

10 Desenho Técnico de Arquitetura – II  36 18 18 03 

11 
Desenho de Arquitetura Assistido por 
Computador – I  

36 - 36 03 

12 Tecnologia da Construção – I  36 18 18 06 

13 Teoria das Estruturas – I  72 54 18 - 

14 Ergonomia e Mobilidade Urbana 54 18 36 - 

15 Metodologia Científica 36 18 18 07 

16 Topografia Aplicada 72 36 36 - 

 
Carga Horária Total 432 216 216 - 

      

ORDEM 
3° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

17 
História da Arquitetura e Evolução 
Urbana – II  

36 36 - 08 

18 
Desenho de Arquitetura Assistido por 
Computador – II 

72 - 72 11 

19 Teoria do Projeto Arquitetônico 72 36 36 - 

20 Plástica Arquitetônica 54 18 36 05 

21 Conforto Ambiental – I  36 36 - - 

22 Tecnologia da Construção – II  72 54 18 12 

23 Projeto de Arquitetura – I  72 18 54 10 

 
Carga Horária Total 414 198 216 - 
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ORDEM 
4° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

24 Estúdio de Maquete 72 18 54 
20 e 
23 

25 
Desenho de Arquitetura Assistido por 
Computador – III 

72 - 72 11 

26 Projeto de Arquitetura – II  72 18 54 23 

27 Conforto Ambiental – II  36 36 - 21 

28 
Instalações Prediais Elétricas e de 
Comunicações 

54 36 18 - 

29 Teoria das Estruturas – II  72 54 18 13 

 
Carga Horária Total 378 162 216 - 

      

ORDEM 
5° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

30 Projeto de Interiores e Estilos 54 18 36 - 

31 Tópicos de Ciências Ambientais 72 54 18 - 

32 Projeto de Arquitetura – III   72 18 54 26 

33 Conforto Ambiental – III  36 36 - 27 

34 
Instalações Prediais e Projeto Hidráulico-
Sanitárias 

54 36 18 - 

35 Antropologia e Sociologia em Arquitetura 36 36 - - 

36 Teoria e Economia Urbana  72 36 36 - 

 
Carga Horária Total 396 234 162 - 

      

ORDEM 
6° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

37 Desenho Urbano  72 36 36 - 

38 Projeto de Arquitetura – IV  72 18 54 32 

39 Paisagismo – I  72 36 36 - 

40 
Infra-Estrutura Habitacional e  
Urbana – I  

54 18 36 36 

41 
Informática Aplicada à Comunicação 
Visual 

72 - 72 - 

42 Estrutura de Concreto Armado 72 18 54 29 

 
Carga Horária Total 414 126 288 - 

      

ORDEM 
7° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

43 
Planejamento Urbano, Municipal e 
Regional 

72 18 54 36 

44 Projeto de Arquitetura – V  72 18 54 38 

45 Paisagismo – II 72 18 54 39 

46 Infra-Estrutura Habitacional Urbana – II  72 18 54 40 

47 Estrutura de Aço e Madeira 72 18 54 29 

 
Carga Horária Total 360 90 270 - 
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ORDEM 
8° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

48 
Projeto Integrado de Arquitetura, 
Instalações e Estruturas 

72 36 36 
28, 34, 
38 e 
42 

49 Projeto de Urbanismo – I 72 18 54 
37, 40 
e 43 

50 Projeto de Arquitetura – VI  72 18 54 44 

51 Orçamento 72 36 36 
28, 34 
e 38 

52 
Técnicas Retrospectivas e Patrimônio 
Histórico – I   

54 54 - - 

 
Carga Horária Total 342 162 180 - 

      

ORDEM 
9° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

53 Projeto de Urbanismo – II 72 36 36 49 

54 
Projeto Integrado de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagens  

72 36 36 
37 e 
45 

55 Optativa – I 36 18 18 - 

56 
Técnicas Retrospectivas e Patrimônio 
Histórico – II  

72 54 18 52 

57 TCC – I  36 36 - 50 

58 Estágio Supervisionado – I 90 - 90 - 

 
Carga Horária Total 378 180 198 - 

      

ORDEM 
10° PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA 

PRÉ-
REQ. 

DISCIPLINA SEMESTRAL 

59 Administração Gestão e Gerenciamento 36 18 18 51 

60 Optativa – II  36 18 18 - 

61 TCC II 36 18 18 57 

62 Estágio Supervisionado – II  90 - 90 58 

 
Carga Horária Total 198 54 144 - 

Atividades Complementares         100 

TOTAL DE HORAS DO CURSO 3.654 1.602 2.052 - 

      

ORDEM 
OPTATIVAS 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA  

DISCIPLINA SEMESTRAL 
 

01 Projeto de Arquitetura Industrial 36 18 18 
 

02 Língua Brasileira de Sinais - Libras 36 36 - 
 

03 Segurança do Trabalho 36 18 18 
 

04 Fotografia 36 18 18 
 

05 Light Design 36 18 18 
 

06 Detalhamento de Mobiliário  36 18 18 
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OBSERVAÇÕES: 

 
Atividades Complementares, 100 h/a, deverão ser concluídas até o final do 10º 
período.  
 
1- Em cumprimento a Lei Nº 9.795 e Decreto N° 4.281 de 25/06/2002, os assuntos 

referente às políticas de Educação Ambiental estão inseridos na Disciplina 

Conforto Ambiental 1 e 2. 

2- A Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP Nº 

01 de 17 de junho de 2004), seus principais tópicos estão contemplados na 

Disciplina Historia da Arte e Antropologia e Sociologia em Arquitetura. 

3- Em atendimento à lei nº 12.378/10, foram atendidos os seguintes conteúdos: (a) 

estruturas de madeira, na disciplina de Tecnologia da Construção I; (b) 

sistema viário, na disciplina de Infra-Estrutura Habitacional e Urbana I; (c) 

plano diretor, na disciplina de Projeto de Urbanismo II; e (d) acessibilidade, na 

disciplina de  Ergonomia e Mobilidade Urbana.  

4- A hora-aula é de 60 (sessenta) minutos de trabalho acadêmico efetivo, que 

compreende, além de preleções e aulas expositivas, atividades práticas 

supervisionadas (atividades em laboratórios e biblioteca, trabalhos individuais e 

em grupo, visitas técnicas a empresas e entidades, iniciação cientifica e outros) 

previstas no plano de ensino de cada disciplina, realizável nas dependências da 

instituição ou fora dela. 

 

 

16. EMENTÁRIO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

 
HISTÓRIA DA ARTE       36h 

EMENTA: Estudo das manifestações artísticas desde os povos pré-históricos até a 
arte do século XX, no âmbito mundial e brasileiro. Estudos antropológicos de 
identidade nacional, afrodescendente e da cultura indígena. Estudo dos elementos 
culturais que estabelecem conceitos de estética nas áreas das artes.  
 
 
Bibliografia básica: 
GULLAR, Ferreira. Etapas da Arte Contemporânea: do cubismo ao neo-
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concretismo. São Paulo: Nobel, 1985. 
PROENÇA, Graça. História da Arte. Ática, São Paulo, 2007. 
GOMBRICH, E.H. A História da Arte. LTC, Rio de Janeiro, 2000. 
 
Bibliografia complementar: 
ARCHER, Michael. Arte Contemporânea: Uma História Concisa. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2012. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas . Rio de Janeiro: LTC, 2012 
JANSON, H. W. História Geral Da Arte I. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
1110 p. 
JANSON, H. W. História Geral Da Arte II. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
523 p. 
JANSON, H. W. História Geral Da Arte III. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
814 p. 
SCRUTON, Roger. Estética da Arquitectura. Portugal: Lda, 2010 
ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitetura. 6ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
286 p. 
 

GEOMETRIA DESCRITIVA I         54h 
EMENTA: Desenho Geométrico e respectiva identificação dos elementos 
geométricos que os constituem (ponto, reta e plano). Vistas ortográficas (seção 
plana em Sólidos). Geometria Descritiva (Projeção Mongeana). 
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10067:1995 Princípios 
gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro ABNT, 1995. 14p. 
MONTENEGRO, Gildo A. Geometria descritiva. São Paulo: Edgard Blucher , 1991. 
178 p. 
PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo: 
Nobel, 1983. 311p. 
WONG, Wucius. Princípios De Forma E Desenho. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. 
FREDO, B. Noções de Geometria e Desenho Técnico. São Paulo: Ícone, 1994  
 
Bibliografia complementar: 
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho Geométrico. Florianópolis: UFSC, 2000. 345 
p. 
SPECK, Henderson José. Manual básico de desenho técnico. 7.ed. Florianópolis: 
UFSC, 2013. 203 p.. 
BORNANCINI,José Carlos M., et alii. Desenho Técnico Básico- Vol.I e II.3ºEdição. 
Ed. Sulina.1981 
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 
2005. 332 p. 

 
DESENHO TÉCNICO DE ARQUITETURA I    72h 

EMENTA: O projeto arquitetônico e seus componentes. A representação gráfica no 
projeto arquitetônico. Representação da escrita em desenho técnico de acordo a 
NBR 6492. Formatos e carimbos. Simbologia e convenções. ABNT. Escala. 
Instrumentos e materiais de desenho: utilização e manejo. Representações de 
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anteprojetos com planta-baixa, cortes, fachadas, planta de situação e planta de 
locação e coberta.  
 
Bibliografia básica: 
ABNT – Representação De Projetos De Arquitetura – NBR 6492. 
ALBERNAZ, Maria de Paula. Dicionário Ilustrado de Arquitetura. 3ª ed. São 
Paulo: ProEditores, 2003 670p. il. 
CHING, Francis D. K. – Dicionário Visual de Arquitetura – São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 
DAGOSTINO, Frank R; Desenho Arquitetônico Contemporâneo. HEMUS, São 
Paulo, 2012. 
MALAMUT, Marcos. Paisagismo: projetando espaços livres. [S.l.: s.n.], [2013?]. 
 
Bibliografia complementar: 
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Basico De Desenho 
Tecnico. Editora: Editora Da Ufsc. 3ª ed. 2004. 
FERREIRA, P.; Desenho de Arquitetura. Imperial Novo Milênio. Rio de Janeiro, 2ª 
ed. 2011. 
MONTENEGRO, Gildo, 1931 – Desenho Arquitetônico. 4ª ed. – São Paulo: Edgard 
Blücher, 2001. 
CHING, Francis D. K.; CHING, Francis D. K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 978-85-826009-92. 
 

ESTÉTICA E TEORIA DA ARQUITETURA    36h 
EMENTA: Filosofia da arte, teorias estéticas e concepções estéticas aplicada à 
arquitetura. Cultura e arquitetura. Concepções antropológicas da arquitetura. 
 
Bibliografia básica: 
SCRUTON, Roger. Estética Da Arquitectura. Portugal: Lda, 2010. 
BENEVOLO, Leonardo - A cidade e o Arquiteto, S. Paulo , Ed, Perspectiva, 1984. 
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de Arquitetura. Bookman, 2011. 
ALONSO PEREIRA, José Ramón. Introdução A História Da Arquitetura: Das 
origens ao século XXI. Porto Alegre: Bookman, 2010. 384p 
 
Bibliografia complementar: 
BORNANCINI,José Carlos M., et alii. Desenho Técnico Básico- Vol.I e II.3ºEdição. 
Ed. Sulina.1981.  
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Basico De Desenho 
Tecnico. Editora: Editora Da Ufsc. 3ª ed. 2004. 
ZEVI, Bruno, 1918  Saber Ver a Arquitetura. 3º ed.- São Paulo: Martins Fontes. 
1992.  

 
DESENHO, FORMA E EXPRESSÃO     54h 

EMENTA: Forma e Dimensão. Percepção e Organização da forma na superfície plana: 
formação de conjuntos, relações de proximidade e distanciamento, semelhança de cor e 
forma. Exercícios da criatividade através do estudo e organização das formas orgânicas/ 
geométricas Bidimensionais. Estudo e experimentação das estruturas bidimensionais 
como instrumentos da composição permitindo a sistematização de critérios de análise e 
produção de produção de linguagem visual. Elementos do desenho, forma estrutura, 
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visualização e organização da forma. Síntese Gráfica. Uso do software tipo COREL 
DRAW para dinamizar e acelerar a capacidade de experimentação do acadêmico. 
 
 
Bibliografia básica: 
ARNHEIM, Rudolph, “Arte e Percepção Visual, Uma Psicologia Da Visão 
Criadora,” ed. Brasiliense, UnB. 2002, 2011, 2012. 
FREDO, B. Noções de Geometria e Desenho Técnico. São Paulo: Ícone, 1994  
OSTROWER, Fayga, Criatividade e Processos de Criação, Campus Ed. 
Petrópolis, 1989. 
WONG, Wucius. Princípios De Forma E Desenho. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. 
 
Bibliografia complementar:  
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Basico De Desenho 
Tecnico. Editora: Editora Da Ufsc. 3ª ed. 2004. 
BORNANCINI,José Carlos M., et alii. Desenho Técnico Básico- Vol.I e II.3ºEdição. 
Ed. Sulina.1981 
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 
2005. 332 p. 
CHING, Francis D.K. Representação Gráfica Para Desenho E Projeto. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2001. 345 p. 
CUNHA, Luis Veiga da. Desenho Técnico. 13.ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004. 854 p. 
 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO      54h 
EMENTA: Introdução ao estudo dos materiais de construção. Ensinar conceitos 

sobre Ciência e propriedades dos materiais. Reconhecer, saber destinar e 

especificar os principais materiais, assim como compreender os parâmetros paraa 

sustentabilidade ambiental da sua exploração. Estimar sua vinculação histórica à 

conceituação arquitetônica. Novos materiais construtivos e reutilização de materiais 

reaproveitáveis. Demonstrar a normalização dos materiais e produtos. Conceituar 

sobre o controle de qualidade. Demonstrar a obtenção e aplicação de produtos 

sustentáveis e suas aplicações. Apresentar as características vantajosas e 

limitações dos materiais para empregos específicos.  

 

 
Bibliografia básica: 
ALBERNAZ, Maria Paula. Dicionário Ilustrado de Arquitetura. 3º edição. São 
Paulo: Pro Editores, 2003 670p.IL.  
BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
V.02, 951 p. 
YAZIGI, Wallid – A Técnica De Edificar - 11º ed. – São Paulo: Pini, 2011, 670p. 
 
Bibliografia complementar: 

 

CALLISTER, Jr. William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 
8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 589 p. ISBN 85-2161-288-5. 
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Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Desempenho De Edificações 
Habitacionais. Fortaleza: Gadioli Cipolla Comunicação , 2013. 300 p. 
GOLDMAN, Pedrinho. Introdução Ao Planejamento E Controle De Custos Na 
Construção Civil Brasileira. 4.ed. São Paulo: PINI, 2004. 176 p. 
BOTELHO, Manoel H. C. Concreto Armado Eu te Amo para Arquitetos. 2ª edição. 
Blucher, 2011. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA (LEITURA E PRÁTICA TEXTUAL)  36h 
EMENTA: Leitura e interpretação de textos. Gêneros textuais de utilização 
acadêmica: resumo, resenha e relatório. Paragrafação. Coerência e Coesão. 
Produção textual. Retextualização. Sintaxe e Concordância Verval e Nominal. 
Regência Vebal. Novo acordo Ortogr[afico de Língua . 
 
Bibliografia básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução À Metodologia Do Trabalho 
Científico. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 174 p. 
REIS, Antônio T. Repertório, Análise e Síntese: Uma Introdução ao Projeto 
Arquitetônico. Porto Alegre: UFRGS, 2002.   
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23.ed. São 
Paulo: Cortez, 2007 
LAKATOS, Eva Maria e Marconi, Marina de Andrade, Metodologia do Trabalho 
Científico. Ed. Atlas. 2001. 
REY, Luís. Planejar e Redigir Trabalhos Científicos. 2.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher , 1993. 318 p. ISBN 85-212-0095-1. 
 
Bibliografia complementar: 
FACHIN, Odília. Fundamentos De Metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
210 p.  
RAMPAZZO, Lino. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Loyola, 2002. 146 p. 
THEÓPHILO, Carlos Renato; MARTINS, Gilberto de Andrade. Metodologia da 
Inverstigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas. 2ª edição. Atlas, 2009. 
COSTA, Sérgio Francisco. Método Científico: os caminhos da investigação. São 
Paulo: Harbra, 2001. 103 p. ISBN 85-294-0233-2. 
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. 
São Paulo: Avercamp, 2004. 124 p. 
 
 

SEGUNDO PERÍODO 
 

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E EVOLUÇÃO URBANA I   36h 
EMENTA: Transmitir aos alunos a contextualização teórica dos modos de projeção 

(arquitetônica) e organização espacial (urbanística) e técnica das civilizações pré-

histórica, egípcia, mesopotâmica, creto-micênica, grega, e romana. Avaliação dos 

impactos da Revolução Industrial na sociedade e na produção artística, arquitetônica 

e urbanística até o final do séc. XIX. A linguagem artesanal e a linguagem da 

máquina. A arquitetura de ferro. Internalizar o estudo e análise da produção artística, 

arquitetônica e urbanística até o século XIX. 
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Bibliografia básica: 
BENEVOLO, Leonardo, A Cidade e o arquiteto, S.Paulo, Ed. Perspectiva, 2001. 
ALONSO PEREIRA, José Ramón. Introdução A História Da Arquitetura. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 
FRAMPTON, Kenneth. História Crítica Da Arquitetura Moderna. 2.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. 

 LE GOFF, J. Por Amor as cidades. Conversações com Jean Le Brun. São 
Paulo: UNESP, 2000. (Adicionado professor Thiago) 

 
Bibliografia complementar: 
KOCH, Wilfried. Dicionario Dos Estilos Arquitetonicos. Editora: Wmf Martins 
Fontes. 4ª ed. 2009. 
MACAULAY, D. Construção de uma Cidade Romana, Livraria Martins Fontes Ed. 
SP, 1989. 
MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
ROSSI, Aldo. A Arquitetura Da Cidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001 
 

GEOMETRIA DESCRITIVA II      54h 
EMENTA: Geometria espacial. Perspectiva cônica, cavalera e isométrica. 
Perspectiva interna com um (1) ponto de fuga, perspectiva externa com dois (2) 
pontos de fuga e perspectiva externa de um edifício com três (3) pontos de fuga. 
  
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Basico De Desenho 
Tecnico. Editora: Editora Da Ufsc. 3ª ed. 2004. 
CHING, Francis D.K.. Representação Gráfica Para Desenho E Projeto. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2001. 345 p. 
 
Bibliografia complementar: 
BUENO, Claudia Pimentel. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá, 
2008. 196 p. 
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 
2005. 332 p. 
CUNHA, Luis Veiga da. Desenho Técnico. 13.ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004. 854 p. 
 

DESENHO TÉCNICO DE ARQUITETURA II    36h 
EMENTA: Normas e convenções para representação em projeto de arquitetura. 
Representação e expressão gráfica convencional. Representação da escrita em 
desenho técnico de acordo a NBR 6492. Desenho e cálculo de escadas e rampas; 
detalhemento de telhados; paginação de piso e detalhamento de esquadrias e 
gesso. Desenho ao nível de projeto executivo.  
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de Projetos De Arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
ALBERNAZ, Maria Paula. Dicionário Ilustrado de Arquitetura. 2º EDIÇÃO: 
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ProdEditores, 2000670p.il. 
MONTENEGRO, Gildo. Desenho Arquitetônico. 4º ed. São Paulo: Edigar Blücher, 
2001. 
CHING, Francis D. K. Dicionário Visual de Arquitetura, São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 
SARAPKA, Elaine Maria; VIZIOLI, Maria A. M; MARCELO, Virginia C.C.; SANTANA, 
Marco A.; Desenho Arquitetônico Básico. PINI, São Paulo, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho Geométrico. Florianópolis: UFSC, 2000. 
345p. 
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Basico De Desenho 
Tecnico. Editora: Editora Da Ufsc. 3ª ed. 2004. 
 
 

DESENHO DE ARQUITETURA ASSISTIDO POR COMPUTADOR I 36h 
EMENTA: Uso dos sistemas CAD (Computer Aided Design) como de forma de 
desenvolvimento e representação do projeto arquitetônico. Criação, avaliação, 
compreensão, comunicação e apresentação de projetos de arquitetura e urbanismo. 
Conceitos básicos, desenho e projeto em 2d (plantas baixas e elevações). 
Distribuição e organização do desenho em níveis de informação. Blocos de 
bibliotecas. Utilização de Padronização para apresentações de trabalhos na 
plataforma CAD. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT – Representação de Projetos De Arquitetura – NBR 6492.  
ALBERNAZ, Maria Paula. Dicionário de Arquitetura, 2ª. ed. São Paulo: 
ProEditores, 2000 670p. il. 
COSTA, Lourenço; BALDAM, Roquemar; AUTOCAD 2013 – Utilizando 
Totalmente. Editora Érika, São Paulo, 2012. 
ONSTOTT, Scott. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012. Porto Alegre: Bookman, 2012 
VENDITI, Marcus Vinicius dos Reis; Desenho Técnico sem Prancheta com 
AUTOCAD 2010. Visual Books, Florianópolis, 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
FIALHO, Arivelto Bustamente. Autocad 2004 – Teoria e Prática 3d no 
Desenvolvimento de Produtos Industriais. Érica. São Paulo, 2004. 348p. il. 
SILVEIRA, Samuel João da. Aprendendo AutoCad 2011. Florianópolis: Visual 
Books, 2011 
MONTENEGRO, Gildo, Desenho Arquitetônico. 4ª. ed. – São Paulo: Edgard 
Blücher, 2001.  
COSTA, Lourenço; BALDAM, Roquemar; AUTOCAD 2012 – Utilizando 
Totalmente. Editora Érika, São Paulo, 2011. 
 

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO I     36h 
EMENTA: Técnicas e normatização dos elementos construtivos necessários a 

edificação de uma obra convencional. Técnicas de execução dos serviços de 

construção de uma edificação, movimentação de terra, construção das fundações 

diretas e indiretas, sistemas estruturais em concreto armado ou alvenaria 

autoportante, estruturas de concreto armado ou pré-fabricado em cimento, aço e 
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madeira, alvenarias de vedação e estruturais, divisórias leves dos sistemas 

racionalizados dry-wall e steel-frame, estruturas para coberturas em metal e 

madeira, tipos de telhas e acessórios do telhado. 

 
Bibliografia básica: 
AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício até sua cobertura, E. Blücher. 1997. 

AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício e seu Acabamento, E Blücher. 2004. 

YAZIGI, Wallid – A Técnica De Edificar - 11º ed. – São Paulo: Pini, 2011, 670p. 

CHING, F. ADAMS, C. Técnicas de construção ilustrada. São Paulo: 

Ed.Bookman, 2001. 

RIPPER, Ernesto. Manual prático de materiais de construção: 

recebimento,transporte interno, estocagem, manuseio e aplicação. São Paulo: PINI, 

1995. 

 
Bibliografia complementar: 
BOTELHO, M. Manual de Sobrevivência do Engenheiro e Arquiteto Recém - 

Formados, PINI. 

BOTELHO, M.HC. Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e Arquiteto, 

Edgard Blücher. São Paulo, 2009. 

TCPO 2003: Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos. São Paulo: 

Ed. Pini Ltda., 2003. 

 

TEORIA DAS ESTRUTURAS I      72h 
EMENTA: Estáticas dos corpos rígidos. Equilíbrio de um ponto material. Condições 
de equilíbrio dos corpos rígidos. Resultante e momentos para sistemas 
bidimensionais. Estruturas isostáticas. Vigas, Pórticos e Treliças isostáticas. 
Diagrama dos esforços solicitantes. Classificação dos sistemas estruturais. 
 

Bibliografia básica: 
CHING, Francis D. K. Sistemas Estruturais Ilustrados. Bookman, 2010. 

ENGEL, Heino. Sistemas Estruturais, Gustavo Gili, Portugal, 2013. 

MARTHA, Luiz Fernando. Analise De Estruturas Conceitos E Métodos Basicos. 

Editora: Campus – Rj. 2010. 

HIBBELER,  R. C. Análise das estruturas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

KRIPKA, Moacir. Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 

Estruturas Isostáticas. São Paulo: PINI, 2010. 

 
Bibliografia complementar: 
BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Resistência dos Materiais para Entender e 

Gostar, Studio Nobel, 2008. 

MARGARIDO, Aluízio Fontana, Fundamentos de Estruturas, Zigurate, São Paulo, 

2003. 

REBELO, Yopanán Conrado Pereira, A Concepção Estrutural e a 

Arquitetura,Zigurate, São Paulo, 2006, 2011. 

OLIVEIRA/GORFIN. Estruturas Isostáticas, Livros técnicos e científicos editora 
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S/A, 3ª edição. Rio de Janeiro. 

 
ERGONOMIA E MOBILIDADE URBANA     36h 

EMENTA: Visualizar a adaptação do trabalho do homem em função de suas 
características anatômicas, fisiológicas e psicológicas.  Demonstrar problemáticas 
nacionais e regionais, aos limites operacionais do homem à acessibilidade. 
Expansão urbano-metropolitana e seus reflexos na problemática ambiental. 
Demonstrar e viabilizar empreendimentos urbanos implantados em cidades 
tombadas pelo patrimônio histórico nacional e os seus impactos socioambientais.  
Discutir o uso e ocupação do solo. Verificar as principais leis e uso correto de 
Políticas públicas de mobilidade e acessibilidade. Definir e sistematizar a importância 
do sistema viário e transporte público coletivo com acessibilidade sustentável 
ambiental 
 
Bibliografia básica: 
GRANDJEAN, Etienne; KROEMER, H. J. Manual de ergonomia - Adaptando o 
trabalhando ao homem. Editora: Bookman Companhia. 2005.  
PASCHOARELLI, Luis Carlos. Design Ergonômico de Instrumentos Manuais: 
Metodologias de desenvolvimento, avaliação e análise do produto. São Paulo: 
Blucher, 2011. 978-85-803904-69. 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcantara De. Mobilidade urbana e cidadania. Editora: 
Senac Sao Paulo. 2012. 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 
 
Bibliografia complementar: 
MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em Urbanizações De Pequeno Porte. 
Porto Alegre: Masquarto , 2010. 
VASCONCELLOS, Eduardo A. Transporte urbano, espaço e equidade. Ed. 
Annablume. 2001. 
ROAF, Sue; CRICHTO N David; NICOL, Fergus. A Adaptação de Edificações e 
Cidades às Mudanças Climáticas. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 

METODOLOGIA CIENTÍFICA      36h 
EMENTA: Tipos de conhecimentos. Pesquisas científicas. Análises conceituais e 

metodológicas. Principais fontes de pesquisa para a captura de dados pela Internet. 

Fontes locais e regionais de bibliografia. Planejamento das pesquisas. Preparação 

da pesquisa: Escolha do tema. Formulação ao problema e objetivos. Diagramação. 

