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1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
1.1.

MANTENEDORA

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO
S/A. (ITPAC PORTO NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 10.261.569/0001-64, foi credenciado pelo Decreto
Estadual nº 3.486, de 04 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do
Tocantins nº. 2.728, em 05 de setembro de 2008.
1.2.

MANTIDA

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 - FAPAC) está
situada na Rua 02, Quadra 07 S/N, Jardim dos Ipês, CEP: 77500-000, Porto Nacional
estado do Tocantins, região norte do Brasil, telefone: (63) 3363-9600.

1.3.

BREVE HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA

A FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 - FAPAC),
com sede no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, e mantida pelo INSTITUTO
TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S/A. (ITPAC PORTO
NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ) sob o nº 10.261.569/0001-64, foi credenciada pelo Decreto Estadual nº 3.486, de
04 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, em
05 de setembro de 2008. Pelo mesmo ato, foram transferidos para a FAPAC os Cursos de
Graduação, modalidade bacharelado presencial, em 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 foi publicado no Diário
Oficial nº. 2.722, publicado em 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, a UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, representada pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR; o ESTADO
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DE TOCANTINS, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por
meio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE TOCANTINS, firmam o
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram, objetivando estabelecer
mecanismos que viabilizem a efetivação do entendimento manifestado pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI nº 2.501, mediante a renovação junto ao
SISTEMA FEDERAL, dos atos regulatórios praticados no âmbito do SISTEMA ESTADUAL
em face das INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR mantidas pela iniciativa privada. O
extrato deste ACORDO foi publicado no DOU nº 231, em 03 de dezembro de 2010, com
vigência de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura, datada de 19 de
novembro de 2010.
Neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA constam as situações das
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR e dos CURSOS DE GRADUAÇÃO, objeto do
respectivo ACORDO citado, que registram a regularidade da FACULDADE PRESIDENTE
ANTÔNIO CARLOS e dos seguintes CURSOS DE GRADUAÇÃO, modalidade
bacharelado presencial, em funcionamento: Administração, Enfermagem, Engenharia Civil,
Medicina, Odontologia e Arquitetura e Urbanismo.
Em 12 de agosto de 2011, a SERES/MEC publicou no DOU nº 155, o Edital
SERES nº 1, que tem como objeto o Regime de Migração de Sistemas das Instituições de
Educação Superior Privadas.
Em consonância com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no Edital
SERES nº 1, as INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, citadas no referido ACORDO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, iniciaram, em 12 de agosto de 2011, os procedimentos
relativos ao processo de migração do Sistema Estadual de Educação do Estado de
Tocantins para o Sistema Federal de Ensino Superior – MEC.
Em 2011, dando início ao processo de migração, foi protocolado no e-MEC o
primeiro processo da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (FAPAC) para fins
de recredenciamento institucional, que recebeu o nº 201107237. Com relação a este
processo, a IES recebeu durante os dias 19/03/2017 a 23/03/2017 a comissão avaliadora,
que tendo realizado as considerações sobre cada um das dez dimensões avaliadas, o
Protocolo de Compromisso e sobre os requisitos legais, todos integrantes deste relatório e,
considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente
(diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior), da Faculdade
Presidente Antônio Carlos - FAPAC, atribuiu os seguintes conceitos finais, por dimensão:
Quadro 1 - Dimensão e Conceito
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Dimensões Conceito
5
Dimensão 1
5
Dimensão 2
4
Dimensão 3
5
Dimensão 4
5
Dimensão 5
5
Dimensão 6
5
Dimensão 7
5
Dimensão 8
4
Dimensão 9
4
Dimensão 10
Por fim, considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na
legislação vigente, nas diretrizes da CONAES, no atendimento integral do Protocolo de
Compromisso e neste instrumento de avaliação, a proposta do Recredenciamento da IES
– A Faculdade Antonio Carlos - FAPAC - apresenta um perfil MUITO ALÉM do que expressa
o referencial mínimo de qualidade: CONCEITO FINAL 5.
Em virtude dessa avaliação, a Coordenação‐Geral de Supervisão Estratégica
sugeriu, em atenção aos referenciais substanvos de qualidade expressos na legislação e
nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação, e às normas que regulam o
processo administravo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos
arts. 206 e 209 da Constuição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no
art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, e no Capítulo III, do Decreto nº 5.773, de 2006, a emissão
do Despacho determinando: a) O arquivamento do Processo de Supervisão nº
23709.000027/2016‐04, com fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.
b) A revogação das medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC nº 97, de
2015, perante a FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – FAPAC (cód. 5544).
Com base na legislação e nos atos normativos do MEC e do CNE, fica claro que
ainda não houve a conclusão do Processo de migração nº 201107237 para fins de
Recredenciamento da IES e do Processo de migração nº 201107230 do curso de Medicina