Levantamento de Recursos e Cronograma. Definição dos termos e abreviaturas. 

Hipóteses. Variáveis. Delimitação. Amostragem. Execução da Pesquisa. Técnicas de 

pesquisa. Coleta de Dados. Elaboração de dados. Categorias; Codificação, 

Tabulação. Análise e interpretações dos dados. Apresentação dos dados. Trabalhos 

científicos: relatório, monografia, dissertação, tese, artigo científico, resenha crítica. 

Apresentação dos projetos de pesquisa.   

 

Bibliografia básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 174 p. 
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ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa. 2 ed. São 

Paulo: Artes Médicas, 2005. 808 p. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, 

publicações e trabalhos científicos. 6. ed.rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2001. 219 

p. 

REY, Luís. Planejar e Redigir Trabalhos Científicos. 2.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher , 1993. 318 p. ISBN 85-212-0095-1. 
 
Bibliografia complementar: 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 242 p. 

OLIVEIRA, Sílvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de 

pesquisas, trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e 

teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

REY, Luís. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1993. 318 p. 3 v. 

FACHIN, Odília. Fundamentos De Metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
210 p.  
RAMPAZZO, Lino. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Loyola, 2002. 146 p. 
 

TOPOGRAFIA APLICADA      72h 
EMENTA: Levantamento planimétricos e altimétricos, com cálculo analítico, 
desenhos de plantas, perfis de seções de área levantada, traçado de curvas de nível 
com interpolação de cotas inteiras, uso e manuseio dos equipamentos como 
teodolitos, níveis de luneta, bússolas, trenas, miras e aparelhos eletrônicos. 
 
Bibliografia básica: 
BORGES, Alberto de Campos. Topografia. V. 1 e 2. 2ª ed. Ed. Edgard Blucher. 
1992, São Paulo. 
CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e controle de enchentes. São Paulo: 
Oficina de textos, 2005. 302p. 
FONSECA, Romulo soares. Elementos de Desenho Topográfico. São Paulo: 
McGraw-Hill do Brasil, 1979. 192p. 
GONÇALVES, José Alberto. Topografia conceitos e aplicações, 3ª ed. Ed. Lider. 
Lisboa - Porto 
 
Bibliografia básica: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Topografia, ABNT NBR-13133, 
1944 
BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia, 3ªEd. São Paulo: Edgard 
Blucher. 1975, São Paulo. 
COMASTRI, José Aníbal. Topografia aplicada: medição, divisão e demarcação. 
Viçosa: EFV, 2004. 
FLORENZANO, Teresa Gallotti.  Iniciação em Sensoriamento remoto, 3ª.ed.. São 
Paulo: Oficina de textos. 2011. 
Manual de topografia e caderneta de campo. 1. Ed..Porto Alegre: Globo, 1983 
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TERCEIRO PERÍODO 
 

HISTÓRIA DA ARQUITETURA EVOLUÇÃO URBANA II   36h 
EMENTA: Contextualização histórica e análise da produção arquitetônica e 
urbanística, internalizar o estudo e análise da produção artística, arquitetônica e 
urbanística do século XIX até os dias de hoje, dando ênfase para a arquitetura 
moderna e contemporânea. Promover discução sobre a produção arquitetônica do 
pós Bauhaus, e a arquitetura moderna, arquitetura brutalista (uso do concreto), 
arquitetura com uso de madeira e do aço juntos com seus criadores, Walter Gropius, 
Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank Lloi Wright, Richard Neutra, Oscar 
Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lina Bo Bardi, Flavio de Carvalho, Osvaldo 
Bratke, Vila Nova Artigas, Siegbert Zanettini, Ruy Otake, Severiano Porto, Marcio 
Kogan etc...  
 
Bibliografia básica: 

 LUPTON, Ellen e MILLER, J. Abbott. ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a teoria 
do design. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e 
construir. PW Gráficos e Editores Associados 

MACAULAY, David. Construção de uma Cidade Romana. 1.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1989 
BRUNA, Paulo J. V. Arquitetura, Industrialização E Desenvolvimento. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2002 
 
Bibliografia complementar: 

 LAMPRECHT, Barbara. Neutra, Editora: Taschen. 

 ZIMMERMAN, Claire. Mies Van Der Rohe. Editora: Taschen. 

 COHEN, Jean-Louis. Le Corbusier. Editora: Taschen. 

 JODIDIO, Philip. Álvaro Siza. Complete Works 1952-2013. Editora: 
Taschen.  

 HESS, Alan. Oscar Niemeyer. Casas, Editora: Gustavo Gili 

 ZIMMERMAN, Claire. Mies Van Der Rohe.  Editora: Taschen 

 SCHLEIFERE, Simone. Mini Houses. Editora: Loft, 2009. 

 ROCHA, Paulo Mendes da; FINO, Cristina; OTONDO, Catherine; 
GRINOVER,  

 Marina. Maquetes de papel. Editora: Cosac Naify, 2007. 

KOCH, Wilfried. Dicionário dos Estilos Arquitetônicos. 4ª edição. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2011 
 

DESENHO DE ARQUITETURA ASSISTIDO POR COMPUTADOR II 72h 
EMENTA: Uso dos Software da plataforma BIM (Building Information Modeling ) 
como de forma de desenvolvimento e representação do projeto arquitetônico. 
Criação, avaliação, compreensão, comunicação e apresentação de projetos de 
arquitetura e urbanismo. Conceitos básicos, desenho e projeto em 3d (plantas 
baixas e elevações). Distribuição e organização do desenho em níveis de 
informação. Blocos de bibliotecas. Utilização de Padronização para apresentações 
de trabalhos na plataforma BIM. 
 
Bibliografia básica: 

http://www.autodesk.com.br/adsk/servlet/index?siteID=1003425&id=16162653
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ABNT – Representação de Projetos De Arquitetura – NBR 6492.  
ALBERNAZ, Maria Paula. Dicionário de Arquitetura, 2ª. ed. São Paulo: 
ProEditores, 2000 670p. il. 
LISTON, Kathleen. Manual de Bim: um guia de modelagem da informação da 
construção. Porto Alegre: Bookman, 2013. 978-85-826011-74. 
ONSTOTT, Scott. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012. Porto Alegre: Bookman, 2012 

 GASPAR, João, LORENZO, Natália Turri; Revit Passo-a-Passo. ProBooks, 
2013. 

 
Bibliografia complementar: 
FIALHO, Arivelto Bustamente. Autocad 2004 – Teoria e Prática 3d no 
Desenvolvimento de Produtos Industriais. Érica. São Paulo, 2004. 348p. il. 
SILVEIRA, Samuel João da. Aprendendo AutoCad 2011. Florianópolis: Visual 
Books, 2011 
MONTENEGRO, Gildo, 1931 – Desenho Arquitetônico. 4ª. ed. – São Paulo: 
Edgard Blücher, 2001.  
COSTA, Lourenço; BALDAM, Roquemar; AUTOCAD 2012 – Utilizando 
Totalmente. Editora Érika, São Paulo, 2011. 
 
 

TEORIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO    54h 
EMENTA: Introdução ao projeto de Arquitetura quanto aos seus fins e 
especialidades. Elaboração de conceitos e programa. Conceitos, arquitetura, 
espaço, forma, função, uso, ergonomia; Etapas do Projeto-levantamento de dados- 
O terreno- Programa de Necessidade básicas e derivada: funcionais, psicossociais, 
econômicas, estético-culturais e técnicas. Brienfing - Estudo Preliminar ou estudo de 
massa. Adoção do partido arquitetônico com uso adequado de materiais e 
linguagens de projeto. Estudo Preliminar. Projeto Legal. Projeto Básico, Projeto 
executivo, Detalhes de execução construtivos, Caderno de especificações, 
fluxogramas, Memorial Descrito e Justificativo; A evolução da arquitetura 
internacional de Le Corbusier, Álvaro Siza, Mies Van Der Rohe, Neutra e nacional 
com Warchavchik. 
 
 
Bibliografia básica: 
PIÑÓN, Hélio. Teoria do Projeto. Porto Alegre: LIvraria do Arquiteto, 2006. 
SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2ª ed. Porto Alegre: Ed. 
UFRGS, 2006 
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011. 

 KOWALTOWSKI, Doris K; MOREIRA, Daniel de Carvalho; PETRECHE, João 
R. D., O processo de projeto em arquitetura, FAPESP, Editora: Oficina de 
Textos. 

 LIRA, José. Warchavchik: Fraturas da Vanguarda. Editora: Cosac Naify. 
 
Bibliografia complementar:  

 JODIDIO, Philip. Álvaro Siza. Complete Works 1952-2013. Editora: 
Taschen.  

 COHEN, Jean-Louis. Le Corbusier. Editora: Taschen. 
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 ZIMMERMAN, Claire. Mies Van Der Rohe. Editora: Taschen. 

 LAMPRECHT, Barbara. Neutra, Editora: Taschen. 
 

PLÁSTICA ARQUITETÔNICA      54h 
EMENTA: Elementos de composição plásticas, Gestalt do objeto, teoria das cores,  
Técnicas básicas de maquete. Maquete utilizada como um instrumento de estudo e 
investigação do espaço físico existente e do espaço arquitetônico/ urbanístico proposto. 
 
Bibliografia básica: 
BONSIEPE, Gui. Design como prática de projeto. São Paulo: Blucher, 2012. 987-
85-2120-676-7. 
LORENZO Consalez. Maquetes: A Representação Do Espaço No Projeto 
Arquitetônico:Técnicas E Materiais Para A Construção De Maquetes. 1ª ed. 
2001.  
WONG, Wucius. Princípios De Forma E Desenho. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. 

 LUPTON, Ellen e MILLER, J. Abbott. ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a teoria 
do design. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de leitura visual da 
forma. São Paulo: Escrituras Editora, 2009.  

LIMA, Mariana.  Percepção Visual Aplicada a Arquitetura e Iluminação. 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
ABEDESIGN. Brazilian Design Profile. São Paulo: Blucher, 2011. 978-85-212064-
08. 
Coleção folha design de interiores. São Paulo: Folha de São Paulo, vs. 01 ao 20. 
2013. 
  

CONFORTO AMBIENTAL I      36h 
EMENTA: Conhecimentos sobre as trocas térmicas do indivíduo e o ambiente, 

variáveis do clima e microclima, insolação e ventilação natural. Arquitetura 

bioclimática. Controle térmico do ambiente constituído. Condicionamento térmico 

natural e artificial. Ventilação mecânica e condicionador de ar e sua integração nas 

edificações. Impactos sobre outros sistemas prediais. Desempenho térmico dos 

materiais de construção. 

 

Bibliografia básica: 
LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. P. 
EficiênciaEnergética na Arquitetura. São Paulo: PW, 1997. 
FROTA, Anésia Barros. Manual de Conforto Térmico. 8. ed. São Paulo: Estúdio 
Nobel, 2009. 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15220:2003 Desempenho 
térmico de edificações. Rio de Janeiro ABNT, 2003. 
CUNHA, Eduardo Grala da. Elementos de Arquitetura De Climatização Natural. 
Porto Alegre: Masquarto, 2006. 
ROAF, Sue; CRICHTON David; NICOL, Fergus. A Adaptação de Edificações e 
Cidades às Mudanças Climáticas. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 
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CUNHA, Eduardo Gralada .Elementos De Arquitetura De Climatização Natural. 
Porto Alegre: Masquarto , 2006. 188p. 
MONTENEGRO, Gildo A. Ventilação e Cobertas. São Paulo: Blucher, 1984.  
HIGUERAS, Ester; KOTANYI, Raoul V. Urbanismo Bioclimatico. Editora: Gustavo 
Gili. 2006. 
   

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO II     72h 
EMENTA: Técnicas de construtivas de acabamentos e complementação de obras. 

Revestimentos argamassados e revestimentos de paredes cerâmicos ou em pedra. 

Forros aderentes e suspensos. Pavimentação interna e externa da obra, 

especificações de pisos, técnicas de assentamento e acabamentos. Tipos de 

esquadrias, especificações, materiais de fabricação, fixação e instalação. Aplicação 

de massas, texturas, tintas, esmaltes e vernizes. Louças e metais para banheiros e 

equipamentos fixos. Revestimentos especiais. 

 
 
Bibliografia básica:  
AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício até sua Cobertura, E. Blücher. 

AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício e seu acabamento, E. Blücher. 

TCPO 2003: Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos. São Paulo: 

Ed. Pini Ltda., 2003. 

THOMAZ, Ercio,.Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. 4. ed. 

São Paulo: Pini, 2001. 449 p. ISBN 85-7266-128-X 

YAZIGI, Walid. A técnica de Edificar. São Paulo, PINI – 4ª Edição. 2002. 

 
Bibliografia complementar: 
BOTELHO, M. Manual de Sobrevivência do Engenheiro e Arquiteto, PINI. 1992. 

MASCARÓ, J. O custo das decisões arquitetônicas. Porto Alegre: Ed. Sagra 

Luzzatto, 2006. 

BORGES, Alberto de Campos.  Prática das Pequenas Construções.  São Paulo: 

Edgard Blücher,  2000 

 
PROJETO DE ARQUITETURA I     72h 

EMENTA: Projeto de uma edificação residencial unifamiliar de pequeno porte, 

projeto residencial e comercial (uso misto) em 2 pavimentos apresentação ao nível 

de anteprojeto com memorial justificativo. Projeto de bateria de casas 

geminadas/seriadas. Apresentação ao nível de anteprojeto com memorial 

justificativo. Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. 

 
Bibliografia básica: 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
HALL, Edward T. A Dimensão Oculta, Lisboa, Relógio d’água. 
HESS, Alan. Oscar Niemeyer. Casas, Editora: Gustavo Gili 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011 
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ZIMMERMAN, Claire. Mies Van Der Rohe.  Editora: Taschen 
 
Bibliografia complementar: 
 
NEUFERT, Ernest. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo: Gustavo Gili, 1996. 
432p. il. 
SCHLEIFERE, Simone. Mini Houses. Editora: Loft, 2009. 
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987. 

 

QUARTO PERÍODO 
 

ESTUDIO DE MAQUETE      72h 
EMENTA: Desenvolver estudos de maquetes físicas, explorar o uso de materiais 
para a execução das maquetes a nível de apresentação e divulgação do projeto 
arquitetônico. Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 

 ROCHA, Paulo Mendes da; FINO, Cristina; OTONDO, Catherine; 

GRINOVER, Marina. Maquetes de papel. Editora: Cosac Naify, 2007. 

 IMAI, César. O SONHO DA MORADIA NO PROJETO : o uso da maquete 
arquitetônica na simulação da habitação social. Maringá: Eduem, 2010. 

 
Bibliografia complementar: 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987. 

 LORENZO, Gonzales. Maquetes - A Representação do Espaço no Projeto 
Arquitetônico. GG 

 
DESENHO DE ARQUITETURA ASSISTIDO POR COMPUTADOR III 72h 

EMENTA: Uso dos Software da plataforma BIM (Building Information Modeling ) 
como de forma de desenvolvimento e representação do projeto arquitetônico. 
Criação, avaliação, compreensão, comunicação e apresentação de projetos de 
arquitetura e urbanismo. Conceitos básicos, desenho e projeto em 3d (plantas 
baixas, elevações, cortes e perspectivas). Distribuição e organização do desenho em 
níveis de informação. Blocos de bibliotecas. Utilização de Padronização para 
apresentações de trabalhos na plataforma BIM. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT – Representação de Projetos De Arquitetura – NBR 6492.  
ALBERNAZ, Maria Paula. Dicionário de Arquitetura, 2ª. ed. São Paulo: 
ProEditores, 2000 670p. il. 
LISTON, Kathleen. Manual de Bim: um guia de modelagem da informação da 
construção. Porto Alegre: Bookman, 2013. 978-85-826011-74. 
ONSTOTT, Scott. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012. Porto Alegre: Bookman, 2012 

 GASPAR, João, LORENZO, Natália Turri. ARCHICAD passo-a-passo. 
ProBooks, 2014. 

 

http://www.autodesk.com.br/adsk/servlet/index?siteID=1003425&id=16162653
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Bibliografia complementar: 
FIALHO, Arivelto Bustamente. Autocad 2004 – Teoria e Prática 3d no 
Desenvolvimento de Produtos Industriais. Érica. São Paulo, 2004. 348p. il. 
SILVEIRA, Samuel João da. Aprendendo AutoCad 2011. Florianópolis: Visual 
Books, 2011 
MONTENEGRO, Gildo, Desenho Arquitetônico. 4ª. ed. – São Paulo: Edgard 
Blücher, 2001.  
COSTA, Lourenço; BALDAM, Roquemar; AUTOCAD 2012 – Utilizando 
Totalmente. Editora Érika, São Paulo, 2011. 
 

PROJETO DE ARQUITETURA II      72h 
EMENTA: Projeto de residência de alto padrão. Apresentação ao nível de 
anteprojeto e projeto executivo com memorial justificativo, programa de 
necessidades em painéis padrão “OPERA PRIMA” EM FORMATO A1. (Em ambos 
os projetos a maquete convencional pode ser substituída pela perspectiva a manual 
ou maquete eletrônica). Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas 
pelos alunos. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 

de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 

 ROCHA, Paulo Mendes da; FINO, Cristina; OTONDO, Catherine; 

GRINOVER, Marina. Maquetes de papel. Editora: Cosac Naify, 2007. 

 HESS, Alan. Oscar Niemeyer. Casas, Editora: Gustavo Gili 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011 

 SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e 
construir. PW Gráficos e Editores Associados 

 
Bibliografia complementar: 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 

 CARRANZA, Edite Galote, CARRANZA, Ricardo. Detalhes construtivos de 
Arquitetura. São Paulo:Editora PINI. 

MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987. 
SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2ª ed. Porto Alegre: Ed. 
UFRGS, 2006 
 

CONFORTO AMBIENTAL II      36h 
EMENTA: Conceituar propagação, reflexão, absorção, transmissão, isolamento e 

reverberação nas edificações e no ambiente urbano.  Inserir aspectos subjetivos às 

sensações e comportamento dos seres humanos em detrimento à acústica 

ambiental de sistemas abertos e fechados. Inferir a influência do conforto térmico e 

luminoso. Enfatizar as principais leis de encontro à influência do conforto ambiental, 

na ótica acústica, de residências, órgãos públicos, casas noturnas, bares.   

Desempenho acústico dos materiais de construção. Roteiro de projetos e análise de 

casos. 
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Bibliografia básica: 
BISTAFA, Sylvio R. Acústica Aplicada ao Controle de Ruído. 2ª edição revista. 
São Paulo: Blucher, 2011. 
MURGEL, Eduardo. Fundamentos de Acústica Ambiental. São Paulo, SENAC, 
2007. 
COSTA, Ennio Cruz da. Acústica Técnica. Blucher, 2003. 
PANIAGO, Régio Paniago; Acústica Arquitetônica 2° Ed. Thesaurus. Brasília, 
2010. 
ROMERO, Marcelo De Andrade; REIS, Lineu Belico Dos. Eficiencia energetica em 
edificios. Ed. Manole. 2012. 

 
Bibliografia complementar: 
CUNHA, Eduardo Grala da . Elementos De Arquitetura De Climatização Natural. 
Porto Alegre: Masquarto , 2006. 188p. 
MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. 5.ed. Porto Alegre: 
Masquarto , 2010.  
OJIMA, Ricardo, MARANDOLA JUNIOR. Mudanças Climáticas e as Cidades: 
novos e antigos debates na busca da sustentabilidade urbana e social. São 
Paulo: Blucher, 2013. 978-85-212080-51. 
 

INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÍCAS E DE COMUNICAÇÕES  54h 
EMENTA: Conceitos fundamentais de suprimento de energia elétrica e de 
comunicação nas edificações. Projeto técnico das instalações elétricas de telefonia e 
de comunicações. Sistema de segurança e circuito fechado de TV. Ar Condicionado. 
Análise da interferência do projeto elétrico e de comunicação no dimensionamento e 
na estética do projeto arquitetônico. 
 
Bibliografia básica: 
JÚNIOR, Roberto de Carva lho; Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, 
3° Ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2011. 
CREDER, H. Instalações elétricas. Ed. Livros Técnicos e Científicos. Editora LTDA. 
2000, 2012. 
NISKIER, Julio. Instalações elétricas. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011 
NISKIER, Julio. Manual de Instações Elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 306p.. 
ISBN 9788521614357. 
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12.ed. 
São Paulo: Érica, 2011. 272 p.. ISBN 978-85-7194-417-6 
 
Bibliografia complementar: 
GUERRINI, Délio Pereira. Eletricidade para a engenharia. Barueri: Manole, 2003. 
148 p. ISBN 85-204-1572-5. 
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais = Instalações elétricas 
industriais. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 666p.. ISBN 9788521617426. 
MOREIRA, Vinicius de Araújo. Iluminação elétrica. 1.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher , 1999. 189 p. ISBN 85-212-0175-3. 
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: 
Conforme norma NBR 5410:2004. 21.ed.. São Paulo: Érica, 2011. 422 p. ISBN 
978-85-7194-541-8. 
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TEORIA DAS ESTRUTURAS II      72h 
EMENTA: Propriedade geométricas. Momento estático, centro de gravidade, 
momento de inércia. Raio de Giração. Cisalhamento, torsão e flexão. Vigas 
hiperestáticas. Classificação dos sistemas estruturais com ênfase às estrutras 
arquitetônicas como munumentos, arcos e cúpulas. “Ex: Obras de Oscar Niemeyer” 
 
Bibliografia básica: 
 
ENGEL, Heino. Sistemas Estruturais. Hemus Ed . LTDA, São Paulo,1981. 
MARGARIDO, Aluízio Fontana, Fundamentos de estruturas, Zigurate, São Paulo, 
2003. 
HIBBELER. R. C. Estática: Mecânica para engenharia. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011. 
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais para entender e 
gostar. Edgard Blücher, São Paulo, 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
CHING, Francis D. K. Sistemas Estruturais Ilustrados. Bookman, 2010. 
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 
São Paulo: Zigurate, 2000.  

 SALVADORI, Mario. Porque os edifícios ficam de pé. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2011. 

HIBBELER,  R. C. Análise das estruturas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
 

QUINTO PERÍODO 
 
PROJETO DE INTERIORES E ESTILOS         54h 
EMENTA: Concepção de ambientes internos. Modelos teóricos sobre as correlações 
dos espaços internos e externos. Impacto sobre cores aplicadas ao espaço 
interno/externo. Projetos de equipamentos e objetos. Detalhes arquitetônicos. 
Ergonometria aplicada. Programação visual. Projeto em ambiente Residencial e 
Comercial 
 
Bibliografia básica: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Iluminação de interiores: 
NBR 5413. 14 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 1992. 13p. 
PASCHOARELLI, Luis Carlos. Design Ergonômico de Instrumentos Manuais: 
metodologias de desenvolvimento, avaliação e análise do produto. São Paulo: 
Blucher, 2011. 978-85-803904-69. 
BONSIEPE, Gui. Design como prática de projeto. São Paulo: Blucher, 2012. 987-
85-2120-676-7. 
 
Bibliografia complementar: 
ABEDESIGN. Brazilian Design Profile. São Paulo: Blucher, 2011. 978-85-212064-
08. 
COLES, John; HOUSE, Naomi. Fundamentos De Arquitectura De Interiores. 
PROMOPRESS. 
MACUSO, Clarice. Arquitetura de Interiores e Decoração: a arte de viver bem. 3. 
ed. Porto Alegre: Sulina, 2012. 253 p. 
MARX, Roberto Burle. Arte & Paisagem. Rio de Janeiro: Studio Nobel, 2004. 978-
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85-55305-11. 
 

TÓPICOS DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS     72h 
EMENTA: Inserir fatores urbanos de caráter biótico e abiótico na formação da idéia 
sanitária a partir da correlação entre doença, pobreza, densidade populacional e 
habitação operária. Aplicar conhecimento e aplicação de Desenvolvimento 
Sustentável. Contextualizar as cidades brasileiras e sua problematização. Relacionar 
as implicações socioeconômicas, culturais das experiências populacional e 
urbanística mundial e brasileira na construção do pensamento discente, na 
problemática ambiental. 
 
Bibliografia básica: 
KEELER, Marian. Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis. Porto 
Alegre: Bookman,2010. 
ROMERO, Marcelo de Andrade. Metrópoles e o desafio urbano frente ao Meio 
Ambiente. São Paulo: Blucher, 2010 
MANO, Eloisa Biasotto. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2.ed. São Paulo: 
Blucher, 2010 
BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 
mudanças da agenda. 13.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 159 p. ISBN 978-85-326-
1819-1. 
BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em debate. 3.ed. São Paulo: 
Moderna, 2004. 127 p. ISBN 85-16-01640-4. 
 
Bibliografia complementar: 
LEFF, Enrique. Saber Ambiental: Sustentabilidade Racionalidade Complexidade 
Poder. Editora vozes, Petrópolis, Rj. 2001, 2012. 
HINRICHS, Roger A. Energia e meio ambiente. 4.ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 708 p. ISBN 85-221-0714-8. 
VECCHIA, Rodnei. O meio ambiente e as energias renováveis: instrumentos de 
liderança visionária para a sociedade sustentável. Barueri: Manole, 2010. 334 p. 
ISBN  978-85-98416-85-4. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. 1094 p. ISBN 85-742-0739-X. 
CAVALCANTI, Clóvis, Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas 
públicas. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 436 p. ISBN 85-249-0662-6. 
 

PROJETO DE ARQUITETURA III     72h 
EMENTA: Projeto de uma edificação vertical em até 4 pavimentos com 

apresentação ao nível de anteprojeto com memorial justificativo. de uma edificação 

vertical em até 12 pavimentos de uso misto (residencial/hotelaria) com apresentação 

ao nível de anteprojeto com memorial justificativo. (Em ambos os projetos a maquete 

convencional pode ser substituída pela maquete eletrônica). Discussão crítico-

comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. 

 
Bibliografia básica: 
 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 

de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
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 ROCHA, Paulo Mendes da; FINO, Cristina; OTONDO, Catherine; 

GRINOVER, Marina. Maquetes de papel. Editora: Cosac Naify, 2007. 

HALL, Edward T. A Dimensão Oculta, Lisboa, Relógio d’água. 

MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 

Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011 

OLGYAY, Victor. Arquitectura y clima manual de diseno bioclimatico para 

arquitectos. Editora: Gustavo Gili 

 
Bibliografia complementar: 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 
PIÑÓN, Hélio. Teoria do Projeto. Porto Alegre: LIvraria do Arquiteto, 2006. 
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987. 
SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2ª ed. Porto Alegre: Ed. 
UFRGS, 2006 
 

CONFORTO AMBIENTAL III      36h 
EMENTA: A luz como componente do espaço. Sistemas de iluminação artificial, 
tipos de lâmpadas, luminárias, temperatura da cor, fluxo luminoso, IRC, variáveis de 
projeto luminotécnico. Efeitos de luz e sombra. Iluminação e economia de energia na 
edificação. Sistemas e conceitos de iluminação natural. Nível de iluminação para 
conforto humano. Análise luminotécnica do ambiente. Iluminação artificial e 
complementar: fontes de luz e sistemas de iluminação. Critérios de projeto e análise 
de casos. 
 
Bibliografia básica: 
GUERRINI, D. P.; Iluminação – Teoria e Projeto. Érica. São Paulo, 2012. 
SILVA, Mauri Luiz da. Luz, Lâmpadas e Iluminação. 2004.  
FROTA, Anésia Barros. Manual de conforto térmico. 8. ed. São Paulo: Studio 
Nobel, 2003. 
ROMERO, Marcelo De Andrade; REIS, Lineu Belico Dos. Eficiencia energetica em 
edificios. Ed. Manole 
 
Bibliografia complementar: 
BISTAFA, Sylvio R.. Acústica Aplicada Ao Controle Do Ruído. 2. ed. São Paulo: 
Blucher, 2011. 380 p. 
CARVALHO, Régio Paniago. Acústica Arquitetônica. 2. ed. Brasília: Thesaurus, 
2010. 238 p. 
CUNHA, Eduardo Grala da . Elementos De Arquitetura De Climatização Natural. 
Porto Alegre: Masquarto , 2006. 188p. 
HIGUERAS, Ester; KOTANYI, Raoul V. Urbanismo Bioclimatico. Editora: Gustavo 
Gili. 
 
 
 

INSTALAÇÕES PREDIAIS E PROJETO HIDRÁULICO-SANITÁRIOS 54h 
EMENTA: Demonstração do ciclo das águas e a importância ambiental dos sistemas 

mecânicos e automáticos. Higiene nas habitações. Conceitos fundamentais de 

suprimento de água potável nas edificações. Noções gerais de escoamento dos 
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líquidos. Instalações de água fria e água quente nas edificações. Instalações de 

proteção contra incêndio. Esgotos prediais. Aspectos sanitários das instalações 

prediais. Armazenamento e reutilização das águas pluviais. Análise da interferência 

do projeto hidrossanitário no dimensionamento e na estética do projeto arquitetônico. 

 
Bibliografia básica:  
AZEVEDO NETTO, José M. de. Manual de hidráulica. 8.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1998. 669 p.  
CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e controle de enchentes. São Paulo: 
Oficina de textos, 2005. 302p. 
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de 
arquitetura. 5.ed. São Paulo: Blucher, 2012 
CREDER, H. Instalações hidráulicas e Sanitárias. Ed. Livros técnicos Científicos 
Editora LTDA. 2011. 
 
Bibliografia complementar: 
AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício até sua Cobertura, E. Blücher. 
BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2004. 410p.  
DELMÉE, G. J. Manual de medição de vazão. 3 ed. São Paulo: Editora Edgard 
Blücher Ltda., 2003. 346p.  
OKIISHI, T. H.; YOUNG, D. F.; MUNSON, B. R. Fundamentos da mecânica dos 
fluidos. 4 ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 2004. 571p.  
 
ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA EM ARQUITETURA         36h 
EMENTA: Estudar a origem dos elementos básicos da cultura humana, sua 
propagação e evolução. Aspectos antropológicos da religião. Identidade, etnicidade, 
raça, gêneros, cultura e tecnologias na sociedade contemporânea e suas 
implicações na Arquitetura e no Urbanismo, e influência na paisagem urbana. 
Introduzir os processos de mecanização, automação e informatização. A 
diversidade cultural e a relativização cultural. A escola enquanto espaço 
sociocultural. 

 
Bibliografia básica: 
HALL, Edward t. A dimensão oculta. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 258 p.  
LAPLANTINE, Françóis. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005. 205 
p.  
MARCONI, Marina  de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 7.ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. 373 p.  
PEDREIRA, C.A., SILVA NETO, A.A., MENESTRINO, E. et al. Arqueologia e 
Patrimônio: um olhar sobre a história e a cultura dos municípios de Peixe, 
Arraias, Paranã e Tagautinha, no Estado do Tocantins. Palmas: Exata 
Copiadora. 2012. 160p. 
LYNCH, kevin. A boa forma da cidade. Lisboa: Lda, 2010 
 
Bibliografia complementar: 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas . Rio de Janeiro: LTC, 2012. 323 p. 
TELES, Maria Luiza Silveira. Iniciação à sociologia. Petropoles: Vozes, 1993. 78 p.  
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 
introdução. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 324 p. 
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FORACCHI, Marialice Mencarini. Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: LTC. 
2002. 308 p. 
ROMERO, Marcelo de Andrade. Metrópoles e o Desafio Urbano Frente ao Meio 
Ambiente. São Paulo: Blucher, 2010. 
 

TEORIA E ECONOMIA URBANA     72h 
EMENTA: Compreender as teorias sobre o desenvolvimento urbano.  Compilar nas 
análises da Arquitetura e Urbanismo o histórico e os conceitos em planejamento, 
urbanismo e ambiente Elementos da estrutura urbana. Uso do solo urbano. Relação 
centro e periferia. Segregação urbana. Política urbana da cidade. As teorias 
recentes sobre o espaço urbano. Sitio e paisagem. Forma urbana. Espaço público e 
privado. 
 
Bibliografia básica: 
GOLDEMBERG, Jose (org.). Metrópoles e o Desafio Urbano. São Paulo: Blucher, 
2010. 
SCHLEIFER, Simone. Habitação de baixo custo. São Paulo. FKG, 2012. 978-84-
993678-97 
GARCIA Lamas, José Manuel Ressano. Morfologia urbana e desenho da cidade. 
2 ed. (Lisboa): 1993 
VASCONCELLOS, Eduardo A. Transporte urbano, espaço e equidade. Ed. 
Annablume. 2001. 
WALL, Ed; WATERMAN, Tim. Desenho Urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 
Bibliografia complementar: 
MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em Urbanizações de Pequeno Porte. 
Porto Alegre: +4, 2010.  
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da escola científica à 
competitividade em economia globalizada. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
OJIMA, Ricardo; HOGAN, Daniel Joseph; MARANDOLA JUNIOR, Eduardo. 
População e Ambiente: desafios à sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2010. 
978-85-212057-53. 
PHILLIP JÚNIOR, Arlindo. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para 
um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.  
 

SEXTO PERÍODO 
 

DESENHO URBANO       72h 
EMENTA: Introdução ao desenho urbano. Introdução à questão do solo urbano, 

legislação urbana e sua evolução histórica. Representação gráfica de elementos que 

integram um projeto urbano sendo consideradas as legislações e normas vigentes. 

Princípios técnicos para elaboração de diagnóstico de sítio e situação. Conceitos de 

setorização, harmonização funcional, ambiência espacial e relações 

socioeconômicas de produção do espaço aplicada ao projeto. Relações 

interdisciplinares com o paisagismo e o projeto de edificação. Critérios e 

mecanismos para adequação socioambiental. 
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Bibliografia básica: 
LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. 6. ed.  
CORBUSIER, Le. Urbanismo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009 
MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em Urbanizações de Pequeno Porte. 
Porto Alegre: +4, 2010.  
MASCARÓ, Luis Juan. Desenho urbano e custos de urbanização. 2.ed. Porto 
Alegre: Luzzatto, 1989. 
MASCARO, Juan Luis. Loteamentos urbanos. Porto Alegre: +4, 2005. 978-85-
902663-27. 
 
Bibliografia complementar: 
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora +4, 2005. 978-85-902663-34. 
MELO, José Marques de. Subdesenvolvimento, urbanização e comunicação. 
2.ed. Petrópolis: Vozes, 1976. 89p. 
MELLO, José Carlos. Planejamento dos Transportes Urbanos. Rio de Janeiro: 
Campus, 1981. 261p. 
WALL, Ed; WATERMAN, Tim. Desenho Urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
SAKATA, Francine Mariliz Gramacho. Paisagismo Urbano: requalificação e 
criação de imagens. São Paulo: EDUSP, 2011. 987-85-314128-75. 
 

PROJETO DE ARQUITETURA IV     72h 
EMENTA: Projeto de edificação institucional (escola de tempo integral) 
apresentação ao nível de anteprojeto com memorial justificativo e memorial 
descritivo. Projeto de uma Marina (guarda/barcos) e suas normativas. Apresentação 
ao nível de anteprojeto com memorial justificativo e memorial descritivo. (Em ambos 
os projetos a maquete convencional pode ser substituída pela maquete eletrônica). 
Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
GÓMEZ, Elóy Velasco, MARTÍNEZ, Francisco Javier Rey. Eficiencia energetica en 
edificios certificacion y auditorias energeticas. Editora: Thomson Paraninfo. 
HALL, Edward T. A Dimensão Oculta, Lisboa, Relógio d’água. 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011 
OLGYAY, Victor. Arquitectura y clima manual de diseno bioclimatico para 
arquitectos. Editora: Gustavo Gili 
 
Bibliografia complementar: 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 
PIÑÓN, Hélio. Teoria do Projeto. Porto Alegre: LIvraria do Arquiteto, 2006. 
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987. 
SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2ª ed. Porto Alegre: Ed. 
UFRGS, 2006 
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PAISAGISMO I          72h 
EMENTA: Introdução aos campos do paisagismo. Morfologia e escala da paisagem. 
Flora, clima e solos. Reconhecimento e identificação da flora predominante na 
paisagem urbana regional. Paisagem e conforto. Adequação de espécies ao solo, 
clima e paisagem. Desenvolvimento de um projeto paisagístico residencial com 
detalhamento para plantio com memorial descritivo e plantio. 
 
Bibliografia básica: 
BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, jardinagem plantas 
ornamentais. 7. ed. São Paulo: Iglu, 2000. 
LORENZI, Harri, 1994 – Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo 
de Plantas Arbóreas Nativas no Brasil, Vol. 1, 2º ed. Nova Odessa, SP: Editora 
Plantarum, 2009. 
MARX, Roberto Burle. Arte & Paisagem. Rio de Janeiro: Studio Nobel, 2004. 978-
85-55305-11. 
PAIVA, Patrícia Duarte de Oliveira. Paisagismo: conceitos e aplicações. Lavras: 
UFLA, 2008. 978-85-876926-65 
SAKATA, Francine Mariliz Gramacho. Paisagismo Urbano: requalificação e 
criação de imagens. São Paulo: EDUSP, 2011. 987-85-314128-75. 
 
Bibliografia complementar: 
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne. Novos Olhares Sobre o Lugar: 
ferramentas e metodologias, da arquitetura à antropologia. Rio de Janeiro: 
Contra Capa, 2013. 987-85-774012-46. 
Frutas, Cores e Sabores do Brasil. São Paulo: Europa, 2013. v.2. 978-85-796015-
90. 
LEFF, Enrique. Saber ambiental. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2012 
MACEDO, Silvio Soares.  Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo, Guapé, 
1999. 
SIQUEIRA, Vera Beatriz. Burle Marx: inglês. São Paulo: Desatino, 2009. 978-85-
750383-90. 
 

INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL E URBANA I   36h 
EMENTA: Definir o conceito Ciência. Considerar sobre os parâmetros de ocupação 

do solo e sua infraestrutura urbana com característica social e ambiental. Apresentar 

princípios de administração pública referente a gestão da infraestrutura setorial e 

urbana. Especificar redes infraestruturais em assentamentos habitacionais.  

Apresentar tecnicamente a pavimentação; o sistema viário urbano; as ciclovias e o 

transporte coletivo. Especificar e dimensionar a infraestrutura urbana em núcleos 

habitacionais: redes viária, elétrica e comunicação, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário. Relacionar rede de drenagem pluvial; rede pública de energia 

elétrica (baixa e alta tensão); iluminação pública, gás e telefonia com políticas 

públicas e programas habitacionais com aspectos socioeconômicos, tecnológicos e 

ambientalmente adequados. 

 
Bibliografia básica: 
GOLDEMBERG, José. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. São 
Paulo: Blucher, 2011. v.5. 987-85-212061-01. 



63 

 

MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora, 2005.  
VASCONCELLOS, Eduardo Alcantara De. Mobilidade urbana e cidadania. Editora: 
Senac Sao Paulo. 2012. 
 
Bibliografia complementar: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9050:2004. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2004. 97 p.  
CARDOSO, Adauto Lucio. Indicadores de gestão urbana. 2002 
LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia Urbana E Desenho Da Cidade. 6. 
ed. Lisboa (PO): Fundação Caloustre Gulbenkian, 2011. 592 p. 
MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em urbanizações de pequeno porte. 
Porto Alegre: Masquarto , 2010. 
MASCARO, Juan Luis. Loteamentos urbanos. Porto Alegre: 2005.  
 

INFORMÁTICA APLICADA À COMUNICAÇÃO VISUAL   54h 
EMENTA: Utilização de editor de apresentações avançadas de trabalhos técnicos 
científicos com a presença e manipulação de fotos digitais, som e vídeo. Softwares 
para visualização e edição de imagens em 2 e 3 dimensões. Elaboração de um 
projeto gráfico de comunicação visual de um edifício institucional. Criação de 
logotipia e painéis de apresentação de projeto. (Corel Draw) 
 
Bibliografia básica: 
LISTON, Kathleen. Manual de Bim: um guia de modelagem da informação da 
construção. Porto Alegre: Bookman, 2013. 978-85-826011-74. 
MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo. Processamento Digital de 
Imagens, Rio de Janeiro: Brasport, 1999. ISBN 8574520098.  
MISKIMIN, Harry A. PAULA FILHO, Wilson de Padua. Multimídia 
VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho técnico sem prancheta com 
AutoCAD 2008. 2.ed. Florianópolis: Visual Books, 2007. 284 p.  
 
Bibliografia básica: 
SOUZA, A. C. de. e outros. AutoCAD 2000. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002  
BALDAM, R. de L. AutoCAD 2002: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 2003 
REHDER, Wellington; PEREIRA, Elbis França / Viena.Autodesk 3ds Max 8 - Crie 3 
D em Menos Tempo 

 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO     72h 

EMENTA: Apresentação do plano de aula da disciplina. Evolução do concreto, 

desempenho e aplicações. Propriedades mecânicas e reológicas. Deformabilidade. 

Aços para concreto armado. Projeto de lajes maciças: tipos, pré-dimensionamento, 

determinação das ações e dos esforços solicitantes, cálculo e detalhamento das 

armaduras, verificação do estado limite de deformação excessiva e das tensões 

tangenciais, desenho de armação. Comportamento de vigas submetidas a momento 

fletor e força cortante. Noções sobre ancoragem e detalhamento das barras. Bases 

para cálculo. Estádios de comportamento do concreto na flexão. Domínios de 

deformação na ruína. Flexão normal simples: seção retangular e seção T. 

Concepção estrutural de edifícios: escolha do sistema estrutural, desenhos das 

formas dos vários pavimentos do edifício. Projeto de vigas biapoiadas e contínuas: 

tel:8574520098
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cálculo dos esforços solicitantes, verificações de flexão e de cisalhamento, cálculo e 

detalhamento das armaduras, verificações de ancoragem nos apoios extremos. 

Estados limites de serviço. Verificações de flechas e de abertura de fissuras. Análise 

estrutural. Projeto de Pilares. Projeto de escadas 

 
Bibliografia básica: 

 ABNT NBR 6118 “Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 
Procedimento”  ABNT. 

 CARVALIIO, R. C. c FILHO, J. R. F. Cálculo detalhamento de estruturas 
usuais de concreto armado.  Editora UFSCar, 2004: 

 FUSCO, P.B. Estruturas de Concreto - Solicitações Normais. Ed. Guanabara 
Dois. Rio de Janeiro 1981. 

 FUSCO, P.B. Estruturas de Concreto – Fundamentos do Projeto Estrutural. 
Eb. McGraw Hill, 1977 

 FUSCO, P.B. Técnica de armar as estruturas de concreto.Ed. Pini,1995 

 LEONHARDT, M. e MONING, E. Construções de Concreto, vols, 1 a 4, Ed. 
Interciência, 1977 

 PFEIL, W. Concreto Armado, Ed. LTC. 
 
Bibliografia complementar: 
RABELLO, Yopanán Conrado Pereira, A concepção estrutural e a arquitetura, 
Zigurate, São Paulo, 2003. 
MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. 5.ed. Porto Alegre: 
Masquarto , 2010.  
BOTELHO, Campos; Henrique Manoel, Concreto Armado Eu te Amo, São Paulo, 
Editora Edgard Blucher Ltda. 1983. 
 

SÉTIMO PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL   72h 
EMENTA: Aplicação e análise das diferentes abordagens teóricas do planejamento, 
considerando os espaços: urbano, municipal e regional. Organização do espaço 
microrregional. Processo de conurbação e polarização. Desenvolvimento econômico 
e organização espacial. Planejamento de gestão ambiental. Legislação e política de 
zoneamento. Distribuição espacial de atividades. Políticas públicas e gestão 
municipal. A disciplina aborda conhecimentos e compreensão dos espaços urbanos 
e das atividades pertinentes as teorias do planejamento urbano e regional, 
metodologias, urbanização e aspectos evolutivos, processo de urbanização; 
processo de planejamento urbano. 
 
Bibliografia básica: 
BENEVOLO, Leonardo. A cidade e o arquiteto. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2001 
CORBUSIER, Le. Urbanismo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009 
PEREIRA, Elson Manoel. Planejamento urbano no brasil: conceitos, dialogos e 
praticas. Editora: ARGOS. 
MASCARO, Juan Luiz. Desenho Urbano e Custo de Urbanização. Porto Alegre: 
D.C. Luzatto, 1989. 
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2009.  
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VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. São 
Paulo: Senac, 2012. 978-85-745831-81. 
 
Bibliografia complementar: 
CASSILHA, Gilda Amaral; CASSILHA, Simone Amaral. Planejamento Urbano E 
Meio Ambiente-Livro Impresso + Video Livro (DVD COM VIDEO AULAS). 
Editora: IESDE 
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 22 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
309p.  
PEDREIRA, C.A., SILVA NETO, A.A., MENESTRINO, E. et al. Arqueologia e 
Patrimônio: um olhar sobre a história e a cultura dos municípios de Peixe, 
Arraias, Paranã e Tagautinha, no Estado do Tocantins. Palmas: Exata 
Copiadora. 2012. 160p. 
 

PROJETO DE ARQUITETURA V        72h 
EMENTA: Desenvolver projeto arquitetônico de edifício horizontal/vertical (de caráter  
privado / comercial) “shopping Center”, levando em consideração: as questões 
referentes aos aspectos tecnológicos e construtivos; escolha e lançamento dos 
sistemas estruturais; instalações prediais (lógica e dados instalações elétricas e 
telefonia, hidráulico-sanitárias, gás ar condicionado e proteção contra incêndio) e 
tipos de transportes verticais (elevadores, escadas rolantes, esteiras etc.). Definir 
espaços para garagens cobertas e descobertas, espaços coletivos, entorno 
imediato. Projeto executivo, detalhamentos de acabamento, maquete de 
apresentação, memorial descritivo e justificativo (A maquete convencional pode ser 
substituída pela maquete eletrônica). Discussão critico-comparativa das soluções 
elaboradas pelos alunos com o projeto apresentado em forma de painéis.  
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
DAL MONTE, Paulo Juarez. Elevadores e escadas rolantes. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2000 
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Edificações de aço no Brasil. São Paulo: Zigurate, 
2002 
UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. São Paulo: 
WMF Martins, 2013. 978-85-782764-16. 
 
Bibliografia complementar: 
GOLDEMBERG, José. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. São 
Paulo: Blucher, 2011. v.5. 987-85-212061-01. 
LIMA, Mariana Regina Coimbra de.. Percepção Visual Aplicada A Arquitetura E 
Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 2010. 145 p. 
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987. 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 
 

PAISAGISMO II       72h 
EMENTA: Introdução aos campos do paisagismo. Morfologia e escala da paisagem. 
Flora, clima e solos. Reconhecimento e identificação da flora predominante na 
paisagem urbana. Paisagem e conforto de massa verde como barreira acustiva e 
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climática, estudo de projetos de paisagem urbana, parques de pequeno, médio e 
grande porte, desenvolvimento de  projeto paisagístico de uma área urbana (praça 
ou parque urbano). 
 
Bibliografia básica: 
BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, jardinagem plantas 
ornamentais. 7. ed. São Paulo: Iglu, 2000. 
LORENZI, Harri, 1994 – Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo 
de Plantas Arbóreas Nativas no Brasil, Vol. 1, 2º ed. Nova Odessa, SP: Editora 
Plantarum, 2009. 
MARX, Roberto Burle. Arte & Paisagem. Rio de Janeiro: Studio Nobel, 2004. 978-
85-55305-11. 
PAIVA, Patrícia Duarte de Oliveira. Paisagismo: conceitos e aplicações. Lavras: 
UFLA, 2008. 978-85-876926-65 
SAKATA, Francine Mariliz Gramacho. Paisagismo Urbano: requalificação e 
criação de imagens. São Paulo: EDUSP, 2011. 987-85-314128-75. 
 
Bibliografia complementar: 
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne. Novos Olhares Sobre o Lugar: 
ferramentas e metodologias, da arquitetura à antropologia. Rio de Janeiro: 
Contra Capa, 2013. 987-85-774012-46. 
Frutas, Cores e Sabores do Brasil. São Paulo: Europa, 2013. v.2. 978-85-796015-
90. 
LEFF, Enrique. Saber ambiental. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
MACEDO, Silvio Soares. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo, guapé, 
1999. 
SIQUEIRA, Vera Beatriz. Burle Marx: inglês. São Paulo: Desatino, 2009. 978-85-
750383-90. 
 

INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL E URBANA II   72h 
EMENTA: Equipamentos e serviços que compõem o conjunto da infra-estrutura 
urbana estabelecendo um paralelo das soluções a serem adotadas para pequenas 
comunidades (vilarejos) e cidades de diferentes portes. Estação de tratamento de 
água (ETA); reservatórios e rede de abastecimento de água. Esgotamento sanitário 
urbano e estações de tratamento de esgoto (ETE). Lixo urbano; usinas de 
reciclagem do lixo; biodigestores e aterros sanitários. Cemitérios e crematórios. 
Exigências, fatores ambientais e legislação pertinente. 
 
Bibliografia básica: 
MANO, Eloisa Biasotto. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2.ed. São Paulo: 
Blucher, 2010 
MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em Urbanizações de Pequeno Porte. 
Porto Alegre: +4, 2010.  
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora +4, 2005. 978-85-902663-34. 
ROMERO, Marcelo de Andrade. Metrópoles e o desafio urbano frente ao Meio 
Ambiente. São Paulo: Blucher, 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
BARRERA, Paulo. Biodigestores - Energia, Fertilidade E Saneamento Para A 
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Zona Rural. Coleção: Brasil Agricola. Editora: Icone Editora. 2011. 

LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia Urbana E Desenho Da Cidade. 6. 
ed. Lisboa (PO): Fundação Caloustre Gulbenkian, 2011. 592 p. 
OJIMA, Ricardo, MARANDOLA JUNIOR. Mudanças Climáticas e as Cidades: 
novos e antigos debates na busca da sustentabilidade urbana e social. São 
Paulo: Blucher, 2013. 978-85-212080-51. 
 

ESTRUTURAS DE AÇO E MADEIRA     72h 
EMENTA: Introdução aos conceitos básicos e fundamentais necessários para o 
correto lançamento e pré-dimensionamento de estruturas metálicas, observando as 
normas técnicas, a economia da obra e a coerência formal, plástica e técnica entre o 
calculo estrutural e o projeto arquitetônico. Generalidades. Propriedades. Tração. 
Compressão simples. Flexo-compressão normal e obliqua. Ligações. Ação do vento 
nas estruturas. Noções sobre concreto protendido. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT  NBR 8800. Estruturas de aço. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
2008 
DIAS, Luis Andrade de Mattos, “Edificações de aço no Brasil”, São Paulo, 
Zigurate, 2002. 
DIAS, Luis Andrade de Mattos, Aço e arquitetura: Estudo de edificações no 
Brasil. São Paulo: Zigurate, 2004. 171 p. 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança. Estruturas Metálicas. 2.ed.. São 
Paulo: Blucher, 2005. 301 p. 
SILVA, Valdir Pignatta; PANNONI, Fabio Domingos. Estruturas de Aço para 
Edifícios: aspectos tecnológicos e de concepção. São Paulo: Blucher, 2010. 978-
85-212053-88. 
 
Bibliografia complementar: 
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Aço E Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2004. 171 
p. 
KUHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura Do Ferro E Arquitetura Ferroviária em São 
Paulo. São Paulo: Ateliê editorial:Fapesp:Secretaria da cultura, 1998. 436 p. 
PFEIL, Walter. Estruturas De Aço. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 357 p. 
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 
São Paulo: Zigurate, 2006, 2011. 
 
                                                    OITAVO PERÍODO 
 

PROJETO INTEGRADO DE ARQ., INSTALAÇÕES E ESTRUTURAS 72h 
EMENTA: Detalhamento do projeto Arquitetônico  do Shopping Center e instalações, 
detalhamento do projeto estrutural focando a COMPATIBILIZAÇÃO dos projetos 
para o bom entendimento da importância global do  domínio do projeto arquitetônico.  
 
Bibliografia básica: 
BOTELHO, Campos; Henrique Manoel, Concreto Armado Eu te Amo, São Paulo, 
Editora Edgard Blucher Ltda. 1983. 
JÚNIOR, Roberto de Carva lho; Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, 
3° Ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2011. 
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de 
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arquitetura. 5.ed. São Paulo: Blucher, 2012 
 
Bibliografia complementar: 
LISTON, Kathleen. Manual de Bim: um guia de modelagem da informação da 
construção. Porto Alegre: Bookman, 2013. 978-85-826011-74. 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994. 
DIAS, Luis Andrade de Mattos, Aço e arquitetura: Estudo de edificações no 
Brasil. São Paulo: Zigurate, 2004. 171 p. 
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 
São Paulo: Zigurate, 2006, 2011. 
Bibliografia complementar: 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 

 CARRANZA, Edite Galote, CARRANZA, Ricardo. Detalhes construtivos de 
Arquitetura. São Paulo:Editora PINI. 