para fins de Renovação de Reconhecimento. Houve a conclusão dos processos de
Enfermagem, Odontologia e Engenharia Civil com visitas in loco pelo INEP com a obtenção
do conceito “4” em todos os cursos avaliados, referencial atestado em portaria publicada
no D.O.U de 18/07/2016.
A FAPAC, desde o seu credenciamento em 2008, vem contribuído
decisivamente para o desenvolvimento do município e da região, bem como para a melhoria
da qualidade de vida da população por meio da implementação das atividades de ensino,
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extensão, pesquisa e de responsabilidade socioambiental. A FAPAC ocupa, hoje, uma área
total de 79.905.000 m2 e foi instituída com a finalidade principal de oferecer ensino superior
diferenciado, que propicie a formação de novos profissionais com visão de futuro,
inteiramente adaptados à sua região de influência.
Seus dirigentes, um grupo com experiência em gestão educacional, procuram
incutir em seus alunos, professores e funcionários o ideal de crescer, de construir e de
aprender a aprender. Para tanto, desenvolvem projetos pedagógicos voltados para os
interesses e necessidades da comunidade local e regional, fundamentada em sua missão:
“desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que
formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões”.
Mantida e mantenedora estão localizadas na cidade de Porto Nacional, a 52 km
de Palmas, capital do estado do Tocantins, região Norte do Brasil.
A FAPAC, com o respaldo e a seriedade de uma empresa responsável, de
reputação ilibada, cumpridora de seu papel na sociedade, prestando serviços de natureza
pública com a mobilidade da iniciativa privada, fortalece, inova e aprimora seus serviços na
área de educação. Uma IES reconhecida em todo o estado do Tocantins, destacando-se
como uma das melhores faculdades de toda região Norte do país.
Assim, por meio da consolidação e expansão de seu quadro de cursos de
graduação, de pós-graduação lato sensu e atividades de extensão e iniciação científica, a
Instituição reafirma e consolida seus compromissos com as demandas sociais,
possibilitando a expansão e o aperfeiçoamento do capital intelectual da sociedade,
estabelecendo, desta forma, relação direta com o processo de ensino–aprendizagem. Uma
IES que valoriza o contato com a diversidade cultural e o diálogo com a comunidade,
procurando gerar, difundir e aplicar o conhecimento em todos os níveis, em especial,
naquele capaz de efetivar melhorias concretas na qualidade de vida das pessoas.
Atualmente, a FAPAC conta com os seguintes cursos em funcionamento:
 Engenharia Civil – Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº 317, de
15 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016
 Medicina - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de 04/09/2008, publicado no
Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado em 05/09/2008. Aguardando
avaliação in loco pelo INEP para fins de renovação de reconhecimento.
 Enfermagem - Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº 317, de 15
de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016
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 Odontologia - Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº 316, de 15
de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016.
 Arquitetura e Urbanismo - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de
04/09/2008, publicado no Diário do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado em
05/09/2008. Aguardando avaliação in loco pelo INEP para fins de renovação de
reconhecimento.
 Administração – Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.861, de 09/11/2009,
publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 10/11/2009.
Atualmente, a FAPAC possui o Processo 201114554, para fins de renovação de
reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo. No e-MEC está na fase INEP –
Reavaliação Protocolo de Compromisso.
Para uma Unidade da Federação com apenas 28 anos e que se encontra em
construção e em pleno desenvolvimento, existe uma demanda muito grande de
profissionais habilitados em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área da
construção civil, para atender aos diversos setores produtivos da localidade. Contribuir com
a profissionalização e com a promoção do crescimento e do desenvolvimento na região é
o grande objetivo da FAPAC.
É importante destacar que a FAPAC proporciona cenários de aprendizagem
de construção coletiva do conhecimento e de capacitação para as práticas inerentes à
realidade do mercado de trabalho, de simulação, atividades concretas e da produção do
conhecimento, onde o aluno desempenha um papel ativo.
A FAPAC possui acordos com CIEE, IEL, SESC, SENAC, TRE/TO,
NATURATINS, UFT, dentre outras instituições, todas as parcerias firmadas por meio de
convênios/contratos. Na área de saúde, foram firmados convênios com dezoito Secretarias
de Saúde nos Municípios do Estado do Tocantins e da Região, todas ligadas ao SUS. A
instituição conta ainda com cinco unidades de saúde conveniadas (Hospitais e Casas de
Saúde) dentro e fora do Estado.
Em sua trajetória histórica, a FAPAC busca consolidar seu compromisso
social com a comunidade tocantinense, gerando conhecimentos voltados à necessidade
regional, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Vem
evidenciando a necessidade de expandir a formação profissional no contexto socialdemográfico do estado de Tocantins e região. Sua preocupação com a formação de
recursos humanos para a saúde caracterizou o início de sua história, cujos fundamentos
vieram agregar ao interesse pelo ensino das ciências humanas, ciências exatas e da terra,
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com a implantação de bacharelados em distintas áreas do conhecimento.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL
2.1.