 
PROJETO DE URBANISMO I      72h 

EMENTA: Ensinar urbanização, legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo 
e suas respectivas leis de proteção ambiental. Apresentar alternativas ambientais 
para o mesmo. Elencar os orgãos públicos envolvidos no processo e procedimentos 
administrativos. Avaliar e aplicar conceito de plano diretor, para pequenas cidades 
(proagnose e diagnose, estudos de bacia hidrográfica, relatórios de impacto 
ambiental, zoneamentos, áreas de proteção ambiental).  Evolução da legislação 
ecológica de ambientes urbanos. Nortear as avaliações da paisagem em áreas 
urbanas regionais, para planejamentos urbanos ambientais. (Projeto urbano) 
 
Bibliografia básica: 
CALABI, Donatella. Historia do urbanismo europeu.  Ed. Perspectiva. 2012. 422 p. 
LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. 6. Ed. 
Lisboa (PO): Fundação Caloustre Gulbenkian, 2011. 
LE CORBIUSIER. Planejamento urbano. Ed. Perspectiva. 
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora +4, 2005. 978-85-902663-34. 
MASCARÓ, Luis Juan. Desenho urbano e custos de urbanização. 2.ed. Porto 
Alegre: Luzzatto, 1989. 
 
Bibliografia complementar: 
FERREIRA, Mario dos Santos. Arquitetura E Urbanismo. Porto Alegre: Livraria do 
Arquiteto, 2008. 392p. 
LE CORBUSIER. Urbanismo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 307 p. 
MASCARÓ, Lucia. A Iluminação do Espaço Urbano. Porto Alegre: Editora +4, 
2006. 987-85-998970-10. 
SILVA, Antonio Carlos Rodrigues. Desenho em Arquitetura e Urbanismo. São 
Paulo: Blucher, 2013. 987-85-212047-63. 
 

PROJETO DE ARQUITETURA VI     72h 
EMENTA: Desenvolver projeto arquitetônico de grande porte de um edifício 
hospitalar (de caráter público e/ou privado) estudo e aplicação da DRC 50, levando 
em consideração: as questões referentes aos aspectos tecnológicos e construtivos; 
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escolha e lançamento dos sistemas estruturais; instalações prediais (lógica e dados, 
instalações elétricas e telefonia, hidráulico-sanitárias, gás medicinal, ar condicionado 
e proteção contra incêndio) e tipo de transporte vertical (Elevadores, escadas 
rolantes, esteiras, etc.) Definir espaços para garagens cobertas e descobertas, 
espaços coletivos, entorno imediato. Projeto executivo, detalhamentos de 
acabamento, maquete de apresentação, memorial descritivo e justificativo (A 
maquete convencional pode ser substituída pela maquete eletrônica). Discussão 
crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. Apresentação dos 
projetos serão em painéis formato “ÓPERA PRIMA” que resultem na interferência 
urbana e/ou municipal. 
 
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994 Representação 
dde projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994 
ACAYABA, Marlene Milan. Residências em são paulo 1947 - 1975. São Paulo: 
Romano Guerra Editora, 2011 
ARTIGAS, Rosa. Paulo Mendes da Rocha: projetos de 1999-2006. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2007. v.2. 978-85-75063-10. 
DAL MONTE, Paulo Juarez. Elevadores e escadas rolantes. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2000. 
 
Bibliografia complementar: 
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho Geométrico. Florianópolis: UFSC, 2000. 345 
p. 
KAWOLTOWSKI, Doris. Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 978-85-797501-13. 
JUNIOR CARVALHO, Roberto. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. 
4.ed. São Paulo: Blucher, 2013. 978-85-212074- 
GÓES, Ronald de. Manual prático de arquitetura hospitalar. 2.ed. São Paulo: 
Blucher, 2011. 978-85-212058-07. 
 

ORÇAMENTO        72h 
 
EMENTA: Elaboração de orçamento, organogramas, e cronograma físico-financeiro 
de uma edificação a partir do conjunto de projetos – arquitetônicos e 
complementares. Análise de modelos que atendam às exigências das instituições de 
financeiro. Caderno de Encargos. Ornamentação com uso de softwares. Montagem 
de planilhas eletrônicas com ênfase ao orçamento. 
 
Bibliografia básica: 
MASCARO, J. L. O Custo das Decisões Arquitetônicas. MASQUATRO. Porto 
Alegre, 2010.   
MUDRIK, Chaim. Caderno de Encargos Vol. 1. 2ª edição revista e ampliada. São 
paulo: Blucher, 2006. 
SCHLEIFER, Simone. Habitação de baixo custo. São Paulo. FKG, 2012. 978-84-
993678-97. 
YAZIGI, Walid, A Técnica de Edificar, 11º Ed. – São Paulo: PINI. 2011. 670p. 
 
Bibliografia complementar: 
LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, Orçamento E Controle De Projetos De 
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Obras. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.  
BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos: construção nova. 2.ed. São 
Paulo. Gustavo Gil, 2012.  
 

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO I  36h 
EMENTA: Conceituação de patrimônio histórico e cultural. O valor 
histórico/artístico/cultural e a singularidade do patrimônio arquitetônico e urbanístico. 
Diagnóstico de danos e identificação dos agentes agressores ao patrimônio 
(químicos e mecânicos). Formas de recuperação, conservação, revitalização, 
restauração, reestruturação e reconstrução de edifícios e conjuntos urbanos. 
Legislação de proteção ao patrimônio. 
 
Bibliografia básica: 
CALIL JÚNIOR, Carlito. Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. 
1.ed. Barueri: Manole, 2003 
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 
São Paulo: Zigurate, 2000 
CHOAY, Françoise. A Alegoria Do Patrimônio . 4.ed. São Paulo: UNESP, 2006. 
282 p 
DVORÁK, Max. Catecismo da Preservação de Monumentos. Ateliê Editorial, 
2008. 
NYGAARD. Paul Dieter. Espaço da Cidade. Livraria do Arquiteto, 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
ABREU, Regina . Memória E Patrimônio. 2.ed. Rio de Janairo: Lamparina, 2009. 
320 p. 
FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio Em Processo. 3.ed. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2009. 298 p. 
PROENÇA, Graça. História da arte. 17.ed. São Paulo: Ática, 2011 
 

NONO PERÍODO 
 

PROJETO DE URBANISMO II      72h 
EMENTA: Urbanização e alternativas ambientais. Avaliação ecológica de habitais 
urbanos. Mapeamentos e avaliações da paisagem em áreas urbanas para 
planejamentos urbano-ambientais. Ferramentas do planejamento urbano-ambiental, 
ante-projeto de Plano Diretor para pequenas cidades (pro gnose e diagnose, 
estudos de bacia hidrográfica, relatórios de impacto ambiental, zoneamentos, áreas 
de proteção ambiental). Os diagnósticos utilizarão os dados reais coletados junto 
aos diversos órgãos competentes e interpretações de fotos aéreas e/ou imagens de 
satélite. 
 
Bibliografia básica: 
CALABI, Donatella. Historia do urbanismo europeu.  Ed. Perspectiva. 2012. 
GOLDEMBERG, José. Metrópoles e o Desafio Urbano: frente ao meio ambiente. 
São Paulo: Blucher, 2011. v.6. 987-85-212057-46. 
LYNCH, kevin. A boa forma da cidade. Lisboa: Lda, 2010 
ROMERO, Marcelo de Andrade. Metrópoles e o desafio urbano frente ao Meio 
Ambiente. São Paulo: Blucher, 2010.  
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SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2009 
 
Bibliografia complementar: 
FERREIRA, Mario dos Santos. Arquitetura E Urbanismo. Porto Alegre: Livraria do 
Arquiteto, 2008. 392p. 
LE CORBUSIER. Urbanismo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 307 p. 
SANTOS, Milton, A Urbanização Brasileira, HUCITEC. 
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora +4, 2005. 978-85-902663-34. 
MASCARÓ, Luis Juan. Desenho urbano e custos de urbanização. 2.ed. Porto 
Alegre: Luzzatto, 1989. 
 
 

PROJETO INTEGRADO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGENS  72h 
EMENTA: Projeto arquitetônico complexo com abordagem interdisciplinar. Deve ser 
integrado com os espaços públicos e conjuntos arquitetônicos apresentando em 
uma primeira etapa contendo: estudos preliminares, análise de programa funcional, 
definição de partido, anteprojeto, maquetes de estudo, e interferência na malha 
urbana. Na segunda etapa deverá ser apresentado pelo acadêmico o projeto 
executivo, detalhamentos de acabamento, maquetes de apresentação, memorial. 
Paisagismo dos espaços livres. A maquete de acabamento “convencional” pode ser 
substituída pela maquete eletrônica. Discussão crítico-comparativa das soluções 
elaboradas pelos alunos. 
 
Bibliografia básica: 
BRUNA, Paulo J. V.. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2002 
MALAMUT, Marcos. Paisagismo: projetando espaços livres. [S.l.: s.n.], [2013?]. 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011. 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. São 
Paulo: Senac, 2012.  
WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre:  Bookman, 2012.  
 
Bibliografia complementar: 
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili 
do BrasilS/A,2002, 2011. ed. 18ª. 
OLGYAY, VICTOR. Arquitectura y clima manual de diseno bioclimatico para 
arquitectos. Editora: Gustavo Gili. 2010. 
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
VELASCO. Eficiencia energetica en edificios certificacion y auditorias 
energeticas. Editora: Thomson Paraninfo. 2010. 
 

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO II  72h 
EMENTA: Promover a reflexão crítica sobre as práticas projetuais em edifícios pré-
existente. Possibilitar técnicas e ações preservacionistas ao longo da história, no 
Brasil e no exterior. Integrar conhecimentos de teoria e história do restauro, 
legislação patrimonial nacional e regional. Expor técnicas construtivas, patologias 
das edificações e sistemas de diagnóstico visando ao desenvolvimento de estudos 
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subsidiários à projetos de conservação (e ambiental) e restauro de edifícios e sítios 
de interesse histórico-cultural. 
 
Bibliografia básica: 
CALIL JÚNIOR, Carlito. Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. 
1.ed. Barueri: Manole, 2003 
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 
São Paulo: Zigurate, 2000 
CHOAY, Françoise. A Alegoria Do Patrimônio . 4.ed. São Paulo: UNESP, 2006. 
282 p 
DVORÁK, Max. Catecismo da Preservação de Monumentos. Ateliê Editorial, 
2008. 
NYGAARD. Paul Dieter. Espaço da Cidade. Livraria do Arquiteto, 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
ABREU, Regina . Memória E Patrimônio. 2.ed. Rio de Janairo: Lamparina, 2009. 
320 p. 
FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio Em Processo. 3.ed. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2009. 298 p. 
PROENÇA, Graça. História da arte. 17.ed. São Paulo: Ática, 2011 
 

TCC I         54h 
EMENTA: Escolha do tema a ser desenvolvido no TRABALHO FINAL DE 
GRADUAÇÃO. Pesquisa e elaboração da proposta. Conceituação do objeto da 
proposta, justificativa e embasamento teórico. Estudo de Edificação em variadas 
áreas unifamiliar / multifamiliar / público / privado / institucional / religioso; 
intervenção ou planejamento urbano. Definição do meio físico e social do trabalho 
final. A aprovação da proposta permitirá o acadêmico postular a matricula no TCC-II, 
continuando a pesquisa com o projeto. 
 
Bibliografia básica: 
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne. Novos Olhares Sobre o Lugar: 
ferramentas e metodologias, da  Arquitetura à antropologia. Rio de Janeiro: 
Contra Capa, 2013.  
GOLDEMBERG, José. Metrópoles e o Desafio Urbano: frente ao meio ambiente. 
São Paulo: Blucher, 2011. v.6.  
GOLDEMBERG, José. Energias Renováveis. São Paulo: Blucher, 2012. 987-85-
212060-88. 
OJIMA, Ricardo, MARANDOLA JUNIOR. Mudanças Climáticas e as Cidades: 
novos e antigos debates na busca da sustentabilidade urbana e social. São 
Paulo: Blucher, 2013.  
 
Bibliografia complementar: 
GÓES, Ronald de. Manual prático de arquitetura para clínicas e laboratórios. 
2.ed. São Paulo: Blucher, 2010.  
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora +4, 2005.  

MENEZES, Luis Cesar De Moura. Gestao de projetos. Editora: ATLAS. 2009. 

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. São 
Paulo: Senac, 2012.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO I        90h 

EMENTA: Programa de conteúdo livre, proposto individualmente pelo aluno ou por 
um grupo de no máximo 3 alunos. O trabalho será orientado por professor do curso, 
que procederá a avaliação e emitirá a nota final. 
 
Bibliografia básica: 
BRUNA, Paulo J. V.. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2002 
GARCIA Lamas, José Manuel Ressano. Morfologia urbana e desenho da cidade. 
2 ed. (Lisboa): 1993 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011. 
SCHLEIFER, Simone. Habitação de baixo custo. São Paulo. FKG, 2012. 978-84-
993678-97 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. São 
Paulo: Senac, 2012. 978-85-745831-81. 
 
Bibliografia complementar: 
OLGYAY, VICTOR. Arquitectura y clima manual de diseno bioclimatico para 
arquitectos. Editora: Gustavo Gili. 2010. 
OJIMA, Ricardo; HOGAN, Daniel Joseph; MARANDOLA JUNIOR, Eduardo. 
População e Ambiente: desafios à sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2010. 
978-85-212057-53. 
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
VELASCO. Eficiencia energetica en edificios certificacion y auditorias 
energeticas. Editora: Thomson Paraninfo. 2010. 
WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre:  Bookman, 2012.  
 

DÉCIMO PERÍODO 
 

ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E GERENCIAMENTO   36h 
EMENTA: Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Direitos 
Autorais na Arquitetura e Urbanismo. Metodologias para a gestão e gerenciamento 
de projetos e obras visando a implantação da qualidade total. Acompanhamento 
prático, padronizações e normalizações das interfaces durante o processo de 
materialização do empreendimento e apropriação. Preparar o acadêmico para 
assumir o papel de gerente na idealização e implantação do empreendimento. 
 
Bibliografia básica: 
Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Resolução n° 52, de 6 
de setembro de 2013. 
Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo. Resolução n° 67, de 5 de 
dezembro de 2013 
GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao Planejamento E Controle De Custo Na 
Construção Civil Brasileira. 4ª Ed. Ed.Pini. 2004. 
LIMMER. Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e Obras. LTC, 2010. 
MASCARÓ. O Custo das Decisões Arquitetônicas. +4 Editora. 
BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas Construções Vol. 2. 6ª 
edição revisada e ampliada. São Paulo: Blucher, 2010. 



74 

 

 
Bibliografia complementar: 
DVORÁK, Max. Catecismo da Preservação De Monumentos. São Paulo: Ateliê, 
2008 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2011 
YAZIGI, Walid, A Técnica de Edificar, 5º ed. São Paulo: PINI. 2011. 670 p. 
 

TCC II         102h 
Os temas serão de livre escolha do aluno, obrigatoriamente relacionado com as 
atribuições profissionais do arquiteto/urbanista. Deve abordar questões relativas ao 
projeto do edifício, do urbano e do paisagismo, preferencialmente abordando 
situações e problemas concretos da realidade local/regional. A definição do tema 
bem como sua abrangência, roteiro, etapas, seqüência e cronograma, deverão ser 
discutidos e aprovados pelo orientador.  
 
Bibliografia básica: 
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne. Novos Olhares Sobre o Lugar: 
ferramentas e metodologias, da  Arquitetura à antropologia. Rio de Janeiro: 
Contra Capa, 2013. 987-85-774012-46. 
GOLDEMBERG, José. Metrópoles e o Desafio Urbano: frente ao meio ambiente. 
São Paulo: Blucher, 2011. v.6. 987-85-212057-46. 
KAWOLTOWSKI, Doris. Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 978-85-797501-13. 
OJIMA, Ricardo, MARANDOLA JUNIOR. Mudanças Climáticas e as Cidades: 
novos e antigos debates na busca da sustentabilidade urbana e social. São 
Paulo: Blucher, 2013. 978-85-212080-51. 
 
Bibliografia complementar: 
GÓES, Ronald de. Manual prático de arquitetura para clínicas e laboratórios. 
2.ed. São Paulo: Blucher, 2010. 978-85-212050-74. 
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: 
Editora +4, 2005. 978-85-902663-34. 

MENEZES, Luis Cesar De Moura. Gestao de projetos. Editora: ATLAS. 2009. 

RUBINO, Silvana. Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi. São 
Paulo: Cosas & Naify, 2009. 978-85-750376-45. 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. São 
Paulo: Senac, 2012. 978-85-745831-81. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II        90h 
EMENTA: Programa de conteúdo livre, proposto individualmente pelo aluno ou por 
um grupo de no máximo 3 alunos. O trabalho será orientado por professor do curso, 
que procederá a avaliação e emitirá a nota final. 
 
Bibliografia básica: 
BRUNA, Paulo J. V.. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2002 
GARCIA Lamas, José Manuel Ressano. Morfologia urbana e desenho da cidade. 
2 ed. (Lisboa): 1993 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar: 
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011. 
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SCHLEIFER, Simone. Habitação de baixo custo. São Paulo. FKG, 2012. 978-84-
993678-97 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania. São 
Paulo: Senac, 2012. 978-85-745831-81. 
 
Bibliografia complementar: 
OLGYAY, VICTOR. Arquitectura y clima manual de diseno bioclimatico para 
arquitectos. Editora: Gustavo Gili. 2010. 
OJIMA, Ricardo; HOGAN, Daniel Joseph; MARANDOLA JUNIOR, Eduardo. 
População e Ambiente: desafios à sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2010. 
978-85-212057-53. 
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
VELASCO. Eficiencia energetica en edificios certificacion y auditorias 
energeticas. Editora: Thomson Paraninfo. 2010. 
WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre:  Bookman, 2012.  
 

OPTATIVAS 
 

PROJETO DE ARQUITETURA INDUSTRIAL    36h 
EMENTA: As condições e os ambientes de trabalho. Escolha do sistema construtivo; 
legislação; Normas técnicas; Normas legais; Desenvolvimento do estudo de 
viabilidade física; Escolha da área e possíveis intervenções topográfica 
(patamarização, corte e aterro); Zoneamento das funções de abastecimento e 
produção. Desenvolvimento de um projeto industrial prevendo toda a infraestrutura 
predial, de serviço e apoio. O projeto será apresentado em forma de painel tipo 
“ÓPERA PRIMA”. 
 
Bibliografia básica: 
NYGAARD, Paul Dieter. Espaço da cidade, segurança urbana e participação. 
Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2010. 
DE CICCO, Francesco M. G. A. F; Fundacentro. A segurança, higiene e medicina 
do trabalho na construção civil: nível superior. 2. ed. São Paulo: 
FUNDACENTRO, 1983. 216 p. 
TEIXEIRA, Pedro Luiz Lourenço. Segurança do trabalho na construção civil.  
 
Bibliografia complementar: 
GRANDJEAN, Etienne; KROEMER, H. J. Manual de ergonomia - Adaptando o 
Trabalhando ao Homem. Editora: Bookman Companhia. 2005.  

 
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS    36h 

EMENTA: Retrospectiva sobre a educação dos surdos no Brasil e alguns marcos 
importantes; a importância da língua e a aquisição da linguagem; cultura Surda; 
reconhecimento do status lingüístico das Línguas de Sinais; a Língua Brasileira de 
Sinais e introdução à gramática da Libras. 
 
Bibliografia básica: 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades Ilustradas Em Sinais Da Libras. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2004. 241 p. 
AICHER, Otl; KRAMPEN, Martin. Sistemas de signos en la comunicación visual. 
10º ed. Barcelona: G. Pili, 2002. 155p. ISBN (Broch). 
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FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material De Apoio Para Aprendizado De 
Libras. São Paulo: Phorte, 2011. 339 p. 
 
Bibliografia complementar: 
FELIPE, Tanya. Libras Em Contexto. 9.ed. Rio da Janeiro: WalPrint Gráfica, 2009. 
187 p. 
GESSER, Audrei. Libras? Que Língua É Essa?. São Paulo: Parábola, 2009. 87 p. 
Guia Brasileiro de Sinalização Turística - IPHAN. 2001 
 
 

SEGURANÇA DO TRABALHO      36h 
EMENTA: As condições e os ambientes de trabalho. O incidente e os acidentes de 
trabalho; legislação; Normas técnicas; Normas legais; Política e programa das 
condições e dos ambientes e trabalho; Riscos e acidentes na indústria; Introdução à 
higiene industrial. 
 
Bibliografia básica: 
NYGAARD, Paul Dieter. Espaço da cidade, segurança urbana e participação. 
Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2010. 
DE CICCO, Francesco M. G. A. F; Fundacentro. A segurança, higiene e medicina 
do trabalho na construção civil: nível superior. 2. ed. São Paulo: 
FUNDACENTRO, 1983. 216 p. 
TEIXEIRA, Pedro Luiz Lourenço. Segurança do trabalho na construção civil.  
 
Bibliografia complementar: 
GRANDJEAN, Etienne; KROEMER, H. J. Manual de ergonomia - Adaptando o 
Trabalhando ao Homem. Editora: Bookman Companhia. 2005.  

 

FOTOGRAFIA              36h 
Ementa: Apresenta os conteúdos teóricos e práticos da fotografia de arquitetura em 
exteriores e interiores. Fundamentação teórica: Estilos arquitetônicos. Controle de 
Perspectiva. A luz e as cores o Corte e o enquadramento fotográfico respeitando as 
formas, detalhes e cores da obras arquitetônicas. 
 
Bibliografia básica: 
ARNHEIM, Rudolf. Arte E Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 2012. 503 p. 
LIMA, Mariana Regina Coimbra de. Percepção Visual Aplicada A Arquitetura E 
Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 2010. 145 p. 
SILVA, Mauri Luiz da. Luz, Lâmpadas E Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência 
moderna, 2004. 157 p. 
 
Bibliografia complementar: 
CHING, Francis D. K.. Dicionário Visual De Arquitetura. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. 319p  
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis E Perspectivas. Porto Alegre: Masquarto , 2011. 
147 p  
Frutas, Cores e Sabores do Brasil. São Paulo: Europa, 2013. v.2. 978-85-796015-
90. 
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LIGHT DESIGN 
EMENTA: Desenvolvimento de produtos que possam ser produzidos com baixo 
investimento inicial de criação e implantação, alto nível de adequação humano-
máquina utilizando os materiais e formas de produção existentes na região. 
Desenvolver produtos para iluminação, utilizando como fonte de alimentação a 
energia solar fotovoltaica. Conceber projetos de iluminação externa, iluminação 
pública, para jardins, iluminação para ambientes internos e portáteis: lanternas e 
luminárias móveis. 
  
Bibliografia básica: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5413:1992 Iluminância de 
Interiores. Rio de Janeiro: ABNT, 1992. 13p.. 
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis E Perspectivas. Porto Alegre: Masquarto , 2011. 
147 p. 
GUERRINI, Délio Pereira. Iluminação. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012. 134 p.  
LIMA, Mariana Regina Coimbra de.. Percepção Visual Aplicada A Arquitetura E 
Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 2010. 145 p.  
SILVA, Mauri Luiz da. Luz, Lâmpadas E Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência 
moderna, 2004. 157 p. 
 
Bibliografia complementar: 
WEINMAN, Lynda. Design Criativo com HTML.2. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 
2002. 505 p. 
MASCARÓ, Lucia. A Iluminação Do Espaço Urbano. Porto Alegre: Masquarto , 
2006. 193 p. 
MOREIRA, Vinicius de Araújo. Iluminação Elétrica. 1.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher , 1999. 189 p. 
 

DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO     36H 
EMENTA: A disciplina irá se desenvolver em função dos detalhes em discussão: 
visitas técnicas, aulas expositivas, aulas de orientação, aulas de visitantes e aulas 
de avaliação. Em cada exercício ou trabalho prático, os alunos deverão proceder a 
descrição dos problemas apresentados e investigação bibliográfica, após o que 
deverão desenvolver alternativas de soluções, ilustrados em croquis que 
representem as propostas sugeridas. Em seguida, serão desenvolvidos os 
detalhamentos propriamente ditos, em escalas compatíveis à necessidade imediata. 
 
Bibliografia básica: 
AZEVEDO, Cristina Duarte; SAIBRO, Gislaine. Guia de Orientação Profissional – 
AAI – R5. 8ª edição. Porto Alegre: UniRitter, 2009. 
MANCUSO, Clarice. Arquitetura De Interiores E Decoraçao: a arte de viver bem. 
Editora: SULINA. 

LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, orçamento e controle de projetos de 
obras. Rio de Janeiro: LTC, 2010 
MUDRIK, Chaim. Caderno de Encargos Vol. 1. 2ª edição revista e ampliada. São 
paulo: Blucher, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5413:1992 Iluminância de 
Interiores. Rio de Janeiro: ABNT, 1992. 13p.. 
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MANCUSO, Clarice. Arquitetura De Interiores E Decoração. 9. ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2012. 239 p. 
PANERO, Julius. Dimensionamento Humano Para Espaços Interiores. 1.ed. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 
 
 
 
17. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante do 

processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem 

superadas, aferir os resultados alcançados – considerando as competências a 

serem constituídas – e identificar mudanças de percurso, eventualmente 

necessárias. 

A avaliação do desempenho acadêmico no Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da FAPAC – ITPAC Porto Nacional ocorre de forma periódica e 

sistemática, incluindo procedimentos e instrumentos diversificados, incidindo sobre 

todos os aspectos relevantes: conteúdos trabalhados e construção das 

competências profissionais. 

No contexto do desenvolvimento de competências, avaliá-las na formação 

dos futuros profissionais significa verificar não apenas se assimilaram os 

conhecimentos necessários, mas, também, quanto e como os mobilizam para 

resolver situações - problema, reais ou simuladas, relacionados, de alguma forma, 

com o exercício profissional.  

Dessa forma, o uso de diferentes instrumentos – provas orais e escritas, 

exercícios, textos produzidos, seminários, estudos de caso, relatórios, grupos de 

estudo e discussão, entre outros, a divulgação dos critérios utilizados, a análise dos 

mesmos e dos resultados das avaliações são imprescindíveis para geração de 

reflexões sobre o processo avaliativo. 

Assim, o PPC de Arquitetura e Urbanismo em consonância com o 

Regimento Interno do ITPAC PORTO NACIONAL, no capítulo referente ao 

“SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM”, determina que a avaliação no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

da FAPAC – ITPAC Porto Nacional assente-se na autonomia do professor, na 

especificidade de cada atividade, no compromisso institucional do aluno e na 
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compreensão de que a avaliação é parte intrínseca do processo de ensino-

aprendizagem.  

É pois, fundamental que se avalie o sucesso e que não se internalize o 

fracasso, sendo elementos referentes à avaliação: 

 Será considerado assíduo o aluno que comparecer no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) da programação de cada atividade. 

 A avaliação do aluno em cada atividade será feita por meio de provas ou 

outros elementos conforme detalhado no Programa do Curso, aprovado pela 

Coordenadoria de Graduação e apresentado ao aluno no início de cada semestre 

letivo. 

 A prova ou outro elemento de avaliação deverá ser discutido com os alunos, 

na aula seguinte à sua aplicação. 

 Após a divulgação do resultado de qualquer avaliação, o que deve ocorrer o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias da sua aplicação, o aluno poderá ter acesso à sua 

avaliação, mediante agendamento com o docente. 

 Haverá Provas de Segunda Chamada, regida pelo Art. 89, insiso 1 a 16, do 

Regimento da IES, requerida no prazo estipulado pelo regimento (até 72 horas a 

partir da data de realização da avaliação), a qual será realizada na data estipulada 

no cronograma do Programa do Curso, em horário e local pré-determinados. 

 A critério do docente responsável pela atividade, poderá ser aplicada uma 

Prova Suplementar envolvendo todo o conteúdo da atividade, ao final do semestre 

letivo, com o objetivo de substituir a menor nota obtida pelo aluno nas avaliações 

anteriores. Tal proposta deverá figurar no programa de curso. 

 Caso o docente opte por propor a Prova Suplementar qualquer aluno 

poderá fazê-la, devendo, para tanto, preencher requerimento especifico, junto à 

secretaria e efetuar pagamento junto a Tesouraria. Caso o aluno opte por fazer a 

prova suplementar, a sua nota nesta prova substituirá a sua menor nota nas outras 

avaliações, mesmo que isso implique em, diminuição da sua nota final. 

 Ainda, à critério do docente e/ou da Coordenação de Cursos, as Atividades 

de Aprimoramento do Conhecimento previstas no PPC, poderão compor até 40% da 

pontuação prevista para as avaliações curriculares semestrais das disciplinas 

profissionalizantes, já prescritas aos acadêmicos sob o Estágio Curricular 

Obrigatório, explicitado no Programa de Curso das disciplinas pertinentes.  
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 Será considerado aprovado na atividade e que estiver matriculado, o aluno 

que, ao final do período letivo obtiver um mínimo de 60% (sessenta por cento) dos 

pontos relativos aos elementos de avaliação da mesma. 

 Em cada atividade em que estiver matriculado o aluno receberá, ao final do 

período letivo um conceito, corresponde aos pontos obtidos na mesma, de média 

total de 100(cem) pontos; 

 O aluno que, ao final do período letivo, obtiver conceito  menos de 40% 

(quarenta por cento) dos pontos relativos aos elementos de avaliação da atividade, 

está automaticamente reprovado naquela atividade. 

 O aluno que, ao final do período letivo, tendo sido assíduo em atividade, 

obtiver na mesma, conceito entre 40 e 59% dos pontos relativos aos elementos de 

avaliação da atividade, poderá fazer exame especial. 

 O exame especial consistirá de uma prova e terá o valor de 100(cem) 

pontos e será facultado apenas aos alunos que, tendo sido assíduos na atividade, 

tiverem obtido conceito mínimo na mesma, ao final do período letivo. Os pontos 

obtidos no exame especial substituirão os pontos relativos ao período letivo. O 

acadêmico deverá preencher requerimento junto à secretaria e efetuar o pagamento 

da taxa na tesouraria. 

 O aluno submetido ao exame especial será considerado aprovado na 

atividade se obtiver a nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) dos pontos 

relativos aos elementos de avaliação da atividade. 

 

 

 

18. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Na FAPAC, importantes trabalhos são realizados no sentido de promover 

a discussão referente à natureza e consequência dos sistemas de avaliação e dos 

programas de qualidade, a fim de que os resultados possam ser alcançados, a partir 

do empenho e envolvimento de toda a comunidade acadêmica, para garantir o 

processo contínuo de melhoria e crescimento institucional, transformando-se em 

referencial para a sociedade. 



81 

 

O Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE), ambos 

presididos pelo Coordenador de Curso, apresenta composição e atribuições regidas 

pela legislação do MEC e pelo Regimento Interno do ITPAC PORTO NACIONAL. 

 

18.1 COLEGIADO DO CURSO 

 

Os Colegiados de Curso são órgãos de deliberação intermediária da 

Faculdade, no campo didático-científico-pedagógico.  Compete a cada Colegiado de 

Curso deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área de 

atuação. 

Cada Colegiado terá a seguinte composição: 

I. Coordenador do Curso, seu presidente; 

II. Três representantes do corpo docente e três  suplentes, indicado 

pelos pares; 

III. Um representante do corpo discente do curso e um suplente, 

indicado pelo Centro Acadêmico do Curso, com anuência do Diretório Acadêmico, 

quando houver. 

 O Colegiado de Curso será instituído a cada 2(dois) anos, 

permanecendo sempre um terço dos seus representantes; 

 Na ausência do representante titular docente e/ou discente o 

suplente será convocado. 

De acordo com o Regimento Acadêmico, a orientação, supervisão e a coordenação 

didática do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, serão atribuições de 

um Colegiado, que terá as seguintes competências: 

 Cumprir e fazer cumprir as normas da graduação; 

 Estabelecer as diretrizes didáticas; elaborar proposta de organização e 

funcionamento do currículo do curso, bem como de suas atividades correlatas; 

 Manifestar-se sobre as formas de admissão e seleção, bem como sobre o 

número de vagas iniciais; 

 Propor convênios, normas, procedimentos e ações; 

 Estabelecer normas internas de funcionamento do curso; 

 Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar os Programas de Ensino das 

disciplinas; 
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 Promover sistematicamente e periodicamente avaliações do curso; 

 Orientar e acompanhar a vida acadêmica; 

 Deliberar sobre requerimentos de aluno no âmbito de suas competências; 

 Aprovar o horário de aulas; 

 Outras competências definidas pelo Regimento Interno. 

O Colegiado de Curso se reunirá ordinariamente duas vezes em cada 

semestre, por convocação do Coordenador do Curso, para deliberar sobre os 

assuntos em pauta, e extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor 

Acadêmico. 

 

18.2 NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

I.  DA FINALIDADE 

Art.1º - O NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo é o órgão consultivo e de 

coordenação didática responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso. 

II.  DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 2º - São competências do NDE: 

a) Elaborar o projeto pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

b) Zelar para que o perfil do egresso esteja em conformidade com as Diretrizes 

Nacionais Curriculares em vigor; 

c) Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação pelo 

Colegiado de curso e demais instâncias superiores da Faculdade; 

e) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso deliberados 

pelo Colegiado de Curso; 

f) Analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes curriculares; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso. 

III. DA COMPOSIÇÃO DO NDE 

Art. 3º - O NDE será constituído de: 

a) O Coordenador do curso como seu presidente; 

b) E no mínimo 05 (cinco) docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

Art.4º - A indicação dos docentes será feita pela Coordenação de curso juntamente 

com a Direção Acadêmica, para um mandato de dois anos, com possibilidade de 

recondução. 
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Art.5º - Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu e, destes, pelo menos 50% (cinqüenta) 

têm título de Doutor e 40% (quarenta) de mestre; 

Art.6º - Os docentes especialistas não devem ultrapassar em 10%(dez) o número de 

componentes; 

Art.7º - Os docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área do 

curso é, de pelo menos, 50% (cinqüenta por cento); 

Art.8º - Os docentes que compõem o NDE serão remunerados com uma carga 

horária semanal de 04 h/a, de acordo com a sua Titulação. 

 

IV.  DO FUNCIONAMENTO DO NDE 

Art.9º - O NDE reunir-se-á, ordinariamente por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, com suas reuniões pré-agendadas, a cada 60 dias, e 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de 

seus membros titulares;  

Art.10º - As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com 

base no número de presentes; 

Art.11º - Todo membro do NDE do Curso de Enfermagem tem direito à voz e voto, 

cabendo ao Presidente o voto de qualidade; 

Art.12º - O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por 

representação, por correspondência ou por qualquer outra forma; 

Art.13º A renovação dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante será bienal e 

se fará aos pares de modo a assegurar continuidade no processo de 

acompanhamento do curso. 

 

18.3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

Conforme registrado neste documento, a Comissão Própria de Avaliação 

– CPA é o órgão responsável pela implantação e consolidação da avaliação 

institucional da Faculdade Presidente Antônio Carlos. 

A CPA terá a seguinte composição: 

I. coordenador – designado pela Direção Geral; 

II. dois docentes – eleitos pelos pares; 

III. cinco representantes do corpo técnico-administrativo – indicado 

pela Diretoria; 
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IV. dois representantes discente – indicado pelo Diretório Acadêmico; 

V. um representante da comunidade – indicado pelo órgão solicitado. 

 O coordenador é membro nato da Comissão, podendo ser substituído por 

desejo próprio ou por decisão da Diretoria Geral.   

 Os membros docentes e o representante do corpo técnico-administrativo 

terão mandato de 02 (dois) anos, renováveis por mais 02 (dois) anos. 

 A representação acadêmica e da comunidade externa terá mandato de 01 

(um) ano, não sendo permitida a recondução.  

 Na primeira constituição da CPA, um dos dois membros docentes terá 

mandato de apenas dois anos. 

 Havendo afastamento definitivo de um dos membros, será solicitado a 

imediata entrada de um substituto. 

 Perderá o mandato aquele membro que sem causa justificada, faltar a mais 

de duas reuniões consecutivas ou a quatro alternadas, ou ainda tiver sofrido 

penalidade por infração incompatível com a dignidade da vida universitária. 

 É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade universitária o 

comparecimento dos membros da comissão ás reuniões. 

 

São atribuições da CPA: 

I. realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os 

membros dos diversos segmentos sobre a importância da avaliação, e a participação 

de cada um deles nesse processo; 

II. criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio 

acadêmico; 

III. elaborar o projeto de avaliação institucional; 

IV. criar subgrupos de apoio em cada segmento; 

V. coordenar a implementação do projeto de avaliação; 

VI. efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao 

processo de avaliação; 

VII. construir relatórios parciais e finais para análise dos resultados; 

VIII. prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua 

implementação e resultados; 

IX. divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos 

representativos da CPA; 
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X. realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo 

melhorias para os pontos deficientes encontrados; 

XI. atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário; 

XII. manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações. 

Na ausência do coordenador da comissão, o órgão será presidido pelo 

membro com maior tempo na instituição. 

A comissão terá reuniões ordinárias periódicas, ou extraordinárias por 

convocação do coordenador ou solicitação expressa de pelo menos dois terços de 

seus membros. 

A comissão funcionará com a maioria de seus membros; 50% (cinqüenta 

por cento) mais 01 (um), em primeira chamada com qualquer número de 

participantes deliberando para a maioria simples de votos dos representantes 

presentes. 

As pautas das reuniões ordinárias serão adiantadas ao final de cada 

encontro, no caso de outros assuntos, serão encaminhadas com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito horas), dispensado o prazo no caso de justificada 

urgência do assunto e no caso de reuniões extraordinárias. Nesses casos a pauta 

poderá ser comunicada verbalmente 

 

19. CORPO DISCENTE 

 

19.1 FORMAS DE ACESSO 

 

O acesso ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC dá-se por meio 

de processo seletivo realizado pela própria IES com periodicidade semestral, com 

oferecimento de 40 (quarenta) vagas por semestre. 

Admite-se ainda, acesso através de transferência de outras IES, observa-

se que é aceita a solicitação de transferência para alunos oriundos de outros cursos 

afins, da mesma área e portadores de diplomas quando houver vagas disponíveis. 

 

19.2 DO PROCESSO SELETIVO 

 

Ressalvado o disposto no Regimento sobre outras possibilidades de 

admissão, a FAPAC promove o ingresso de candidatos aos Cursos de Graduação 
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mediante Processo Seletivo organizado e aberto a candidatos que tenham concluído 

o ensino médio ou equivalente, com o objetivo de classificá-los no limite das vagas 

fixadas para os cursos. 

A programação e execução do Processo Seletivo cabem à Comissão 

especialmente organizada para este fim. 

O preenchimento das vagas é feito por sistema de classificação, podendo 

se realizar o processo em mais de uma etapa. 

O resultado do Processo Seletivo é válido apenas para o semestre letivo a 

que se vincula. 

As vagas iniciais remanescentes e as vagas geradas pelas evasões nos 

cursos podem ser preenchidas observada a seguinte ordem e forma de ingresso: 

I - reintegração;  

II – transferência; 

III - ingresso como portador de título de curso superior;  

IV - reopção. 

 Ainda, o ingresso nos cursos de graduação também se dá pelo Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), exclusivamente por meio de seleção feita pelo 

Ministério da Educação. 

 

19.3 APOIO AO DISCENTE 

 

Um dos princípios pelo qual a Instituição pauta suas ações refere-se ao 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o 

seu rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão.  

A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos 

docentes, com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação 

científica, organizado no sentido de apoiar o aluno na sua caminhada acadêmica. 

Aos docentes cabe ainda acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo 

assim as condições para a interação do aluno com a instituição e com a comunidade 

acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e a apropriação de 

competências necessárias para o seu desempenho profissional. 

Considerando, ainda, o Regimento da Instituição, o corpo discente tem 

como órgão de representação o Centro Acadêmico, regido por regimento próprio, 

por ele elaborado, de acordo com a legislação pertinente, que tem participação com 
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direito a voz e voto nos órgãos onde se fizer representado e funciona regularmente 

com amplo apoio institucional. A Diretoria Acadêmica estimula e busca desenvolver, 

em conjunto com o Centro Acadêmico, atividades culturais e profissionais que 

estimulem as capacidades humanísticas, sociais e de educação permanente de seus 

educandos. 

 

19.3.1 Programa de Nivelamento 

Ofertar vagas que atendam a minorias e garantam o acesso à educação 

superior, através de programas de compensação de deficiências de sua formação 

escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condições 

nos processos de aprendizado, com um Programa de Nivelamento. 

O Programa de Nivelamento elaborado pela Diretoria Acadêmica da 

FAPAC, com gerenciamento da Coordenação do Curso de Graduação é 

acompanhado sistematicamente pela Assessoria Pedagógica indicada pela DIRG, 

destina-se principalmente aos alunos matriculados no 1º período do Curso, com o 

objetivo de:  

 - Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas de 

Matemática, Língua Portuguesa, Química, Física e Informática, enfatizando seus 

fundamentos através das estratégias de atendimento e do formato das atividades 

pedagógicas a serem desenvolvidas para superação de dificuldades de 

aprendizagem; 

- Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas 

primeiras séries do curso, ensejando, primeiramente, à adoção de métodos 

pedagógicos que permitam a reorientação do processo ensino-aprendizagem, como 

também o resgate dos conteúdos não assimilados pelo aluno durante o curso; 

- Possibilitar aos acadêmicos, a ampliação de conhecimentos e ou 

habilidades que lhes garantam condições de melhorar seu processo de ensino e 

aprendizagem em relação às demais disciplinas. 

- Ministrar aulas de língua portuguesa dinâmicas, para suprir lacunas de 

Leitura e Escrita evidenciadas pelos alunos. 

- Revisar as aulas de matemática e informática de forma diferenciadas, 

para suprir lacunas e despertar o raciocínio lógico evidenciados pelos alunos. 

- Revisar as aulas de química e física para fortalecer os alunos em suas 

necessidades. 
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É de responsabilidade do Coordenador de Curso juntamente com os 

professores dos primeiros períodos, realizar levantamento das disciplinas 

necessárias à capacitação para concretização da Proposta de Nivelamento dos 

Acadêmicos; 

As atividades do Programa de Nivelamento serão organizadas e ofertadas 

de forma paralela às atividades letivas do Curso, proporcionado ao aluno a 

oportunidade de superar as dificuldades; 

Será desenvolvido presencialmente, em horários especiais, não 

coincidentes com os de atividades normais do curso, consistindo em aulas, com 

Registros em Diários e Histórico Escolar; 

Para execução das atividades do Programa de Nivelamento serão 

selecionados pelo Coordenador de Área, Monitores das disciplinas e os mesmos 

assinarão Termo de Compromisso com o Programa;  

Para execução das atividades do Programa de Nivelamento serão 

selecionados professores com habilidades especializadas para cada disciplina 

ofertada. Estes professores serão incumbidos de organizar as execuções das aulas, 

de elaborar o material necessário para as atividades, de avaliar cada etapa do 

processo e de encaminhar relatório em formulário específico, para a Secretaria 

Acadêmica do ITPAC Porto Nacional. 

 

19.3.2 Apoio Pedagógico 

Um dos princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações é o 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos de forma a maximizar o 

seu rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão. 

Acredita-se que um adequado acompanhamento pedagógico, atividade 

importante da Coordenação de Curso, pode garantir que o fracasso escolar não seja 

patologizado, uma das principais razões para a evasão escolar. Além do 

acompanhamento sistemático realizado pela Coordenação de Curso, professores 

com tempo de dedicação ao atendimento discente. 

 

19.3.3 Atividades de Atendimento ao Discente para Aprimoramento do 

Conhecimento  

Atividades de ensino-aprendizagem, ministradas por docentes do ITPAC 

Porto Nacional, que configurem aprimoramento do conhecimento relacionado ao 
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processo de formação profissional, realizadas em horários diferenciados e 

ambientes exclusivos.18.3.3 Apoio Psico-pedagógico. 

 

19.3.4 Apoio Psico-pedagógico 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico, coordenado por um profissional da 

área de psicologia. O Apoio Psicopedagógico é desenvolvido a partir da implantação 

de duas ações básicas: a atenção ao aluno pelo professor, com orientação de 

atividades em horário extra-classe, a partir de implantação de carga horária para 

este fim e da orientação educacional. 

A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos 

docentes, com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação 

científica, organizado no sentido de apoiar o aluno na sua caminhada acadêmica. 

Aos docentes cabe ainda acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo 

assim as condições para a interação do aluno com a instituição e com a comunidade 

acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e a apropriação de 

competências necessárias para o seu desempenho profissional. 

Com o objetivo de promover a melhoria das relações sócio-afetivas como 

apoio ao processo de aprendizagem, a FAPAC instituiu um Programa de Apoio 

Psicopedagógico ao Estudante de Arquitetura e Urbanismo. A principal função deste 

programa é de colocar profissional especializado à disposição dos alunos, 

oferecendo apoio pedagógico e psicológico para grupos, visando à adaptação do 

estudante ao curso, em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica; 

apoio psicológico ou psiquiátrico, por encaminhamento, se necessário; e sessões de 

orientação e acompanhamento nos estudos, individual e coletivo, para favorecer a 

melhoria das capacidades, relações e condições sócio-afetivas, que constituem um 

elemento crucial para o êxito no processo de aprendizagem. 

Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a 

função de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para 

melhorar/orientar as atividades pedagógicas do curso e o desempenho didático da 

equipe de professores quanto a metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de 

diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis.  

 

19.3.5 Estratégias e meios para comunicação interna e externa 
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O ITPAC PORTO NACIONAL tem como meta atender de maneira 

eficiente seus alunos e mesmo a comunidade externa, por considerar componente 

essencial de sua responsabilidade social. 

A Faculdade tem uma área específica no em seu site - 

http://www.itpacporto.com.br/, onde estarão disponibilizadas todas as informações 

necessárias sobre a Instituição e os cursos ofertados, em atendimento tanto ao 

público interno como o externo. 

Como veículo de comunicação voltado para o público externo, 

disponibilizará números de telefone, através dos quais são prestadas as informações 

requeridas, e, se não disponíveis, serão encaminhadas aos responsáveis que 

fornecerão as respostas solicitadas. 

Outros veículos de comunicação são o Portal do Aluno e o Portal do 

Professor, com acesso através de senhas. É comum o uso de comunicação através 

da mídia, jornal interno, cartazes, panfletos, banners e outdoors. 

 

19.3.6 Acompanhamento de Egressos 

A IES como forma de apoiar a iniciativa do estabelecimento da relação 

com os egressos posui no seu portal um item para o cadastro e relacionamento de 

egressos. 

Nos eventos realizados pela FAPAC, os egressos são convidados a 

participarem como profissionais, onde também é oportunizado aos mesmos falar 

sobre suas experiências no mercado de trabalho. 

É oportunizado aos ex-alunos com Pós graduação a docência na IES. 

 

19.3.7 Infra-estrutura para portadores de necessidades especiais 

A FAPAC cumpre os Decretos 5.773/2006 e Decretos 5.296/2004, através 

do Plano de promoção e acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais ou com 

mobilidade reduzida para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

 - Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 
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acessíveis; 

 - Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado 

à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido 

nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

 - Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, 

prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais-libras 

e no trato com aquelas que não se comuniquem em libras, e para pessoas 

surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 

atendimento; 

 - Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque 

de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 - Sinalização ambiental para orientação das pessoas portadoras de 

necessidades especiais;  

 - Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 - Compõe a estrutura curricular como disciplina optativa de acordo 

com as exigências legais.  

 - Professor que ministra a disciplina libras deverá possuir carga 

horária disponível para atender as necessidades da IES de interpretação e tradução. 

 

19.3.8 Apoio a Organização Estudantil 

Considerando, ainda, o Regimento da Instituição, o corpo discente tem 

como órgão de representação o Centro Acadêmico, regido por regimento próprio, 

por ele elaborado, de acordo com a legislação pertinente, que tem participação com 

direito a voz e voto nos órgãos onde se fizer representado e funciona regularmente 

com amplo apoio institucional. A Diretoria Acadêmica estimula e busca desenvolver, 

em conjunto com o Centro Acadêmico, atividades culturais e profissionais que 

estimulem as capacidades humanísticas, sociais e de educação permanente de seus 

educandos. 

 

19.3.9 Programas de Apoio Financeiro 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FAPAC – ITPAC Porto 

Nacional, conforme objetivos e metas institucionais definidas em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, destina parcela de seus recursos orçamentários para 
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programas de bolsas e apoio financeiro a alunos, além de aderir e proporcionar a 

estrutura adequada de incentivo e apoio à participação dos alunos em programas 

oficiais de apoio financeiro e financiamento estudantil tais como: 

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) – que 

concede empréstimo para o Ensino superior junto à Caixa Econômica Federal/MEC, 

no qual o Governo Federal oferece, aos alunos matriculados em cursos de 

graduação, financiamento de 30% a 70% das parcelas de semestralidade;  

 Programa Universidade para Todos (PROUNI) que beneficia estudantes de 

baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais para ingresso em 

cursos de graduação, a partir da adesão da instituição ao Programa, podendo 

participar da seleção candidatos que tenham cursado o Ensino Médio completo em 

escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, ou que apresentem 

aproveitamento no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano de inscrição 

no PROUNI e comprovem carência socioeconômica, conforme critérios 

estabelecidos pelo Programa do Governo Federal; 

 Programa Pró Educar que beneficia estudantes de baixa renda com a 

concessão de empréstimo para o Ensino Superior junto à Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Estado do Tocantins, no qual o governo estadual oferece, aos alunos 

matriculados em cursos de graduação, financiamento de 30% a 70% das parcelas 

da semestralidade, conforme critérios por ele mesmo estabelecido. 

 
 
 

20.  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

As novas formas de encarar a educação na sociedade atual estão 

suportadas pela compreensão de que o conhecimento é uma apropriação individual, 

de que ele se constrói em cada pessoa á custa de informações, mas, sobretudo, de 

experiências, vivências reais que se articulam aos elementos de informação 

adquiridos de forma a permitir novas elaborações pessoais com significado próprio. 

O que se pretende hoje é que o papel da educação é a formação de um 

profissional que pense que estimule as suas faculdades, crie oportunidades de 

utilizar os seus talentos, respeitando os diversos modos de aprender e expressar. A 

aprendizagem inteligente e útil ao cidadão não se restringe ao cognitivo, vai, além 

disso, pretende que os estudantes sejam capazes de tomar esse conhecimento 
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produtivo, o que exigirá deles uma habilidade de transformar em ação aquilo que 

aprendem, e essa ação ganhará uma dimensão social importante na medida em que 

for compartilhada com outros.  

O Estágio Supervisionado, como um componente curricular obrigatório 

integrado à proposta pedagógica do curso, é entendido como “o tempo de 

aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em 

algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 

profissão ou ofício”.    

O regulamento do estágio fundamenta-se na Lei n° 11.788 de 25/09/2008, 

que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino, na Lei 

9.394 de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

segue resolução abaixo atribuída pelo presente Projeto Político Pedagógico. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

FAPAC fundamenta a formação do arquiteto e urbanista, incluindo como etapa 

integrante da graduação, estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da 

Instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento 

individualizado durante o período de realização da atividade. A carga horária mínima 

do estagio curricular deverá atingir 144 horas.            

A carga horária dos estágios curriculares será cumprida nas atividades 

praticas extra-muros. Os estágios têm o objetivo de promover a aprendizagem pela 

vivência dos conhecimentos aplicados, observação e realização de intervenções em 

níveis de complexidade crescente, sob supervisão docente. Isto contribuirá para o 

desenvolvimento cognitivo do futuro profissional. Visando consolidar as novas 

metodologias de ensino vivencial por meio das atividades extra-muro e oferecer à 

sociedade, profissionais habilitados para atender com qualidade à população.  

 

20.1  CONCEPÇÃO DE ESTÁGIO QUE NORTEIA O CURSO 

 

O estágio consiste em várias disciplinas que o aluno de Arquitetura e 

Urbanismo deve cursar, atuando em atividades relacionadas à Arquitetura e 

Urbanismo e paralela à Engenharia Civil, sob a orientação de um professor 

designado pelo Coordenador do Curso. 

O Estágio Supervisionado em Arquitetura e Urbanismo deverá 

proporcionar ao aluno: 



94 

 

 Adquirir experiência profissional em Arquitetura e Urbanismo; 

  Praticar os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso; 

 Complementar o estudo científico e técnico com desenvolvimento da pratica 

profissional; 

 Esclarecer possíveis dúvidas dos conhecimentos teóricos adquiridos; 

 Proporcionar uma maior integração entre empresa / escola. 

 

20.2  PRÉ-REQUISITOS 

 

Estará habilitado para fazer o Estágio supervisionado em Arquitetura e 

Urbanismo, o aluno que estiver regularmente matriculados no 9° e 10° períodos 

subseqüentes (último ano do curso) e com aprovação em todos os pré-requisitos. 

 

20.3  COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

  

Durante a realização do Estagio Supervisionado, o aluno deverá 

desenvolver as seguintes competências e habilidades. 

 Senso crítico para avaliar seus próprios conhecimentos; 

 Refletir sobre o seu comportamento ético; 

 Trabalhar em equipe interdisciplinar e multidisciplinar; 

 Compreender as diversas etapas que compõem o processo construtivo; 

 Identificar e apresentar soluções criativas para problemas pertinentes à sua 

área de atuação. 