CRIAÇÃO DO TOCANTINS E SUA CAPITAL, PALMAS

A criação do estado do Tocantins, a partir da emancipação do norte goiano,
representou uma ação político-administrativa que, ao mesmo que atendia aos anseios de
uma parcela da população insatisfeita com a frágil atuação do poder público na região, dava
seguimento às ações de ampliação de fronteiras econômicas rumo ao centro e norte do
país iniciadas ainda no governo de Getúlio Vargas. A Marcha para o Oeste, idealizada
durante a década de 1930, representou a primeira grande política governamental de
colonização da região do Cerrado. Sob o discurso da modernização e visando criar
condições para adequar o país a um novo ritmo econômico, a Marcha pressupôs a
ampliação da malha viária no Centro-Oeste, a criação de novas fronteiras econômicas e
agrícolas, novos fluxos migratórios de ocupação demográfica, novas cidades, entre outros.
A idealização e construção de Goiânia, cujo início data de 1933, é parte dessas ações e
investimentos direcionados ao desenvolvimento da região, cuja intensificação vai culminar
com a construção de Brasília (1960), seguida pela Rodovia Belém-Brasília e,
posteriormente, a criação do Tocantins (1988) e Palmas, sua capital (1989).
Assim, a implantação da capital no centro geográfico do estado, de maneira a
equilibrar e concentrar as ações direcionadas ao desenvolvimento regional também
desempenha um papel estratégico do ponto de vista da modernização da região.
Palmas foi projetada com o intuito primordial de abrigar as funções
administrativas do estado. Estruturado a partir de uma malha ortogonal que se desenvolve
paralela ao lago formado a partir de águas represadas do Rio Tocantins e contando com
quadras regulares, o traçado da cidade é frequentemente comparado ao de Brasília,
principal inspiração para o seu projeto. De acordo com dados do IBGE (2014), a cidade é
a capital que apresenta o maior índice de crescimento populacional geométrico do país,
fato que, juntamente com o crescimento de índices socioeconômicos registrados na região
após a sua criação e sua atuação enquanto centro polarizador das principais atividades
econômicas do estado, levaram à instituição de uma região metropolitana, através da Lei
Estadual nº 2824, de 31 de dezembro de 2013. A região metropolitana de Palmas,
compreende hoje 16 municípios da zona central do Tocantins, entre eles, a cidade de Porto
Nacional.
Os desafios e desdobramentos da cidade planejada são alvo de constantes
estudos entre pesquisadores e urbanistas da região, uma vez que o seu projeto, sua
ocupação, desenvolvimento e reflexos diretos na sua inserção regional são processos
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recentes e que demandam tempo de apreensão e reflexão. Desta maneira, entende-se de
vital importância a ampliação de espaços de debates, projetos e estudos nesta região,
sobretudo no campo da Arquitetura e do Urbanismo, a partir dos quais seja possível propor
formas criativas e sustentáveis para superar as questões relacionadas ao desenvolvimento
urbano e regional local.
2.2.