 

20.4  CONDIÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

O aluno deverá escolher, com o auxilio do Coordenador de Estágio, uma 

empresa pública ou privada, dentre as conveniadas com a FAPAC, para desenvolver 

seu estágio. Caso o aluno queira estagiar na empresa em que já trabalha, poderá 

fazê-lo, desde que o coordenador de estágio aprove e o estágio seja desenvolvido 

em um setor diferente daquele local no qual já atue. Além disso, a empresa deverá 

oferecer condições para desenvolver o estágio. O aluno tem no mínimo 06 áreas 

para desenvolver seu estágio em; projeto de arquitetura e urbanismo, design de 



95 

 

interiores, detalhamento de projetos, construção civil com elaboração e fiscalização 

de obras, elaboração de planilhas orçamentária e quantitativos, detalhamento de 

revestimentos (cerâmicas e pinturas), áreas voltadas a Arquitetura e Urbanismo 

paralela à Engenharia Civil. 

 

20.5  SISTEMA DE SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

A supervisão dos estágios será realizada de forma individual pelos 

supervisores pedagógicos e professores, indicados pela Coordenação do Curso e 

por um supervisor de campo, indicado pela Instituição concedente do estágio. A 

avaliação será realizada pelos supervisores observando: 

a) A nota do estágio resultará da média ponderada das avaliações 

realizadas pelo supervisor de campo e pelo supervisor pedagógico, conforme os 

critérios: 

- Supervisor de Estágio - nota equivalente a 40%; 

- Supervisor de Campo - nota equivalente a 60%. 

b) O Supervisor de Campo terá como referencia para as avaliações, 

as atividades desenvolvidas pelo aluno durante o estágio, cujos resultados serão 

registrados em ficha de avaliação; 

c) O Supervisor de Estágio fará sua avaliação baseando-se nas 

atividades desenvolvidas, pelo aluno, no campo de estágio e no relatório 

apresentado; 

d) Será aprovado na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Arquitetura e Urbanismo, o aluno que obtiver média igual ou superior a 60,0 pontos. 

 

20.6 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

O coordenador do curso indicará um Supervisor de Estágio que 

organizará as atividades relativas ao Estágio Supervisionado em Arquitetura e 

Urbanismo. O Supervisor de Campo será indicado pela empresa, sendo este um 

arquiteto e urbanista, um engenheiro civil, ou profissional de áreas afins do seu 

quadro de funcionários, devidamente registrados no CAU-BR e CREA. 

Para que seja caracterizado como Estágio Supervisionado, é necessária a 

existência de Instrumento Jurídico (Anexo I) periodicamente reexaminado, onde 
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estarão acordadas todas as condições de sua realização. Para tanto, o estágio 

deverá ser realizado mediante Termo de Compromisso (Anexo II) celebrado entre o 

estudante e a concedente, com a mediação da Instituição de Ensino, mediante 

Acordo de Cooperação (Anexo III) entre as duas entidades. 

Para garantir um aprendizado integrado e completo, o acadêmico deve 

vivenciar todos os aspectos da vida profissional e ter condições de lidar com essas 

realidades e com novas com a qual possa se deparar. 

Dentre os cenários propostos para o aprendizado temos: 

Estagio em Escritório ou Construtora - realizado em escritórios de 

Arquitetura e Urbanismo e ou escritórios de Engenharia Civil bem como em 

construtoras, auxiliando na elaboração de projetos de arquitetura de urbanismo bem 

como fiscalizando obras, inserindo assim, o discente no campo de serviço extra-

muro, de acordo com as necessidades do aperfeiçoamento profissional; 

Durante as atividades de estágio, o acadêmico de Arquitetura e 

Urbanismo se envolverá em várias atividades e etapas desde a analise de dados e 

informações, conhecimento de materiais e acabamentos para sua especificação, 

elaboração de projetos com detalhamento técnico construtivo, acompanhamento e 

execução de obras, entre outras, como: 

 Elaborar planos e projetos;  

 Fiscalizar obras e serviços;  

 Prestar serviços de consultoria e assessoramento;  

 Participar da execução de obras e serviços; 

 Desenvolver estudos de viabilidade; 

 Estabelecer políticas de gestão; 

 Participar da execução de construção civil; 

o Verificar a viabilidade de empreendimentos; 

o Fomentar a prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos; 

 

20.7 ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

O Supervisor de Estágio será um professor designado pelo Coordenador 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Suas atribuições são as seguintes: 

 Fazer a captação de campos de estágio; 
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 Indicar junto à coordenação do Curso, os professores orientadores de 

estágio; 

 Solicitar do Supervisor de Campo o plano de trabalho; 

 Solicitar do Supervisor de Campo o relatório de atividades elaboradas pelo 

aluno; 

 Verificar que o aluno tenha cursado as disciplinas referentes à área de 

estágio pretendida; 

 Responsabilizar-se pelos diários com as respectivas avaliações dos 

estagiários. 

 Providenciar ficha de avaliação e encaminhá-la ao Supervisor de Campo, 

para acompanhamento do estagiário. 

 

20.8 ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 

O Orientador de Estágio deve ser um professor do Curso designado pelo 

Supervisor de Estágio, juntamente com o Coordenador do Curso. Suas atribuições 

são as seguintes: 

 Acompanhar a realização do estágio, mantendo contato com o supervisor 

de campo, bem como verificar a efetiva participação do estagiário; 

 Acompanhar o desenvolvimento do estágio verificando as atividades 

desenvolvidas; 

 Verificar e anotar a presença do estagiário nos horários designados para 

comparecer à Faculdade; 

 Orientar a elaboração do relatório. 

 

20.9   ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE CAMPO 

 

O Supervisor de Campo deverá ser Arquiteto Urbanista ou Engenheiro 

Civil, devidamente registrado no CAU-BR e CREA. Suas atribuições são as 

seguintes: 

 Fornecer ao estagiário, no início do Estágio, informações sobre a estrutura, 

organização, normas internas e funcionamento global da empresa; 

 Comunicar ao Supervisor de Estágio o desenvolvimento do Estagiário, bem 

como as eventuais anormalidades no decorrer do mesmo; 
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 Supervisionar tecnicamente as atividades do estagiário, orientando-o para o 

desenvolvimento do seu trabalho; 

 Encaminhar ao Supervisor de Estagio a Ficha de Avaliação do Estagiário 

(Anexo IV), devidamente preenchida, conforme anexo. 

 

20.10   ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

São atribuições do aluno estagiário: 

 Desenvolver com responsabilidade as atividades que lhe forem atribuídas; 

 Procurar imediatamente o seu supervisor pedagógico se, durante o decorrer 

das atividades do estágio, verificar qualquer problema; 

 Preencher o questionário relativo às atividades desenvolvidas durante o 

Estágio e entregá-lo ao supervisor pedagógico; 

 Elaborar relatório referente às atividades desenvolvidas durante o estágio; 

 Comparecer às sessões de orientação estipuladas pelo supervisor 

pedagógico; 

 Zelar pelo bom nome da instituição. 

 

20.13 RELATÓRIO FINAL 

 

O relatório final é obrigatório e deverá observar os seguintes itens: 

a) Caracterização da Empresa:  

 Neste item, o aluno deverá descrever o local em que foi realizado o estágio, o 

período de duração. 

b) Desenvolvimento das Atividades: 

 Descrição geral do setor e do período de Estágio; 

 Descrição das atividades executadas; 

 Descrição dos processos técnicos ou de outras particularidades técnicas 

observadas; 

 Conclusão, fazendo referência ao aproveitamento obtido com o Estágio; 

 Críticas e sugestões. 

 

c) Estrutura do Relatório: 

  - Preliminares ou pré-texto: 
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 Capa; 

 Folha de rosto; 

 Folha de assinaturas; 

 Resumo; 

 Agradecimentos (opcional); 

 Lista de símbolos, unidades, abreviaturas, etc.; 

 Lista de instruções; 

 Sumário. 

  - Texto: 

 Introdução (com descrição do local de estágio); 

 Discussão das atividades e processos; 

 Conclusão; 

 Críticas e sugestões. 

  - Pós-liminares ou pós-texto: 

 Anexos (incluir nos anexos, projeto de estágio, quando solicitado); 

 Referências bibliográficas; 

 Ficha de identificação do relatório. 

Deverão ser entregues ao coordenador de estágio uma (01) via impressa 

e uma (01) cópia digital do relatório; a cópia digital será gravada em CD (juntamente 

com o restante da turma) e ficará na Faculdade; a cópia impressa é devolvida ao 

aluno e será entregue à empresa. O aluno deve observar a data limite, prefixada 

pelo coordenador de estágio, para entrega do documento.  

Constituem Campos de Estágio Curricular Obrigatório ou não Obrigatório 

as entidades de direito privado, os órgãos da administração pública, as instituições 

de ensino e/ou pesquisa, as empresas de contrução civil, tanto de Porto Nacional 

quanto de Palmas ou outros municípios próximos que também apresentam plena 

expansão da construção civil e tranformação do ambiente humano, e a comunidade 

em geral, desde que apresentem condições para: 

I- planejamento e execução conjuntos das atividades de estágio; 

II- aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos de campo 

específico de trabalho; 

III- vivência efetiva de situações reais da vida e trabalho num campo 

profissional; 

IV- avaliação e controle de freqüência. 
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Para estabelecimento de convênio de estágio, será considerado, pelo 

ITPAC Porto Nacional, em relação à concedente do estágio, o seguinte: 

I- existência e disponibilização de infra-estrutura física, de material e 

de recursos humanos; 

II- aceitação das condições de supervisão e avaliação do ITPAC Porto 

Nacional; 

III- anuência e acatamento às normas dos estágios o ITPAC Porto 

Nacional; 

IV- existência dos instrumentos legais previstos Regulamento do 

Estágio; 

V- existência no quadro de pessoal de profissional que atuará como 

Supervisor de Campo, que será o responsável pelo acompanhamento das atividades 

do estagiário no local do estágio durante o período integral de sua realização, 

observada a legislação profissional pertinente. 

A estrutura disponível para cumprimento integral do estágio consta de: 

 
QUADRO 2 – Estrutura física disponível para o exercício do Estágio Curricular do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo do ITPAC Porto Nacional 

 Porto Nacional – To  Palmas - To 

NUTA - Núcleo Tocantinense de 
Arqueologia 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional 

Corpo De Bombeiros Supermix Concreto 

Prefeitura Municipal Inovatec Construtora 

Corpo De Bombeiros Construtora Araguaia 

IEL - Instituto Euvaldo Lodi Jp - Arquitetura E Emprendimentos 
Imobiliários 

Rede Celtins - Cia De Energia Elétrica 
De Tocantins 

Rede Celtins - Cia De Energia Elétrica De 
Tocantins 

Saneatins - Companhia de Saneamento 
do Tocantins 

Saneatins - Companhia de Saneamento do 
Tocantins 

Secretaria De Infra-Estrutura Do 
Município 

M&V Construção E Incorporação 

Meridional Engenharia Ldta Elmo Engenharia 

IFTO - Instituto Federal do Tocantins Saudibras E Incorporadora 

Dertins Geoserv Industrial 

SESC – Serviço Social do Comércio Opera - Arquitetura e Paisagismo 

Laboratorios do ITPAC Porto Nacional MMS Aluminios Ltda 
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ANEXOS DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

Anexo I - Instrumento Jurídico  

Anexo II - Termo de Compromisso  

Anexo III - Acordo de Cooperação 

(Veja no Caderno 2 do PPP) 

 

 

21. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

São entendidas como Atividades Complementares à formação ético-

profissional do aluno, assim definidas pela Resolução CNE/CP 2, de 19/02/2002, 

nos termos do Parecer CNE/CP Nº 28/2001, de 02/10/2001: “atividades extraclasse 

consideradas relevantes para a formação do aluno”. 

As atividades complementares, acadêmico-científico e cultural são 

incrementadas durante o curso, com o objetivo de permitir ao aluno o 

desenvolvimento de suas capacidades e habilidades individuais, como também 

construir seu próprio aprendizado. Essas práticas formativas são voluntárias e 

realizadas pelo acadêmico, de acordo com a sua visão de futuro profissional crítico, 

reflexivo, preocupado com seu papel dentro da sociedade. 

Essas atividades são: monitorias, estágios não obrigatórios, programas 

de iniciação científica, programas de extensão, estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins, além de participação em eventos 

científicos/profissionais, visitas culturais, cursos de língua estrangeira e informática. 

O cumprimento da carga horária fixada de 100 horas é requisito 

indispensável à conclusão do curso, colação de grau, e deve estar distribuída ao 

longo do curso. 

Além da participação em eventos, estão contempladas nas atividades 

complementares aquelas relacionadas com o Programa Institucional de Extensão 

(PIEX) e Programa de Bolsas de Extensão (ProBEx); Programa Setorial de Gestão 

do Conhecimento – ProGec/CoPPex, que abrangem as seguintes modalidades: 

a) Monitoria - ação de cooperação dos corpos discente e docente, 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, efetuadas em trabalhos de 

laboratório, biblioteca, de campo e outras compatíveis com seu nível de 

conhecimento e experiência relativo aos componentes curriculares e que possam 



102 

 

desenvolver habilidades que favoreçam ao aluno iniciar sua preparação para a 

iniciação à docência; 

b) Práticas Integradas – atividades realizadas de forma a integrar 

conteúdos de vários componentes curriculares, realizadas preferencialmente em 

Laboratórios e em áreas extra-campus;  

c) Iniciação Científica - conjunto de atividades ligadas a programas e 

projetos de pesquisa desenvolvidas pelo Aluno, sob orientação do Docente; 

d) Vivência Profissional e complementar – atividades de formação 

profissional desenvolvida com o acompanhamento de docentes do ITPAC – Porto 

Nacional e pertencente ao período letivo de equivalência; 

e) Atividades de Aprimoramento do Conhecimento – atividades de 

ensino-aprendizagem, ministradas por docentes do ITPAC Porto Nacional, que 

configurem aprimoramento do conhecimento relacionado ao processo de formação 

profissional; 

f) Projetos de Extensão – ações processuais de caráter educativo, 

cultural, artístico, social, científico e/ou tecnológico, que envolvam Docentes / 

Discentes e que são desenvolvidas junto à comunidade, mediante ações 

sistematizadas; 

g) Cursos de Extensão – cursos ofertados à comunidade sob forma 

de formação continuada, objetivando a socialização do conhecimento acadêmico, 

potencializando o processo de interação universiadade- sociedade; 

h) Eventos de Extensão em Geral – incluindo Congressos, 

Seminários, Jornadas e similares realizados fora da IES, que possuam o propósito 

de produzir, sistematizar, divulgar e intercambiar conhecimentos, tecnologias e bens 

culturais; 

i) Eventos de Extensão promovidos pela IES – incluindo 

Congressos, Seminários, Jornadas e similares realizados, que possuam o propósito 

de produzir, sistematizar, divulgar e intercambiar conhecimentos, tecnologias e bens 

culturais; 

j) Produtos de Extensão - produtos susceptíveis à disseminação e 

intercâmbio de saberes e inovações, desenvolvidos a partir de demandas da 

sociedade, ou como resultado do desenvolvimento de pesquisas, incluindo: 

desenvolvimento de Kits pedagógicos, patentes e de sistemas de modelos de gestão 

gerados pelo instituto; elaboração de relatórios, artigos técnicos e similares e 
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publicação didático-pedagógica e de divulgação técnica–científica–artística–cultural 

em anais e periódicos; 

k) Ligas Acadêmicas - criadas e organizadas por acadêmicos, 

professores e profissionais que apresentam interesses em comum, constituem-se 

por atividades extra-classe e desenvolvem ações voltadas para o ensino e para 

educação médica. 

 

21.1. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PREMILINARES 

 

Art. 1º As atividades complementares são OBRIGATÓRIAS  e devem totalizar cem 

(100) horas para estrutura vigente. 

Art. 2º Os alunos podem realizar atividades complementares desde o primeiro 

semestre do curso. 

Art. 3º As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, 

inclusive durante as férias escolares, desde que respeitados os procedimentos 

estabelecidos neste Regulamento e poderá ser realizado desde o primeiro semestre 

do curso. 

Parágrafo Único – Verificar critérios de participação de acordo com o 

período que o acadêmico esta matriculado. 

Art. 4º As atividades complementares estão divididas em cinco grupos, devendo ser 

seguido conforme o aproveitamento da carga horária pré estabelecida na estrutura 

curricular. 

Art. 5º O aproveitamento da carga horária dar-se-á consoante a critérios e condições 

estabelecidas na seguinte tabela: 

 

TABELA DE APROVEITAMENTO 

Grupo I: Atividades de iniciação à docência e pesquisa 

Atividade Horas realizadas 
Computação 
 

Documentos comprobatórios 

Exercício de monitoria em 
áreas de conhecimento em 

 
1 semestre (15%) 
2 semestre (30%) 

Relatório do aluno e Relatório 
do Professor responsável 
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diversas disciplinas seguindo 
o edital determinado pela 
ITPAC-Porto 

pelo aluno monitor. 
 

Participação em atividades 
de iniciação científicas 
realizadas no âmbito da 
ITPAC-Porto 

Equivalentes a 
horas 
trabalhadas 

 
A pesquisa concluída com o 
relatório do professor; 
 

Grupo II: Congressos, seminários, conferências e outras atividades assistidas 

Atividade Horas realizadas 
Computação 
 

Documentos comprobatórios 

Participação efetiva e 
comprovada em semanas 
acadêmicas, simpósios, 
programas de treinamento, 
jornadas, simpósios, 
congressos, encontros, 
conferências, fóruns, 
promovidos pela ITPAC, ou 
por outras instituições de 
ensino superior, bem como 
por conselhos ou associações 
de classe, CAU-BR e CREA. 

Equivalente a 
horas 
trabalhadas. 
 
(Até 40 horas por 
evento; ) 

 
 
 
Acrescenta-se 50% 
à CH total para 
eventos 
internacionais 

Certificado de presença 

(com carga horária) 

Wokshop, mostras, feiras, e 
exposições assistidas; 

1 evento 
Equivale a 2h de 
atividade 
complementar 

Relatório (resenha), e  
comprovante de 
participação, em papel 
timbrado, emitido pela 
entidade com especificação 
do número  de horas. 

Participação em eventos 
culturais (filmes, peças de 
teatro) 

1 evento 
Equivale a 2h de 
atividade 
complementar 

Resenha, comprovante de 
participação (tiquet, 
ingresso/entre outros) 

Grupo  III: Publicações 

Atividade Horas realizadas 
Computação 
 

Documentos comprobatórios 

Artigos publicados em 
revistas; 

1 artigo ATÉ 30h/artigo 
Carta de aceite e a 
publicação 
 

Artigos publicados em jornal; 
TV, rádio. 

1 artigo ATÉ 30h/artigo A publicação 

Monografias não curriculares; 1 monografia 30h A monografia 

Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos pôster 
(intra ou extra Instituição) 

1 trabalho 10h 
Certificado de participação e 
de apresentação. O trabalho 
apresentado. 

Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos exposição 
oral intra ou extra Instituição 

1 trabalho 15h 
Certificado de participação e 
de apresentação. O trabalho 
apresentado 

Grupo IV: Vivência profissional/ complementar 

Atividade Horas realizadas Computação Documentos comprobatórios 

Realização de estágios 
curriculares não obrigatório 
desenvolvidos com base em 
convênios firmados. 

Equivalente a 
horas 
trabalhadas 

LIMITE MÁXIMO 
DE 
60 HORAS 
 
Acrescenta-se 50% 

Para pedir autorização: 
Cópia da carteira do CAU-
BR e CREA (ou histórico 
escolar, em alguns casos) e 
descrição das atividades 



105 

 

à CH total a 
estágios 
internacionais 

planejadas a ser 
desenvolvidas. 
Ao final do estágio: 
Formulário assinado pelo 
arquiteto urbanista ou 
engenheiro civil da Unidade 
Concedente junto com o 
Relatório do aluno. 

Práticas Integradas - 
Atividades realizadas de 
forma a integrar conteúdos de 
vários componentes 
curriculares e Atividades de 
Aprimoramento de 
Conhecimentos* 

05 horas / aula 
por evento 

LIMITE MÁXIMO 
30 HORAS 

Declaração de participação 
e relatório do aluno. 
 

Participação em projetos 
sociais; 

Até 10 horas por 
período 
(semestre letivo) 

LIMITE MÁXIMO 
50 HORAS 

Declaração de participação 
e relatório do aluno. 
 

Voluntário em projetos, da 
FAPAC-ITPAC-Porto 
(podendo ser em todos os 
cursos oferecidos pela 
instituição) e parceiros. 

Equivalente a 
horas 
trabalhadas 

LIMITE MÁXIMO 
30 HORAS 

Declaração de participação 
e relatório do aluno. 

Educação popular: elaboração 
de folhetos 
educativos, ministrar palestras 
e oficinas educativas. 

1evento 5h 
Declaração de participação 
e relatório do aluno. 

Participação em feiras de 
divulgação da profissão. 

1 evento 2h Declaração de participação. 

Participação de Comissão 
Organizadora da Semana de 
Arquitetura e Urbanismo 

1 evento 10h Declaração de participação 

Grupo V: Atividades de Extensão 

Atividade Horas realizadas Computação Documentos comprobatórios 

Cursos à distância 1 curso 

30% da carga 
horária total do 
curso REALIZADO. 
 
MÁXIMO 80 
HORAS. 
 

Certificado ou declaração de 
aprovação no curso. 
Relatório do aluno. 

Cursos de língua estrangeira 
internos e externos à 
instituição. Exceto os 
oferecidos no módulo 
adicional do curso. 

1 curso 

15% da carga 
horária total do 
curso. 
 

Certificado ou declaração de 
aprovação no curso. 
Relatório do aluno. 

Outras atividades de extensão 
promovidas por outras 
instituições de ensino superior 
ou por órgão público; 

Equivalente a 
horas 
trabalhadas 

Equivalente a 
horas trabalhadas 
LIMITE MÁXIMO 
DE 30 HORAS 

Certificado ou declaração de 
aprovação no curso. 
Relatório do aluno. 

 
 
 Art 6º Cabe a coordenação de avaliação avaliar os certificados, comprovantes e 

demais documentos pelo aluno e a concessão da carga horária respectiva, 
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igualmente, a esta comissão o planejamento semestral das atividades 

complementares a serem ofertadas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo. 

§ 1º O aluno deverá consultar previamente a Coordenação de Curso, para 

obter orientação da documentação necessária e o parecer sobre a classificação, 

orientação da categoria e a importância relevância daquela atividade para a sua 

formação profissional, humana e cientifica, assim, autorização para realização da 

atividade. Não serão aceitas atividades complementares sem o parecer prévio 

favorável da Coordenação de curso; 

§ 2º Caberá a comissão anotar, em ficha individual do aluno, a carga 

horária da atividade realizada; 

§ 3º Os comprovantes (Xerox com visto ou segunda via) apresentados 

pelos alunos permanecerão arquivados na Coordenação do Curso até a colação de 

grau do aluno). 

Art. 7º - Não serão consideradas atividades complementares as atividades já 

computadas na unidade de prática profissional do Curso. 

Art. 8º O aluno que ingressa no curso de Arquitetura e Urbanismo por meio de 

transferência, caso não tenha realizada a atividade complementar, fica sujeito ao 

cumprimento de carga horária de atividades complementares. Caso tenha realizado, 

deve solicitar à Coordenação de curso o cômputo da carga horária atribuída pela 

instituição de origem observadas as seguintes condições: 

a) as atividades complementares realizadas na instituição/curso de origem 

devem ser compatíveis com as estabelecidas neste Regulamento; 

b) A carga horária atribuída pela instituição de origem não poderá ser superior a 

conferida por este regulamento à atividade idêntica ou similar. 

 

ANEXOS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Anexo I - Estrutura de Atividades       

Anexo II - Formulário de  Cadastramento de Atividades Complementares   

Anexo III – Ata de Acompanhamento de Atividades Complementares         

Anexo IV – Tabela de Apresentação de Documentação das Atividades 

Complementares para fins de Registro   

Anexo V – Ata de Resultados Finais das Atividades Acadêmicas Complementares do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo  – operacionalização 

(Veja no Caderno 2 do PPP) 
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21.2 PROGRAMA DE MONITORIA 

 

O ITPAC PORTO tem interesse em gerar recursos humanos de 

qualidade, envolvendo seus próprios alunos para, no futuro, atuarem na função 

docente. Para tanto mantém, junto à comunidade acadêmica o Programa de 

Monitoria.  

Esse programa possibilita a aquisição de experiência em geração de 

conhecimento, promovendo a integração entre os alunos de séries ou períodos mais 

avançados e os demais. Esta experiência é adquirida através da participação do 

acadêmico em diversas funções de organização e desenvolvimento das disciplinas 

do curso, além do treinamento em atividades didáticas. 

 

Plantões De Monitoria  

Considerando a melhoria na qualidade do ensino e a quantidade de 

atividades a serem desenvolvidas pelo aluno, é natural o surgimento de dúvidas que 

merecem ser esclarecidas. Neste sentido, o ITPAC PORTO mantém o sistema de 

plantões de monitoria, em que o aluno, monitor de uma determinada disciplina, está 

disponível, semanalmente, para orientar os colegas na execução de trabalhos e 

auxiliá-los na obtenção de informações que respondam às suas dúvidas. 

 

Regimento Do Programa De Monitoria 

Art. 1º - O concurso para o Programa de Monitoria do ITPAC PORTO será aberto a 

cada semestre a todos os alunos regularmente matriculados.  

Art.  2º - As vagas e jornadas do programa de monitoria serão definidas, mediante 

prévia avaliação da solicitação encaminhada pelo professor interessado, 

devidamente fundamentada e referendada pela Diretoria. 

Art. 3º - O concurso será realizado semestralmente, observando a disponibilidade de 

vagas, em data(s) e horário(s) estipulado(s) no Edital Para Seleção De Monitoria 

(Anexo I). 

Art. 4º - As inscrições deverão ser efetivadas na Coordenadoria do Curso, mediante 

preenchimento do Formulário Para Inscrição No Concurso De Monitoria (Anexo II). 

Parágrafo Único - O exercício das funções de monitor em uma 

determinada disciplina não assegura direito de prorrogação. 



108 

 

Art. 5º - O candidato à monitoria, deverá ter disponibilidade para cumprir sua carga 

horária de forma integral conforme a estabelecida pelo Edital podendo atingir até 32 

(trinta e duas) horas por mês, para o exercício das atividades da função, incluindo-se 

o (s) plantão (ões) semanal (is) de monitoria, de pelo menos 1 (uma) hora corrida 

cada, observando-se os seguintes critérios para o horário desse (s) plantão (ões):  

a) para os alunos dos cursos Matutinos: no final do período de aulas; 

b) para os alunos dos cursos Vespertinos: antes e/ou ao final do período de aulas; 

c) para os alunos dos cursos Noturnos: antes do período de aulas. 

d) para os alunos dos cursos em tempo integral: no período noturno ou em horário 

que não interfira no ensino normal. 

Art. 6º - Não poderá inscrever-se o aluno que já tenha exercido as funções de 

monitor, em uma mesma disciplina, por mais de 04 (quatro) semestres na disciplina 

em questão, mesmo que não consecutivos. 

Art. 7º - É vedado ao candidato concorrer à monitoria de 02 (duas) ou mais 

disciplinas, simultaneamente.  

Parágrafo Único - A infração do disposto no ‘caput’ deste artigo, implicará na 

eliminação do candidato. 

Art. 8º - Os candidatos serão avaliados e classificados pelo professor responsável, 

segundo critérios próprios, levando-se em conta: 

a) rendimento obtido no processo de seleção, que poderá ser feito através 

de prova dissertativa;  

b) amadurecimento intelectual na área de conhecimento;  

c) desempenho obtido durante o curso;  

d) resultados apurados em outras áreas; 

e) apresentação dos comprovantes que negativem suas pendências 

administrativas;  

f) disponibilidade horária, etc.  

Art. 9º - Não serão aceitos como monitores, alunos:  

I - em regime de dependência, adaptação e/ou reprovados;  

II – em regime de internato; 

III - cuja monitoria pretendida, seja de disciplina de áreas que não a do 

candidato; 

IV - que não estiverem regularmente matriculados e/ou rematriculados;  

V - que não tenham efetivado a inscrição do concurso, no prazo 



109 

 

estipulado no Calendário da Instituição de Ensino ou em Edital;  

VI - que não tenham cursado no ITPAC Porto Nacional, a disciplina para a 

qual estejam se candidatando;  

VII - que não tenham sido selecionados pelos respectivos professores, na 

data prevista;  

VIII - em débito junto à Secretaria, Tesouraria, Biblioteca,e ainda, àqueles 

cuja situação escolar encontra-se ‘sub-judice’, ou com matrícula condicional e/ou em 

caráter excepcional;  

IX - que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor, 

em função das condições previstas no Art.16º, adiante;  

X - que tenham sofrido punições disciplinares; 

XI – que já estejam participando de outro programa institucional de 

natureza remunerada. 

Art. 10º - A aprovação dos candidatos será referendada pela Diretoria, uma vez que 

os monitores dependem diretamente do Instituto e não especificamente das 

disciplinas ou dos professores. 

Art. 11º - Os candidatos terão conhecimento dos resultados por meio de Editais.  

I – Os candidatos classificados deverão comparecer à Coordenadoria do 

respectivo curso, para formalizar sua efetivação na função e informar a 

disponibilidade horária, dentro dos prazos estipulados nos Editais de Convocação;  

II – O candidato que não apresentar à Coordenadoria do Curso a 

documentação exigida, devidamente preenchida e assinada, no prazo estipulado, 

será considerado desistente e sua vaga preenchida pelo suplente, se houver.  

Art. 12º - Todos os benefícios e prerrogativas da função de monitor têm como base a 

data de sua efetivação na função.  

I - A efetivação na função de monitor se dará quando todas as condições 

acima forem satisfeitas, respeitando-se os prazos estipulados. 

Art. 13º - No decorrer do período letivo os monitores deverão: 

I - assinar o livro de presença e preencher a Ficha Individual De Controle 

De Frequência (Anexo III), referente aos plantões, conforme estipulado pelo 

professor responsável e pelo disposto no Art. 5º, acima.  

II - apresentar Relatório De Monitoria Institucional, devidamente 

preenchido e assinado à Coordenação (Anexo IV); 

Art. 14º - No decorrer do período da monitoria, os professores deverão: 
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I – acompanhar e supervisionar as atividades pelo (s) monitor (s);  

II – desenvolver com o monitor o planejamento de atividades que 

estimulem os acadêmicos a participarem das monitorias; 

II – assinar os relatórios de atividades do(s) monitor(s).  

Art. 15º - O valor do desconto a ser concedido, pelos serviços da monitoria, será 

calculado tendo-se por base a fração 1/100 (um centésimo) do valor da 

mensalidade, efetivamente paga pelo aluno, que multiplicado pelo coeficiente 

correspondente às horas concedidas, resultará no percentual a ser auferido pelo 

monitor ao final de cada mês.  

I- O coeficiente a ser usado tem por base os seguintes critérios: 02 

horas/semana=08; 04 horas/semana=16; 06 horas/semana=18; 08 

horas/semana=24; 

II- O controle das horas trabalhadas será feito em formulário próprio, 

supervisionado pelo professor responsável, que deverá ser encaminhado à 

Coordenação Pedagógica ao final do mês.  

Parágrafo Único - O desconto a ser concedido ao monitor, não poderá 

ser somado a quaisquer outros descontos, concedidos e/ou vierem a ser 

concedidos, ao aluno e perdurará, se for o caso, pelo mesmo período do exercício 

das funções de monitor, excetuando-se os períodos de férias e recessos escolares.  

Art. 16º - O monitor poderá ser dispensado a qualquer momento, desde que não 

apresente desempenho, de ordem funcional ou intelectual, tanto pelo professor 

responsável, pela Diretoria do Instituto, sendo substituído pelo candidato 

subseqüente na classificação do concurso em regra 

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria  

Art. 17º - São atribuições do monitor: 

I- Acompanhar os acadêmicos nas atividades de laboratório; 

II- Cuidar da disciplina e postura acadêmica (paramentação) no 

laboratório; 

III- Orientar os acadêmicos na execução dos exercícios teóricos; 

IV- Auxiliar os acadêmicos na utilização dos mecanismos de buscas 

para conteúdos afins, tanto em publicações de livros e revistas quanto em materiais 

disponíveis impressos e/ou online; 

V- Discutir com os acadêmicos as dúvidas mais freqüentes; 
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VI- Atender aos acadêmicos, em horário extraordinário, sempre que 

possível e necessário; 

VII- Controlar a freqüência dos acadêmicos nas atividades de monitoria; 

VIII- Elaborar o relatório de freqüência bimestral e entregar ao professor 

até a data da última avaliação bimestral - conforme o cronograma da disciplina; 

IX- Relatar os casos de transtornos durante as atividades de monitoria 

tanto prática quanto teórica; 

X- Relatar os casos de monitoria voluntária – nomes e tempos de 

atuação dos monitores voluntários, juntamente com o relatório de freqüência;  

XI- Atender ao representante de turma para discutir assuntos 

relacionados ao bom andamento das atividades; 

Art. 18º - Caberá ao monitor: 

I - Apresentar relatório mensal de suas atividades à Coordenação do 

Curso, devidamente supervisionado e assinado pelo professor responsável; 

II - Dedicar-se às atividades previstas pelo plano de trabalho definidos 

pelo docente responsável 

III – Criar mecanismos que estimulem o interesse dos acadêmicos para os 

plantões de monitoria; 

IV - Colaborar com o processo pedagógico da disciplina para a qual foi 

selecionado; 

V - Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da 

disciplina, bem como, com o Instituto e seus órgãos; 

VI - Colaborar com o Instituto em suas atividades acadêmicas.  

§ único - Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria  

 

ANEXOS DO PROGRAMA DE MONITORIA 

Anexo I – Edital Para Seleção De Monitoria 

Anexo II – Formulário Para Inscrição No Concurso De Monitoria  

Anexo III – Ficha Individual De Controle De Frequência 

Anexo IV - Relatório De Monitoria Institucional 

(Veja no Caderno 2 do PPP) 
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22.  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 
A iniciação científica vem sendo considerada relevante para a melhoria da 

qualidade do ensino de graduação. Assim, o trabalho de Conclusão de Curso vem 

sendo compreendido como um dos meios para que ocorra a iniciação às atividades 

de pesquisa científica pelo corpo discente.  

O aluno concluinte do Curso de Arquitetura e Urbanismo deverá 

apresentar individualmente o Trabalho de Conclusão de Curso, em caráter 

obrigatório. Para tanto, o Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo elaborou normas específicas.  

 

22.1   REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

De acordo com a Resolução nº 2, de 17 de junho de 2010, do Conselho 

Nacional de Educação, publicado no Diário Oficial da União, o Trabalho de 

Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório e realizado ao longo do 

último ano de estudos, centrado em determinada área teórico-prática ou de 

formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimento e 

consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os seguintes preceitos.  

Para o atendimento da exigência legal faz-se necessário a criação, a 

implantação e a implementação do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como de 

normas que venham a regular sua existência plena e ainda garantir o alcance dos 

objetivos a que se destina.  

Para atender a essa necessidade o coordenador Geral do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos 

estabelece que ao final do Estágio Curricular Obrigatório, ou seja, no último ano do 

Curso, o aluno deve apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Assim, fica estabelecido que o Trabalho de Conclusão de Curso passa a 

ser obrigatório para todos os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, de forma 

individual e representa parte da avaliação do aluno no período de conclusão do 

Bacharelado, ressaltando-se que nenhuma outra modalidade avaliativa poderá 

substituí-lo. 

 

CAPÍTULO I 
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MODALIDADE DE TRABALHO 

 

Art. 1º - O presente Regulamento estabelece os princípios teórico-metodologicos e 

as diretrizes gerais par a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC / ITPAC Porto Nacional. 

Art. 2º - A disciplina de TCC será ministrada no 9º e 10º Período do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo aplicando as diretrizes para a Elaboração de Projeto e de 

Desenvolvimento de Projeto, com avaliação moldada na redação e apresentação 

oral do Desenvolvimento do Projeto, utilizando-se da revisão de literatura a partir de 

publicações em revistas indexadas, nacionais e/ou internacionais, destacando área 

de concentração, tema, introdução, contextualização e observações obtidas por 

participação nas Atividades de Campo seguindo o previsto pelo Regimento 

Acadêmico. Neste trabalho, quando pertinentes serão incluídos introdução com a 

justificativa e os objetivos, materiais, métodos, resultados, discussão e conclusões, 

conforme modelo padronizado pela disciplina. A avaliação será realizada no final do 

último semestre letivo, com orientação do professor indicado para este fim, cuja 

aprovação é condição única para a obtenção do grau de Bacharel em Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

CAPÍTULO II 

NORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO, APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 

TCC DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Art. 3º - Quanto às linhas de atuação: 

I – O colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo poderá sugerir a 

implantação de uma nova linha de atuação no inicio de cada semestre letivo; 

II – Cada linha de atuação será coordenada por um docente do colegiado 

de Arquitetura e Urbanismo; 

III – Os  critérios para a escolha do orientador serão: primeiro titulação, 

mínimo ser especialista, seguido de produção acadêmica e experiência docente; 

 

Art. 4º - Quanto aos grupos de pesquisa: 

O acadêmico elegerá o professor orientador que o auxiliará na elaboração 

e ou desenvolvimento do projeto em Arquitetura e Urbanismo através de: 
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Etapa I – Termo de Aceite de Orientação (Anexo II) com a proposta do tema para o 

TCC e definição da linha de pesquisa, plano de trabalho e cronograma de atividades 

elaborados e assinados pelo orientador e orientados na Ficha de Acompanhamento 

do Orientador (Anexo III), a serem arquivados na Coordenação de Curso; 

Etapa II - Elaboração dos elementos textuais do TCC; 

Etapa III – Conclusão, apresentação e avaliação do TCC; 

Etapa IV - Correção e depósito do TCC corrigido na Biblioteca do ITPAC Porto, 

acompanhado da Autorização para Publicação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(Anexo IV), conforme as normas Normas Padronizadas Pela Coordenação de 

Trabalho de Conclusão de Curso do ITPAC Porto Nacional e apresentação da cópia 

da Ficha Catalográfica da Biblioteca da ITPAC Porto Nacional. 

I – Todos os professores orientadores deverão apresentar no inicio do 

semestre, ao colegiado de curso e para os acadêmicos, a linha de atuação em que 

estará vinculado, assim como o grupo e projeto de pesquisa que estará coordenado; 

 O professor orientador deverá ser do quadro de docentes da 

Instituição de forma efetiva, com dossiê junto ao 

Departameto de Pessoal. 

II – Para que o grupo de pesquisa inicie suas atividades, o mesmo deverá 

ser aprovado no âmbito do colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

 

CAPITULO III 

ATRIBUIÇOES DO ACADÊMICO NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Art. 5º - O acadêmico, após liberação pelo Supervisor de Estágio para inicio de 

atividades, deve: 

I – Cumprir o cronograma proposto pelo professor-orientador; 

II – Redigir o projeto dentro das Normas da ABNT e as estabelecidas no 

Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos da FAPAC- ITPAC Porto Nacional; 

III – Comparecer as reuniões de orientação 

 

CAPÍTULO IV 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
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Art. 6º - Trata-se de um trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, 

obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais; 

Parágrafo único – será desenvolvimento sob a supervisão de 

professor orientador, escolhido pelo estudante entre os docentes do curso, a 

critério da Instituição em concordância com o Supervisor de Estágio e 

referendado pelo NDE. 

Art. 7º - Cada desenvolvimento de projeto deverá ser avaliado por uma banca 

examinadora tríplice, de docentes portadores de título pós-graduação mínima de 

especialista, constituída pelo professor orientador mais 02 (dois) titulares e 01 (um) 

suplente. Os componentes desta banca examinadora serão designados pela 

Supervisão de Estágio e aprovados pela Coordenação de Curso. 

§ único – O membro suplente deverá comparecer na data e horário 

estabelecidos e será encarregado de substituir qualquer dos membros titulares, em 

caso de seu impedimento para atuação em banca examinadora. 

Art. 8º - Após a designação, cada integrante da banca examinadora receberá do 

professor orientador uma cópia do Trabalho de Conclusão de curso a ser avaliado. 

§ único – É expressamente proibido aos integrantes da banca 

examinadora tornar público o conteúdo dos Trabalhos de Conclusão de Curso antes 

das defesas. 

Art. 9º - A banca examinadora somente poderá iniciar os trabalhos com 02 (dois) 

integrantes presentes e com a presença obrigatória do professor orientador. 

§ único – Não se cumprindo o disposto no caput deste artigo, será 

designada nova data para defesa, devendo o professor orientador oficializar ao 

Supervisor de Estágio o ocorrido, para que instaure, se for o caso, inquérito 

disciplinar. 

Art. 10º – As sessões de defesa dos trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser 

públicas, respeitada a capacidade do recinto e eventuais restrições no interesse da 

boa ordem dos trabalhos, a juízo e sobre responsabilidade do professor orientador. 

§ único – Cabe ao professor orientador, a tarefa de coordenar a sessão 

de defesa, devendo tomar todas as medidas necessárias à ordem dos trabalhos, 

incluindo a suspensão da sessão, do que se dará imediata notificação à 

coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 11º – Na apresentação pública, o acadêmico terá 20 (vinte) minutos para fazer 

sua exposição, enquanto cada componente da banca examinadora terá 05(cinco) 



116 

 

minutos para fazer sua argüição, dispondo o acadêmico de outros 10 (dez) minutos 

para a sua resposta. 

Art. 12º – A atribuição das notas será realizada após encerramento da etapa de 

argüição em sessão secreta. 

§ 1º As notas serão atribuídas individualmente na escala de 0,0(zero) a 

100,0(cem). 

§ 2º Os professores orientadores distribuirão 80,0(oitenta) pontos no 

processo avaliativo, sendo de 0,0(zero) a 50,0(cinquenta) pontos para apresentação 

escrita e de 0,0(zero) a 30,0(trinta) pontos para a apresentação oral, conforme a 

Ficha de Avaliação do Orientador, elaborada especificamente para este parágrafo. 

§ 3º A nota final (NF) do acadêmico será o resultado da média obtida 

pelas notas atribuídas pelos membros da banca examinadora, com exceção do 

professor orientador, com uma casa decimal. As frações serão arredondadas 

conforme normas da instituição. 

§ 4º A nota atribuída pelos professores participantes estará embasada no 

processo de desenvolvimento do trabalho de pesquisa conforme a Ficha de 

Avaliação do TCC (Anexo V e VI [orientador e membros de banca]), elaborada 

especificamente para este fim. A nota será no valor de 0,0(zero) a 20,0(vinte) 

pontos, a qual será acrescida á média final determinada pela banca examinadora. 

§ 5º Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver nota final igual 

ou superior a 60,0(sessenta). 

§ 6º A banca examinadora poderá aprovar o Trabalho de Conclusão de 

Curso com recomendações quanto ao seu conteúdo e forma, que devem ser 

observadas pelo acadêmico quando da entrega da versão final, sob pena de ser 

considerado reprovado. 

§ 7º – a nota final será registrada na Ata de Defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso (Anexo VII), atribuindo-se os conceitos: 

I – aprovado – para notas igual ou superior a 60,0 (sessenta pontos);  

II – os acadêmicos com notas no intervalo entre 40,0 (quarenta) e 59,0 

(cinquenta e nove) pontos terão direito ao Exame final conforme previsto no 

Regimento Acadêmico; 

CÁLCULO DA NOTA FINAL 

 



117 

 

III – reprovado, para notas inferior a 40,0(quarenta) pontos. 

Art. 13º – A nota emitida pela banca será registrada em Ata de Defesa do Trabalho 

de Conclusão de Curso, deverá ser assinada pelos membros da banca 

examinadora, ao término da apresentação oral. 

Art. 14º – Não haverá recuperação ou substituição para a nota final atribuída ao 

acadêmico reprovado, esgotada a possibilidade a que se refere ao parágrafo 5º do 

art. 12. 

Art. 15º – O acadêmico que que não se apresentar para a sua apresentação pública  

ou não entregar o Trabalho de Conclusão de Curso, após as considerações emitidas 

pela banca, será atribuída nota 0,0 (zero) e será considerado reprovado, salvo se 

apresentar justificativa na forma da legislação vigente. 

§ único – O acadêmico cumprirá o cronograma de defesa estabelecido 

pela Coordenação da Disciplina em consonância com o calendário acadêmico em 

vigência. 

Art. 16º – O acadêmico considerado reprovado em primeira instância (“reprovado, 

passível de reformulações”) terá prazo de 07 (sete) dias para representar o seu 

projeto. Na reprovação definitiva, o aluno deverá matricular-se, no período letivo 

seguinte, para realizar seu novo trabalho de Conclusão de Curso, sujeito ao mesmo 

calendário dos demais matriculados. 

Art. 17º – A versão definitiva do Trabalho de conclusão de curso deve ser 

encaminhada à Coordenação do trabalho de Conclusão de Curso 01 (uma) cópia 

impressa do trabalho na integra e 01 (uma) cópia eletrônica em formato .DOC, em 

CD-ROM, devidamente acompanhados do Anexo IV. 

Art. 18º – A entrega da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso, 

atendidos os termos do artigo anterior, é requisito para a Colação de Grau. 

§ único – O acadêmico terá prazo de 07 (sete) dias a contar da data da 

sua apresentação pública para a entrega da versão final do trabalho de Conclusão 

de Curso. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará em reprovação. 

 

DISPOSIÇOES FINAIS 

 

Art. 19º – Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador da disciplina e do 

curso junto com o corpo docente. 
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Art. 20º – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todas as demais disposições existentes sobe a matéria no âmbito do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da FAPAC - ITPAC Porto Nacional. 

 

ANEXOS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

Anexo I – Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos  

Anexo II – Termo De Aceite De Orientação Para O Trabalho De Conclusão Do Curso 

Anexo III – Ficha de Acompanhamento do Orientador  

Anexo IV - Ficha de Autorização para a publicação de Trabalho de conclusão de 

Cursoientífico em Revista Indexada  

Anexo V - Ficha De Avaliação Do Tcc – Coordenador Da Mesa  

Anexo VI - Ficha De Avaliação Do Tcc – Membro Da Mesa 

Anexo VII – Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso 

(Veja no Caderno 2 do PPP) 

 

23. ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A) 
 

A Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo é órgão de gestão 

acadêmica. A Coordenação do Curso é exercida pelo Coordenador indicado pelo 

Diretor Acadêmico, e referendado pelo Diretor Geral, com formação específica que o 

curso abrigar e com titulações acadêmicas. 

I - São atribuições do coordenador de curso: 

I. Coordenar as atividades de ensino de graduação; 

II. Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de 

graduação; 

III. Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos 

alunos de graduação; 

IV. Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes; 

V. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades dos docentes; 

VI. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades de ensino de graduação; garantir a organicidade da matriz curricular do 

curso; articular teorias e práticas nas integração entre a áreas básica e a área 

profissional;  
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VII. Aprovar, no início de cada semestre letivo, os programas das 

disciplinas do curso; 

VIII. Organizar e manter atualizado um banco de dados com os 

programas das disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária 

teórica, carga horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas 

atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) 

responsável(eis); 

IX. Propor, no início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o 

horário de aulas de cada período do curso, articulados com os demais curso da IES; 

X. Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de 

graduação, incluindo práticas pedagógicas inovadoras; 

XI. Orientar o acadêmico na efetivação da matrícula no âmbito do 

curso, articulado com a secretaria acadêmica; 

XII. Exercer o poder Disciplinar no âmbito de sua competência; 

XIII. Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

XIV. Propor á Direção Acadêmica convênios para viabilizar estágios 

curriculares ou extracurriculares do respectivo curso; 

XV. Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Setor de 

Recurso Humano Departamento  de Pessoal a freqüência dos docentes integrantes 

do curso, nas diferentes atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos; 

XVI. Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino; 

XVII. Apresentar á Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação proposta de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação. 

XVIII. Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas 

curriculares e extra-curriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

XIX. Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas 

pelos Órgãos Superiores da Faculdade Presidente Antônio Carlos. e 

XX. Representar a Faculdade Presidente Antônio Carlos, por 

designação da Diretoria Acadêmica, em eventos internos e externos relacionados à 

atividade de graduação. 

A gestão do curso vem sendo desenvolvida em parceria com o Núcleo 

Docente Estruturante e com o Colegiado do Curso, onde são discutidas as ações a 

serem implementadas.  
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A coordenação encontra-se com os representantes de turma, a cada 

quinze dias para acompanhamento das atividades discentes e docentes. 

 

COORDENADOR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 
Nome: TALLES EMANUEL DE FRANÇA MANDUCA 
 
Endereço Profissional: FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL 
Rua 02, quadra 07 – Jardim dos Ipês - Porto Nacional/TO – CEP. 77.500-000 
Telefone: (63) 3363-9646 
Telefone: (63) 8417-9106 / 9233-2396 
 
Endereço Eletrônico 
e-mail: arquitetura@itpacporto.com.br 
e-mail: tm.arquiteto@gmail.com  
Carteira de Identidade: 148.779 / SSP-TO 
CPF: 807.234.111-15 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA / TITULAÇÃO 
2006 – 2007 - Especialização em Docência do Ensino Superior. (Carga Horária: 
430h). 
Fundação Universidade Federal do Tocantins, UFT, Brasil.  
Título: Centro Histórico de Porto Nacional: Uma Contribuição à Revitalização.  
Orientador: MSC: Napoleão Araújo de Aquino. 
 
1998 – 2003 - Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Fundação Universidade Federal do Tocantins, UFT, Brasil.  
Título: Resgate da Cultura e do Lazer de Porto Nacional.  
Orientador: Joseísa Martins Furtado. 
 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
2012 - 2012 – Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC/ITPAC 
PORTO NACIONAL (20 h), Porto Nacional, TO, Brasil.  
 
2010 - Atual 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Ministrante, Carga horária: 4 
Outras informações  
I - Conferência Municipal de Cultura: Cultura Cidade e Cidadânia. "Um Olhar para 
Porto Nacional" Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e IPHAN-Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Arq. Esp. Talles Emanuel de França 
Manduca Profª Me. Antônia Maria Simiema Lima 
 
2010 - Atual 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Ministrante, Carga horária: 4 
Outras informações  
I - Conferência Municipal de Cultura: Cultura Cidade e Cidadânia. "Acessibilidade" 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico 
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e Artístico Nacional. Arq. Esp. Talles Emanuel de França Manduca Profª Me. Antônia 
Maria Simiema Lima 
 
2009 – 2010 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Arquiteto e Urbanista, Carga 
horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva. 
Outras informações  
Integrante da equipe de implantação do PAC - Plano de Ação das Cidades 
Históricas, em catalogação e elaboração de projetos junto à Secretaria de Cultura e 
Turismo de \porto Nacional e com o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, em Porto Nacional Tocantins. 
 
2010 – Atual 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Ministrante, Carga horária: 4 
Outras informações  
II - Semana Acadêmica de História: Bicentenário da Independência da América. 
"Patrimônio Cultural e Turísmo". Arq. Esp. Talles Emanuel de França Manduca Profª. 
Drª. Rosane Balsan Prof. Me. Napoleão de Araújo Aquino 
 
2009 - 2009 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Ministrante, Carga horária: 4 
Outras informações  
Ministrante de Oficina I Seminário de Pesquisa em História: Práticas e propostas 
Historiográficas. "Patrimônio Arquitetônico do Brasil com ênfase em Natividade e 
Porto Nacional" em 27-05-2009 Proponentes: Arq. Esp. Talles Emanuel de França 
Manduca Prof. Me. Napoleão Araújo de Aquino 
 
EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 
 
2008 - 2008 – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do IESPEN, Porto 

Nacional, TO, Brasil. 

Professor Titular das disciplinas: 

Projeto de Arquitetura III 

Projeto de Arquitetura IV 

Projeto de Urbanismo I 

Projeto de Urbanismo II 

 

2008 / 2012 – Faculdade de Engenharia Civil da FAPAC/ITPAC PORTO 

NACIONAL, Porto Nacional, TO, Brasil. 

Professor Titular das disciplinas: 

Desenho Técnico 

Desenho Técnico Assistido por Computador I 

Desenho Técnico Assistido por Computador II 

 

Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/3480344311156241  
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24. PERFIL PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente possui formação adequada às disciplinas que ministram, 

e possui experiência compatível com a natureza das atividades acadêmicas. Além 

disso, esses professores estão em constante processo de reciclagem, nas suas 

áreas de atuação profissional e docência, através de congressos, simpósios, 

palestras e pesquisas científicas.  

É composto de profissionais formados em outras regiões do país, que 

migraram para o Tocantins em busca de oportunidade de emprego e parte deste 

grupo divide seu tempo entre a docência e outras atividades. Para minimizar tal 

realidade e torna-lá fator positivo para a docência a IES tem procurado contratar 

profissionais com maior tempo possível para atividades acadêmicas, como também 

dar oportunidade aos professores para buscarem a qualificação, estabelecendo um 

vínculo entre o fazer pedagógico e o exercício profissional, oferecendo, deste modo, 

um profissional cada vez mais comprometido com a construção do conhecimento e o 

com compromisso social.  

O curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC/ITPAC PORTO 

NACIONAL apresenta um corpo docente constituído por professores com 

experiência que reiteram suas habilidades para atuar na docência em plena 

conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso. Este corpo docente possui 

formação adequada à(s) disciplina(s) que ministra(m), e possui experiência 

compatível com a natureza das atividades acadêmicas. Além disso, esses 

professores procuram estar em constante processo de aprimoramento, nas suas 

áreas de atuação. 