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

O Estado do Tocantins, escolhido para consolidação do ITPAC/ PORTO
NACIONAL, é o mais novo dos 27 estados do Brasil e, por esta razão, considera-se de
relevante destacar, ainda que de maneira resumida, suas principais características
geográficas, populacionais e socioeconômicas, no sentido de situar a instituição e o perfil
do curso de Arquitetura e Urbanismo no contexto local.
Situado à região Norte, exatamente no centro geográfico do país, o Tocantins
possui como confrontantes estados do Nordeste, Centro-Oeste e do próprio Norte. Está
localizado a sudeste da região Norte e tem como limites o Maranhão a nordeste, o Piauí a
leste, a Bahia a sudeste, Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste.
Figura 1: Figura 1A. Localização do Tocantins no Mapa Político do Brasil. Figura 1B. Localização da Capital
no mapa político do Tocantins

Figura 1A

Figura 1B

Fonte: Website do Governo do Estado do Tocantins, 2015.

A população do estado é estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE 2017) em 1.550.194 habitantes, distribuídos em seus 139 municípios,
tendo como as maiores cidades: Palmas com 265.409 habitantes, Araguaína com uma
população de 170.183, Gurupi com 82.762, Porto Nacional com 51.846, Paraíso do
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Tocantins com 48.409, Araguatins com 33.963 e Colinas do Tocantins com uma população
de 33.535.
Segundo dados do IBGE (2010), 68,8% dos tocantinenses são pardos, 24,2%,
brancos, 6,8%, negros e 0,3%, amarelos ou indígenas. Os valores foram reponderados com
base na projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação – Revisão 2013.
Quanto à divisão por sexo, 49,1% são homens e 50,9%, mulheres. Em relação
à divisão da população por faixa etária, a população pode ser considerada jovem, segundo
os dados do Censo realizado pelo IBGE em 2010:
Figura 02 - População Residente, por Grupos de Idade, segundo os Municípios e Sexo

Fonte: IBGE, (2010).

Entre os Estados da Região Norte, o Tocantins teve o terceiro maior IDH-M
(0,699), ficando atrás apenas dos estados de Roraima (0,707) e Amapá (0,708). Entre os
anos de 2000 e 2010 (resultados mais recentes), o Tocantins teve a maior evolução do IDHM, saindo de 0,525 e atingindo os atuais 0,699.
O indicador mais positivo no Tocantins é o da Longevidade, que leva em conta
o fator esperança de vida ao nascer. Neste quesito, o Estado atingiu 0,793, considerado
“bom” pelo levantamento.
No aspecto social e étnico-racial a população tocantinense é composta por
imigrantes de várias partes do Brasil, sendo que o índio compõe significativa parcela do
contingente populacional do estado. São, ao todo, sete etnias (Karajá, Xambioá, Javaé,
Xerente, krahô Canela, Apinajé e Pankararú), totalizando aproximadamente 10 mil índios,
distribuídos em 82 aldeias.