As proporções de tempo de docencia, horas de dedicação à IES e a 

titularidade do corpo docente estão demonstradas na tabela a seguir: 

 

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE FORMAÇÃO DOS DOCENTES Nº % 

Adequada 05 83,33% 

Não adequada 01 16,66% 

Número total de docentes 06 100% 

 

TITULAÇÃO 
POR TITULAÇÃO 

SEGUNDO A ÁREA DE FORMAÇÃO 

NA ÁREA DO CURSO EM OUTRAS ÁREAS 

QUANT. % QUANT. % QUANT. % 

Especialização 06 50% 06 50% 00 0% 

Mestrado 04 33,33% 02   16,66% 02 16,66% 
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Doutorado 02 16,66% 01 8,33% 01 8,33% 

TOTAL 12 100% 09 74,99% 03 24,99% 

 

HORAS DE DEDICAÇÃO 
 

TEMPO DE DOCENCIA 
 

TITULARIDADE DOCENTE 

Integral 25% 
 

Menor que 3 anos 33,33% 
 

Doutores 16,66% 

Horista 41,66% 
 

De 3,1 a 5 anos 8,33% 
 

Mestres 33,33% 

Parcial 33,33% 
 

De 5,1 a 10 anos 41,66% 
 

Especialistas 50% 

   
De 10,1 a 15 anos 16,66% 

   

   
Mais que 15 anos 0% 

   Total 100% 
 

Total 100% 
 

Total 100% 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC tem como meta 

ultrapassar, o máximo possível, o mínimo de um terço dos seus docentes com 

titulação de mestres e doutores. Com base nessa premissa, é realizado o 

cronograma de expansão do corpo docente, com a carga horária aumentando 

progressivamente em função da evolução temporal do curso. 

 

NÚMERO MÉDIO DE ACADÊMICOS POR DOCENTE EM DISCIPLINAS DO 

CURSO 

 

 

25. INFRAESTRUTURA 

 

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC de Porto 

Nacional é uma instituição com sede própria, localizada na Rua 02, Quadra 07, s/nº, 

Setor Jardim dos Ypês em Porto Nacional – TO. Possui uma área abrangente de 

79.905 m², sendo 7.000 m² de área construída, dividida em 07 Blocos (A, B, C, D, E, 

F, G e H), com estacionamento amplo de 21.000 m² de pavimentação asfáltica. 

Os setores da referida instituição: Laboratórios, Ambulatório, Clínica 

Odontológica, Departamentos Administrativos e Salas de Aulas são climatizados e 

dispõe de todos os móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as salas de 

aulas são equipadas com aparelho de Multimídia (Data-show) fixo em cada uma.   

 QUANTIDADE 

Acadêmicos matriculados 173 

Docentes do curso 12 

Média 6,93 
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Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o 

atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades Especiais. 

O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de acesso e vagas 

para estacionamento prioritário. 

 
25.1 ESPAÇO DE TRABALHO 

 
Bloco C (925,32m²) 

Este espaço é destinado a estrutura do corpo técnico administrativo da 

Instituição. As funções desempenhadas por cada departamento deste Bloco 

atendem a parte Pedagógica e Administrativa desta IES. A estrutura física possui 

salas climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais são 

interligados por meio de rede lógica, bem como a utilização de sistema em ERP 

(Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistema Integrados de Gestão 

Empresarial) e sistema operacional Windows.  

Segue abaixo dados relativos a cada departamento, incluso metragem e 

atribuições pertinentes ao seu gerenciamento. 

 
AMBIENTE ÁREA  AMBIENTE ÁREA 

Recepção Geral 73,20m²  Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

36,74m² 

Contabilidade 19,32m²  Sala de Reunião 17,91m² 

Financeiro 46,43m²  Diretoria Geral 25,17m² 

Administrativo 34,71m²  Assessória Jurídica 8,67 m² 

Almoxarifado 101,22 m²  Telefonia 4,97 m² 

Sala de Manutenção 15,97 m²  Banheiro Masculino 28,65 m² 

Secretaria Acadêmica 92,08 m²  Banheiro Feminino 28,65 m² 

Recurso Humano 29,50 m²  Diretoria Acadêmica 19,04 m² 

Reprografia 8,64 m²  Coordenações de curso 93,48 m² 

COPEX 10,55 m²  Sala dos professores 19,02 m² 

 

25.2 SALAS DE AULA  

Bloco A (925.32m²) 

Este bloco possui capacidade de acomodação de 48 a 80 alunos por sala 

de aula, conforme metragem abaixo relacionada. Possui salas climatizadas, com 

aparelho de multimídia (data show) fixo. O banheiro feminino acomoda 06 sanitários 

e toaletes completos, sendo 01 específico para atendimento de portadores de 

necessidades especiais. Enquanto que o Banheiro Masculino possui 03 (três) 
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sanitários, sendo 01 específico para atendimento de portadores de necessidades 

especiais e 04 (quatro) mictórios. O referido bloco também possui 01 sala de DML - 

Depósitos de Material de Limpeza (para serviços para suporte da manutenção e 

limpeza do prédio).  

Segue abaixo dados referente ao bloco. 

AMBIENTE ÁREA 

Sala 1-A 93,02 m² 

Sala 2-A 93,02 m² 

Sala 3-A 61,62 m² 

Sala 4-A 61,62 m² 

Sala 5-A 61,62 m² 

Sala 6-A 77,32 m² 

Sala 7-A 77,32 m² 

Sala 8-A 77,32 m² 

Sala 9-A 77,32 m² 

Banheiro Feminino 29,44 m² 

Banheiro Masculino 29,44 m² 

 

Bloco B (1.000M²) 

O referido bloco suporta 48 a 80 alunos, por sala de aula, com salas 

climatizadas, 08 (oito) aparelhos de Multimídia (data show) e 01 (um) televisores 50” 

fixo. Banheiro Feminino com 06 sanitários e toaletes completos, sendo 01 específico 

para atendimento de portadores de necessidades especiais e Banheiro Masculino 

com 03 (três) sanitários, sendo 01 específico para atendimento de portadores de 

necessidades especiais e 04 (quatro) mictórios. Possui ainda 01 sala de DML para 

suporte da manutenção e limpeza do prédio. Segue abaixo dados referente ao 

bloco. 

 

AMBIENTE ÁREA 

Auditório 157,07 m² 

Sala 1-B 77,71 m² 

Sala 2-B 77,71 m² 

Sala 3-B 77,71 m² 

Sala 4-B 60,06 m² 

Sala 5-B 51,41 m² 

Sala 6-B 51,41 m² 

Sala 7-B 104,01 m² 

Sala 8-B 51,41 m² 

Sala Áudio Visual 12,80 m² 

DCE 11,83 m² 

Reprografia 25,21 m² 

Banheiro Feminino 28,65 m² 

Banheiro Masculino 28,65 m² 
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25.3 SALAS DE INFORMÁTICA  

As salas de informática estão disponíveis para várias disciplinas e acesso 

da comunidade em geral. Cada uma delas possui uma área equivalente a 52 m² e 

capacidade para 42 alunos, equipados com 42 máquinas Dell Vostro, 42 com 

monitores de 19 polegadas e nobreaks, utiliza sistema operacional Windows e 

programas da plataforma AutoCAD-2012 registrados. 

 

QUANT. DESCRIÇÃO 
84 NO BREAK APC 600 
84 CPU DEEL 
84 MONITOR DEEL 19" LCD 
02 MESA QUADRADA MDF 
84 CADEIRA ESTOFADA COR CINZA /PRETO 
02 CADEIRA ESTOFADO COR AZUL 

 

25.4 BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC- 

PORTO proporciona suporte para o desenvolvimento das funções de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 

Enfermagem, Fisioterapia Medicina, Odontologia. Com a capacidade para 120 

alunos, seu principal foco é a interação aluno/biblioteca, objetivando todas as 

necessidades procuradas. 

A biblioteca ocupa uma área de 503,45m² (incluindo o salão de leitura, 

acervo, laboratório de informática e sala de leitura individual) distribuída de forma a 

disponibilizar o livre acesso ao acervo e propiciando ao usuário procurar as obras 

que deseja retirar diretamente nas estantes. Oferece ao usuário um ambiente 

confortável com condições de estudo e pesquisa. 

Os usuários da Biblioteca têm disponível 64 escaninhos, destinado a 

abrigar todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer 

nas dependências do setor. 

O acervo bibliográfico se divide em 09 classes do conhecimento humano 

e está distribuído em estantes para livros (dupla face). Os usuários têm à sua 

disposição 01 terminal para consulta à base de dados na própria biblioteca, o 

mecanismo de busca pode ser feito pelo autor, título ou assunto. Totalmente 

informatizado através do software para gerenciamento de bibliotecas denominado 
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RM Biblios. Os empréstimos, devolução, reservas estão disponíveis em 

computadores no balcão de atendimento. 

Amplamente utilizado nas rotinas do sistema, qualquer tipo de documento 

pode ser identificado através da etiqueta de código de barras, que são produzidas 

pelo próprio sistema. As consultas ao acervo são disponibilizadas através de 01 

terminal de consulta. 

O acervo da biblioteca é de 3.114 títulos e 11.042 exemplares, entre 

livros, periódicos, obras de referência e materiais especiais. Encontra-se totalmente 

automatizada por meio do sistema RM, dispondo de código de barras que viabiliza 

de forma ágil e eficaz o empréstimo do material bibliográfico. Todo o acervo está 

registrado, classificado de acordo com a CDD (Classificação Decimal de Dewey) e 

catalogado seguindo as normas da AACR2 (Código de Catalogação Anglo-

Americano). 

Existe uma política definida de atualização do acervo em nível 

institucional. O docente solicita as suas necessidades à coordenação do curso, esta 

encaminha aos setores responsáveis (biblioteca e setor de compra do ITPAC- 

PORTO). A biblioteca do ITPAC- PORTO, particularmente, desenvolve uma política 

de atualização e desenvolvimento do acervo, observando: a seleção e aquisição de 

material bibliográfico. Na seleção, a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões 

dos professores da cada curso, bem como as demandas anteriores não atendidas e 

as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de aquisição, a biblioteca conta 

com orçamento anual e realiza 02 (duas) aquisições anuais, sendo uma no início do 

1º semestre e outra no início do 2º semestre. Nesta rotina, a bibliotecária elabora a 

lista conforme a demanda de cada curso e encaminha ao Departamento de Compras 

para que se proceda a aquisição dentro do calendário em vigor. 

 

 
QUADRO GERAL DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MULTIMEIOS E ELETRÔNICOS 

Materiais Títulos  Exemplares 
Livros 2446 9038 
Periódicos 284 2066 
Tcc’s 52 52 
DVD 7 16 
Cd-rom 88 393 
Fitas VHS 01 02 
Trabalho de conclusão de curso 340 340 

 

TOTAL DO ACERVO POR ÀREA DO CONHECIMENTO 

ÁREA LIVROS PERIÓDICOS 
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O horário de funcionamento da Biblioteca é de Segunda à Sexta das 

08:00 às 22:45 e no Sábado 08:00 ás 18:00. Possui 02 bibliotecários com 

experiência administrativa na área da Ciência da Informação. Estes são 

responsáveis pela direção e organização do setor. A biblioteca conta com 09 

auxiliares de biblioteca. Além de pessoal de apoio, vigilância, limpeza e manutenção, 

que estão preparados para manter o ambiente limpo e agradável para os usuários. 

O empréstimo domiciliar o usuário deverá está devidamente cadastrado, 

obedecendo as condições: prazo de empréstimo, limite de obras. Efetuada somente 

no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi retirado. 

 

SALA DE ESTUDOS EM GRUPO (80,97m²) 

A sala de estudo em grupo foi criada para o melhor conforto dos discentes 

e docentes, espaço confortável e climatizado para que possam ter um melhor 

aproveitamento dos estudos. Conta com 10 mesas que acomodam 40 alunos e 01 

cabine de estudo para aluno cadeirante, climatização e lâmpada de emergência. 

 

SALA DE ESTUDOS INDIVIDUAL(51,41m²) 

A biblioteca dispõe de uma sala para estudo individual com 51,41m² e 

conta com mais 12 cabines individuais.  

 

25.5 LABORATORIOS 

O curso de Arquitetura e Urbanismo, conta com: 

 02 Laboratórios de pranchetas, cada uma com 50 pranchetas padronizadas 

com inclinação variada de sua mesa. 

 02 Laboratórios de Informática, cada um com 42 máquinas com sistema 

operacional Core 2Due, monitores de 19 polegadas, sendo um para aula e 

outro de pesquisa a internet vinculado à estrutura da biblioteca com mais um 

laboratório com 32 máquinas de mesma configuração. 

Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros 

Ciências Exatas e da Terra 168 697 06 00 
Ciências Biológicas e da saúde 1029 5003 1328 05 
Engenharia e Tecnologia 172 876 68 00 
Ciências Sociais Aplicadas 268 660 173 00 
Ciências Humanas e sociais 550 1263 393 32 
Linguística, Letras e Artes 259 539 61 00 
TOTAL 2.446 9.038 2.029 37 
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 Programas do sistema operacional do Windows 7 Profissional, Pacote Office 

“BROffice” e programas da plataforma Auto Desk. 

 Laboratórios em parceria com curso de Engenharia Civil: 

o Topografia. 

o Materiais de Construção 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 

1 Funil Metálico 

 

1 Par  

2 Recipiente Metálico de 15 Diâmetro por 
17,5 Altura 

 

1 Enxada 

1 Vibrador Imersão 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 04 MM 

1 Motor Para Vibrador Trifásico 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 38 MM 

1 Argamassadeira 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 25 MM 

1 Estufa 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 19 MM 

1 Mesa de Fluxo (Flow Table) 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 9,5 MM 

1 Aparelho de Victat 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 6,3 MM 

1 Esclerômetro de Reflexão 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 4,8 MM 

1 Equipamento Para Romper Concreto 
por Arrancamento 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 2,4 MM 

1 Prensa Hidráulica Digital para Romper 
Concreto 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 1,2 MM 

1 Carrinho de Mão 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 0,6 MM 

1 Recipiente Metálico Quadrado 
32x32x16 

 

1 Peneira Para Agregado Nº 0,3 MM 

1 Macaco Hidráulico 

 

1 Agitador de Peneira 50x50 

1 Bitorneira Pequena  

 

1 Masseira 

1 Recipiente Metálico 45  Diâmetro  Por 
56 Altura 

 

1 Balança Digital 

1 Recipiente Metálico 45  Diâmetro  Por 
56 Altura 

 

5 Bandeja Metálica 70x50x05 cm 

 

o Laboratório de Recursos Hídricos 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 

1 bancada hidráulica 

1 destilador de água 

 

o Laboratório de Concreto 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 

4 Bandeja Metálica 40x50x05 cm 

 

2 Pinça Tipo Tesoura 40 Cm 

2 Bandeja Metálica 50x30x05 cm 

 

3 Pinça Tipo Tesoura 22 Cm 

5 Bandeja Metálica 40x30x05 cm 

 

2 Trincha Tipo Pincel 2” 

2 Bandeja Metálica 30x20x05 cm 

 

2 Trincha Tipo Pincel 1” 

9 Capeador Para Corpo De Prova 
Diâmetro 10x20 

 

20 Corpo De Prova (cilindro) 15x30 

10 Capeador Para Corpo De  Prova 
Diâmetro 15x30 

 

5 Corpo De Prova (cilindro) 05x10 
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2 Candinho de Porcelana Médio 

 

14 Corpo De Prova (cilindro) 10x20 

1 Balde Metálico 

 

1 Trincha Tipo Pincel 3” 

1 Balde Plástico de 11 Litros 

 

2 Espátula 12x2 Cm 

2 Martelo De 25 MM 

 

1 Escova De Aço 

1 Chave Grif De 15” – 3,75 MM 

 

1 Escova De Nilon  

1 Alicate De Pressão 

 

1 Régua Metálica De 60 Cm 

1 Jogo De Chave Allen 

 

1 Concha Metálica 

1 Alicate Universal  

 

1 Balança De Precisão (01 Grama) 

1 Chave de Boca Nº 32 

 

1 Bacia Metálica 

1 Chave de Boca Nº 28 

 

1 Furadeira de Impacto 

1 Chave de Boca Nº 26 

 

1 Serra Copos 

1 Chave de Boca Nº 23 

 

1 Broca De 10 MM De Ferro 

1 Chave de Boca Nº 22 

 

1 Broca De 06 MM De Ferro 

1 Chave de Boca Nº 19 

 

1 Broca De 08 MM De Ferro 

1 Chave de Boca Nº 15 

 

1 Broca De 10 MM De Parede 

1 Chave de Boca Nº 13 

 

1 Broca De 08 MM de Parede 

1 Chave de Boca Nº 10 

 

1 Broca De 06 MM de Parede 

1 Chave de Boca Nº 9 

 

1 Trena De Fibra de Vidro 

1 Chave de Boca Nº 8 

 

15 Capacete De Proteção 

1 Esquadro Metálico 

 

1 Arrancamento De Argamassa 

1 Grampeador Para Madeira 

 

1 Paquímetro Digital Grande 

2 Marreta De Borracha  

 

1 Paquímetro Digital Pequeno 

1 Broxa 

 

1 Paquímetro Universal Grande 

1 Mascara (Respirador) 

 

1 Paquímetro Universal Pequeno 

3 Colher De Pedreiro  

 

1 Corpo De Prova (cilindro) 15x30 

1 Conjunto De Abatimento Do Tronco de 
Cone 

 

5 Corpo De Prova (cilindro) 10x20 

 

o Saneamento e Química; 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 

 1 geladeira produtos químicos 

1 balança de precisão 
 1 phmetro 
 1 barrilete para armazenar água - 50l 
 1 capela para exaustão de gases 
 1 termometro digital 
 1 dessecador para vácuo com tampa grande 
 1 dessecador para vácuo com tampa pequeno 
 1 equipamento banho maria 
 1 estufa incubadora 
  

o Física e Instalações Elétricas 
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DESCRIÇÃO DO BEM 

hd 30 - colchão de ar linear 

hd 136 - plano inclinado 

hd 50 - conjunto de roldanas 

hd 105 - kit de forças 

hd 16 - banco óptico 

hd 11 - anel de Gravezande 

hd 12 - aparelho rotacional 

hd 42 - dinâmica das rotações 

 

o Laboratório de Solos 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO BEM 

6 Bulbocimétrico 

 

1 Peneira de Pedreiro 

1 Termômetro 

 

4  

3 Pipetas Graduadas 

 

1 Prensa de CBR 

4 Baquetas de Agitação 

 

3 Provetas de Plástico de 100 ml 

2 Calibrador da Base de Ebonite 

 

3 Provetas de Plástico de 500 ml 

5 Picnômetro de 500 ml 

 

3 Provetas de Plástico de 1000 ml 

1 Funil de Vidro 

 

3 Becker de Plástico de 100 ml 

12 Balão Volumétrico de 500 ml 

 

3 Becker de Plástico de 250 ml 

4 Balão Volumétrico de 250 ml 

 

4 Becker de Plástico de 350 ml 

2 Becker de Vidro de 1000 ml 

 

3 Becker de Plástico de 600 ml 

3 Provetas de Vidro de 250 ml 

 

2 Manômetro Graduado 

2 Provetas de Vidro de 500 ml 

 

2 Guarda Sol 

1 Provetas de Vidro de 1000 ml 

 

2 Colher de Solos Quadrada Tipo DER 

2 Provetas de Vidro de 100 ml 

 

2 Escova Metálica 

2 Picareta com Cabo 

 

1 Lona de Plástico 6x3 m 

2 Pá com Cabo 

 

2 Colher de Pedreiro 

2 Enxada com Cabo 

 

3 Régua Metálica de 600 mm  

1 Cavadeira com Cabo 

 

3 Marreta de Borracha 

1 Enxadão com Cabo 

 

1 Bomba de Encher Pneu 

1 Alavanca 

 

1 Mascara para Vapores Orgânicos 

3 Carrinho de Mão 

 

5 Par de Luvas de Raspa 

5 Capacete de Segurança 

 

1 Mangueira de 15 m 

2 Maleta de SPEEDY Umidímetro 

 

1 Alicate de Pressão 

2 Paquímetro Universal de 300 mm 

 

1 Alicate Universal 

1 Paquímetro Digital de 300 mm 

 

1 Jogo de Chave Allen 

1 Paquímetro Digital de 150 mm 

 

2 Jogo de Chave de Boca 

1 Paquímetro Universal de 200 mm 

 

1 Jogo de Chave de Fenda 

2 Par de Botas Sete Léguas Branca 

 

1 Jogo de Chave Phillips 

2 Peneira de Malha Quadrada (1.1/2” 
ABNT) 

 

2 Chave de Teste 

2 Peneira de Malha Quadrada (2” ABNT) 

 

1 Chave Grife de 8” 

1 Peneira de Malha Quadrada (1/4” 
ABNT) 

 

2 Balde Graduado de Plástico 11 Litros 



132 

 

2 Peneira de Malha Quadrada (3/4” 
ABNT) 

 

6 Bandeja Metálica 50x40 cm 

1 Peneira de Malha Quadrada (1” ABNT) 

 

4 Bandeja Metálica 70x50 cm 

2 Peneira de Malha Quadrada (3/8” 
ABNT) 

 

3 Bandeja Metálica 50x30 cm 

1 Peneira de Malha Quadrada (1/2” 
ABNT) 

 

2 Bandeja Metálica 30x20 cm 

2 Peneira de Malha Quadrada (40 ABNT) 

 

1 Bandeja Metálica 40x30 cm 

1 Peneira de Malha Quadrada (04 ABNT) 

 

1 Botijão de Gás Pequeno 

1 Peneira de Malha Quadrada (04 ABNT) 

 

1 Extrator de Amostra 

2 Peneira de Malha Quadrada (10 ABNT) 

 

4 Cilindro de Proctor Pequeno 

2 Peneira de Malha Quadrada (200 
ABNT) 

 

5 Cilindro de Proctor Grande 

2 Peneira de Malha Quadrada (60 ABNT) 

 

5 Aparelho Casa Grande 

2 Peneira de Malha Quadrada (16 ABNT) 

 

5 Placa Esmerilada 

2 Peneira de Malha Quadrada (30 ABNT) 

 

2 Disco Espaçador 

50 Cápsula de Alumínio com Tampa 
40x20mm 

 

5 Contra Peso 

40 Cápsula de Alumínio com Tampa 
60x40mm 

 

3 Soquete Proctor Pequeno 

1 Balança Eletrônica de Precisão 

 

3 Soquete Proctor Grande 

1 Bomba de Vácuo 

 

2 Conjunto para Determinação da 
Densidade “In Situ”  

2 Aparelho Dispersor 

 

2 Marreta de Aço de 2 kg 

2 Balde de Metal 

 

1 Balança Mecânica para Densidade de 
um Prato 

1 Broxa 

 

1  Agitador de Peneira Eletromagnética 

1 Cronômetro Digital 

 

1 Estufa 

1 Esquadro 

 

1 Marreta de Aço de 3 kg 

1 Funil Metálico 

 

2 Pinça tipo Tesoura 40 cm 

2 Trincha de 1” 

 

2 Pinça tipo Tesoura 22 cm 

2 Trincha de 2” 

 

3 Régua Biselada em Aço Zincado 

1 Trincha de 3/4” 

 

3 Espátula 

1 Trincha de 1/2” 

 

2 Pêra de Borracha 

5 Almofariz 

 

2 Talhadeira 

5 Mão de Grau 

    

o Construção Civil 

EQUIPAMENTO INSUMOS 

Betoneira Cimento 

Equipamentos de Los Angeles Agregado miúdo 

Balança cap. Max. 100kg, e = 20g Agregado graúdo 

Britador 
 Peneirador 50 x 50cm 
 Conjunto de peneiras 50 x 50cm 
 Prensa hidráulica para argamassa 
 Prensa hidráulica para concreto 
 Vibrador de imersão para concreto 
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Argamassadeira 
 Estufa 
 Chapa aquecedora 
 Peneirador pequeno 
 Conjunto de peneiras pequeno 
 Mesa de fluxo - flow table 
 Balança cap. Max. 15000g, e = 1g 
 Balança cap. Max. 22g, e = 0,001g 
 Furadeira profissional 
 Equipamento para ensaio de arrancamento de argamassa 

Paquimetro 
 Aparelho de Vicat 
 Exclerômetro 
 Molde para corpo de prova 15 x 30cm 
 Molde para corpo de prova 10 x 20cm 
 Conjunto Slump Test 
 Forma para bloco 10 x 40cm 
 Bandeijas metálicas grandes 
 Bandeijas metálicas pequenas 
 Carro de mão 
 Estação total 
 Tripé para estação total 
 Tripé para bastão 
 Bastão 
 Regua estandimétrica 
 Prisma 
 Nível 
 GPS 
  

o Conforto ambiental 

EQUIPAMENTO INSUMOS 

Um micropomputador com tela de 19”, integrado com 
sistema de estação metereológica por internet.  

Equipamento de projeção “data show” 
 

Heliodon  
 

Trena laser 50m 
 

Termômetro pistola laser 
 

Pluviômetro digital / anemômetro  

Decibelímetro   

Luximetro   
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25.6 LOGISTICA DIDÁTICA 

 

COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIO 

A Coordenação Geral de Laboratórios tem como uma de suas políticas a 

promoção, coordenação, o apoio e fomento de ações objetivando a melhoria 

contínua dos serviços prestados pelos laboratórios. Conta com um espaço físico 

ideal para armazenar alguns materiais de uso contínuo dos mesmos. 

O Departamento Administrativo atua no gerenciamento dos setores de 

Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Reprografia, Telefonia e MASG - Manutenção e 

Serviços Gerais. O setor de compras é o responsável por toda aquisição de 

materiais e equipamentos da instituição e pelo processo inicial de cotação e 

finalização no ato da entrega. No almoxarifado ocorre o gerenciamento de estoque, 

o Almoxarifado administra o excesso, extravio ou mesmo a insuficiência de 

abastecimento aos departamentos existentes nesta IES. No setor de patrimônio 

ocorre o gerenciamento, destinação, localização e transferência de bens móveis e 

imóveis de um determinado departamento desta IES a outro, atuando no controle e 

reparo dos referidos bens, possuindo eles garantias ou não. A reprografia interna é 

responsável pela reprodução de documentos internos inerentes a instituição, entre 

eles: provas, apostilas e formulários internos de utilização dos departamentos desta 

IES. A telefonia promove o atendimento interno e externo por meio de PABX digital, 

sinal DDR de 30 canais, podendo efetuar ou receber 30 ligações simultaneamente, 

buscando um menor tempo de espera de seus usuários, alem de 4 interfaces para 

ligações de celular. Usado com estrutura de um micro computador com mesa virtual 

digital e um click fone como apoio. O setor de manutenção e serviços gerais opera 

em manutenção, limpeza e reparação das instalações internas e externa da IES, 

visando a satisfação do usuário durante o período de sua estadia.    

 