Existe ainda no Tocantins um pequeno grupo de índios

isolados da tribo Avá-Canoeiro, que vivem sem nenhum tipo de contato com a civilização
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na região da Mata do Mamão, localizada no interior da Ilha do Bananal. Até hoje estes
índios continuam rejeitando qualquer tentativa de contato, sendo que já foram encontrados
diversos vestígios que indicam a presença deles na Mata do Mamão.
Dentre os aspectos inerentes ao estado do Tocantins, destacam-se também as
comunidades quilombolas, correspondendo a aproximadamente mais de 15, as quais
abrigam milhares de pessoas.
Na maior parte, o território do Tocantins é formado por planícies e ou áreas
suavemente onduladas, estendendo-se por imensos planaltos e chapadões, o que constitui
pouca variação altimétrica se comparado com a maioria dos outros estados. Assim, o ponto
mais elevado do Tocantins é a Serra das Traíras, com altitude máxima de 1.340 metros.
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.
A vegetação de Tocantins é o Cerrado (87% de seu território) com florestas de
transição (12%). Os principais rios são o Tocantins, Araguaia (que juntos formam a maior
bacia hidrográfica inteiramente situada em território brasileiro), do Sono, das Balsas,
Paranã e Manuel Alves. Todos rios perenes, o que contribui para que o Tocantins seja
considerado um dos 5 estados mais ricos em água do país.
O Tocantins possui densidade demográfica (hab/km²) de 4,98 hab./km² (dados
do Censo de 2010), taxa de natalidade de 18,4% e taxa de mortalidade infantil 26,4% nasc.
A taxa de analfabetismo é de 11,88%, sendo que a taxa de analfabetismo das pessoas de
15 anos ou mais de idade aparece com 12,9%, enquanto que no Brasil, esta mesma taxa,
na mesma época, girava em torno de 9,6%.
O Tocantins possui nove distritos agroindustriais em franca expansão, instalados
nas cidades de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, Colinas e Porto Nacional
– sendo essas cidades as mais populosas – que contam com estrutura apropriada, incluindo
energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, tornando-as adequadas para a instalação
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de diversos tipos de indústrias. O estado possui o 4º melhor PIB – Produto Interno Bruto da
região Norte do país e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Já com relação à taxa de
crescimento anual, ocupa o primeiro lugar do ranking. Enquanto a média da taxa de
crescimento nacional foi de 27,5% entre 2002 e 2009, e o norte do país alcançou um pico
de 39,3%, o Tocantins foi ainda mais longe, registrando média de 52,6% nos últimos oito
anos.

2.3.

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

A história de Porto Nacional está ligada ao rio Tocantins. A palavra Tocantins,
nariz de tucano, era o nome de uma tribo indígena com nariz comprido que habitava as
margens do rio.
Figura 03 - Localização de Porto Nacional - TO

Fonte: Lúcio Cavalcante Milhomem

A exploração do ouro, iniciada em 1722, na Província de Goiás, trouxe muitos
mineradores e foi responsável pela maioria dos pequenos núcleos que se estabeleceram
na região. A travessia destes mineradores, tropeiros, mascates e viajantes já era realizada
no local onde é hoje o centro histórico de Porto Nacional, em barcos do português Félix
Camôa, quando, em 1791, o cabo Thomaz de Souza Villa Real, que verificava a
possibilidade de navegação e do estabelecimento de uma rota de comércio sul-norte,
instala um destacamento militar na região. Com privilegiada localização entre dois
povoados mineradores importantes, Pontal e Carmo, surge PORTO REAL, que se
desenvolve com o comércio e com a navegação.
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Em 1831, o julgado de Porto Real é elevado à categoria de Vila, mudando seu
nome para VILA DE PORTO IMPERIAL. Quando de sua elevação à condição de cidade,
pela Resolução Provincial nº 333, de 13 de julho de 1861, Porto Imperial era um importante
empório comercial, com muitos comerciantes, comércio fluvial intenso com o Norte e 4.313
habitantes. Com a Proclamação da República, a cidade passa a se denominar PORTO
NACIONAL.
Em 1886, chegam os primeiros padres dominicanos à cidade. Os dominicanos
foram os grandes benfeitores nas esferas religiosa, social, política e cultural da região de
Porto Nacional. Em 1904, com as irmãs dominicanas os trabalhos de educação se
intensificaram, fazendo com que Porto Nacional se tornasse uma referência na área,
atraindo alunos de diversos municípios. A construção da catedral de Nossa Senhora das
Mercês, no mesmo local do primeiro templo de 1810, é desta época e foi inaugurada em
1903. A vida da cidade ainda hoje é marcada pelas festas religiosas e pelas folias que
colorem e movimentam desde janeiro as ruas da cidade.
Criado o estado do Tocantins, em 1988, e definida a criação de uma nova capital,
com inspiração em Brasília, a cidade de Porto Nacional passa a ser, junto com Natividade
e Arraias, uma das referências históricas mais importantes do Estado, onde estão plantadas
as raízes do norte goiano.
Devido ao potencial à expansão do agronegócio na região, Porto Nacional vem
se despontando como importante polo de desenvolvimento do Tocantins, nos últimos anos
diversas empresas se instalaram na cidade, o que vem contribuindo para alavancar a
economia local.
Neste contexto, novas perspectivas se colocam como alternativas para a cidade.
A valorização de seu patrimônio, o turismo, o comércio, as atividades agropecuárias
constituem hoje a nova realidade da região.
Em 2010, o município obteve o quarto maior Produto Interno Bruto do Tocantins,
com destaque para o crescimento no setor da indústria. O grande destaque no setor de
serviço é a Atividade de Administração Pública com representatividade de 45,6% deste
setor (SEPLAN, 2013).
Quadro 05 - Características do Município de Porto Nacional – TO

População estimada 2017

52.828

População 2010

49.146

Área da unidade territorial (km²)

4.449,918
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Densidade demográfica (hab/km²)

11,04

Código do Município

1718204

Gentílico

Portuense

Prefeito

Joaquim Maia
Fonte: IBGE, 2017

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), verifica-se que o
município de Porto Nacional vem apresentando um significativo acréscimo a cada ano.
Quadro 02 - Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) de Porto Nacional- TO

Ano

IDHM

1991

0,424

2000

0,562

2010

0,740

Fonte:ONU, 2013.

Segundo o IBGE (2010), no ano 2000 havia uma taxa de analfabetismo da população
de 15 anos ou mais de idade de aproximadamente 14,5%, sendo que em 2010 este índice
caiu para 9,2%.

Quadro 03 - Aspectos Demográficos e Socioeconômicos do Município de
Porto Nacional – TOem 2010.

Aspectos Demográficos/Socioeconômicos 2010
População do ano

49.146

População por zona de habitação

Quantidade

%

Rural

6.711

13,66

Urbana

42.435

86,34

População por Raça/Cor

Quantidade

%

Branca

11.054

22,50

Preta

6.641

13,51

Amarela

1.215

2,47

Parda

30.112

61,27

Indígena

124

0,25

Fonte: IBGE, 2010.
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2.4.

ASPECTOS CULTURAIS

Apesar de ser o Estado mais jovem do Brasil, fundado em 1988, o Tocantins
possui uma cultura secular que reflete o seu longo processo de formação, derivado do
norte goiano. A cultura de Porto Nacional se fundamenta na exploração do ouro que trouxe
muitos mineradores, tropeiros, mascates e viajantes que passaram pelo local deixando sua
contribuição.
Nas danças, cânticos e nos festejos populares do estado, pode-se ver,
nitidamente, traços da identidade dos negros que aportaram em seu território para trabalhar
na mineração, ainda sob o regime da escravidão. Nos eventos religiosos tradicionais do
estado, que juntam milhares de fiéis, pode-se sentir que o Tocantins carrega a essência da
própria formação mística brasileira. As manifestações culturais tocantinenses se dão pelos
variados festejos, como a Folia de Reis, Caretas de Lizarda, Catira, Cavalhadas, Congo ou
Congadas, Festa de Nossa Senhora da Natividade, Festa do Divino Espírito Santo,
Festejos de Nossa Senhora do Rosário, Roda de São Gonçalo, Romaria do Bonfim e
Sússia e Jiquitaia.
No entanto, o aspecto cultural que mais relação apresenta com a relevância da
implantação de um curso de Arquitetura e Urbanismo no município, é o tombamento do
seu centro histórico pelo IPHAN, em 2008.
Resultado do desenvolvimento das cidades através do tempo, e onde foram
sendo acumuladas as diversas etapas do seu crescimento, estagnação ou decadência, os
centros históricos são detentores de diversos e importantes processos históricos, expressos
nos espaços construídos e no modo de usufruir desses espaços, em que a cada época
foram sendo anexados ou superpostos estilos arquitetônicos, e que sofreu intervenções e
também destruições no contexto das transformações dos espaços urbanos e
arquitetônicos.
Nos centros históricos, como no caso de Porto Nacional, histórias urbanas e
sociais se somam expondo constantes, e também diferentes, aspectos da identidade e da
memória. Neles, evidenciam-se paisagens, em seu conjunto de formas, que, num dado
momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre
homem e natureza, e é onde se acumulam as marcas de uma construção histórica, as
marcas das sociedades, da cultura, dos conflitos, dos fracassos e sucessos da cidade.
Evidenciam-se processos por meio dos quais se constituem e se legitimam os marcos,
lugares e cenários da memória social.
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Em função das tragédias, das destruições, das demolições nas madrugadas,
criou-se uma consciência importante na cidade de Porto Nacional, que culminou com a
participação popular de diversos grupos atuantes, com a criação do Conselho do
Patrimônio, e finalmente com o tombamento em 2008, pelo IPHAN, do centro histórico de
Porto Nacional, cuja área delimitada abrange cerca de 250 edificações, conjuntos de ruas,
largos e praças, incluindo a Avenida Beira Lago e o entorno da Catedral Nossa Senhora
das Mercês. Esse significativo conjunto de 64 edificações, além de dar suporte à Catedral,
propicia um melhor entendimento da história da cidade como um todo.
Os projetos de revitalização ou requalificação do Centro Histórico devem ser
concebidos de modo a deixar, para as gerações de agora e para as futuras, um espaço
onde se perceba as origens, as transformações e as paisagens urbanas da cidade, bem
como aspectos da identidade e da memória locais. Nesse sentido, a implantação de uma
faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Porto Nacional não só se fez pertinente como
imprescindível, uma vez que possibilita o fornecimento de bases para a formação de
profissionais qualificados, capazes de contribuir para a realização de intervenções que
respeitem as características locais e que possam deixar, para as futuras gerações, todo
esse importante patrimônio histórico e cultural, cuja arquitetura guarda em si não somente
referências históricas, mas a própria identidade de seus habitantes.
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL
Em 1904, com a intensificação dos trabalhos de educação desenvolvidos pelas
Irmãs Dominicanas, Porto Nacional se torna uma referência na área de ensino, atraindo
estudantes de diversos municípios.
No que diz respeito ao ensino superior, a Universidade Federal do Goiás, no
início da década de 1980, abriu novas frentes de trabalho no interior do estado. Em março
de 1980, foi aprovada a criação do Campus Avançado de Porto Nacional, localizado no
norte do estado, que nessa época ainda não havia sido dividido. (UFG Afirmativa, 2009).
Figura 04 - Sede do Campus avançado da UFG em Porto Nacional

Fonte: Revista UFG Afirmativa, 2009.

Hoje, além da FAPAC/ITPAC Porto Nacional, o município conta com um campus
da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e do IFTO Instituto Federal do Tocantins,
consolidando-se como importante polo educacional no interior do estado, atendendo à
demanda existente nas cidades do seu entorno imediato e num raio de maior abrangência.
Os fatores que tornam Porto Nacional um centro de referência em
desenvolvimento, com a atração de investimentos significativos, são a logística de
transportes para escoamento da produção, a estrutura educacional, que oferece cursos
técnicos e superiores em várias áreas, a infraestrutura e o incremento do agronegócio
(PARALELO 13, 2013).
Neste sentido, Porto Nacional exerce influência direta em 18 municípios
tocantinenses, com um total de 424.315 habitantes e oferecendo cursos de ensino superior
para aproximadamente 28.133 alunos egressos do ensino médio (IBGE, 2012).
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Quadro 04 - Distribuição dos alunos matriculados nos municípios em torno
de Porto Nacional no raio de 120 km

Cidade

População

Matriculas no
Ensino Médio

Aliança

5.671

231

Aparecida do Rio Negro

4.213

190

Barrolândia

5.349

272

Brejinho de Nazaré

5.185

269

Chapada de Natividade

3.277

147

Cristalândia

7.234

231

Crixás

1.564

76

Fátima

3.805

178

Ipueiras

1.639

69

Miracema

20.684

4012

Miranorte

12.623

2247

Monte do Carmo

6.716

1173

Natividade

9.000

407

Oliveira de Fátima

1.037

84

Palmas

228.332

12.634

Paraíso

44.417

2364

Ponte Alta

7.180

374

Porto Nacional

49.146

2703

Santa Rosa

4.568

210

Santa Tereza

2.523

182

Silvanopolis

5.068

296

429.231

28.349

Total
Fonte: IBGE, 2012.

Neste contexto histórico educacional, a FAPAC adquire grande importância ao
ofertar para a cidade e região os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,
Enfermagem, Odontologia, Medicina e Administração.
A FAPAC/ITPAC Porto Nacional participa do desenvolvimento sustentável da
região central do estado por meio da produção do conhecimento e da formação de recursos
humanos críticos, éticos, criativos e comprometidos com a responsabilidade social. Além
disso, a IES gera mais de 356 empregos diretos, capacitando seus recursos humanos,
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trazendo mão de obra especializada e participando da construção e formação de novos
conceitos e valores para a comunidade acadêmica, desde setembro de 2008.
De acordo com dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em 2015
o Brasil contava com 444 Instituições de Ensino Superior que ofertam o curso de Arquitetura
e Urbanismo, sendo que, destas, apenas 6,53% (apenas 29 instituições) estavam
localizadas na região Norte, que é aquela que concentra a menor oferta do país. No
Tocantins, registrava-se apenas 3 das faculdades de Arquitetura e Urbanismo da região,
correspondendo a 10,3% da oferta. Hoje, o estado já oferece 4 cursos, estando localizados
3 destes na cidade de Palmas, capital do estado, e 1 delas em Porto Nacional.
Figura 05 - Distribuição de IES que ofertam o curso de Arquitetura e Urbanismo no país

Fonte: Sistema IGEO - CAU/BR

Observe-se, ainda, no mapa acima, a baixa concentração de cursos de
Arquitetura nos estados do entorno imediato do Tocantins, sendo que, nestes, as ofertas
se dão em áreas próximas às suas capitais, configurando um amplo raio que abrange
cidades do interior da Bahia, Goiânia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Piauí desprovidas
de opções de ensino neste campo do conhecimento. Além do interior do próprio estado do
Tocantins, destes estados provêm uma parcela dos estudantes do curso de Arquitetura e
Urbanismo da FAPAC/ITPAC Porto Nacional, comprovando que há uma demanda regional
suprida por nosso curso.
Um outro importante ponto a ser considerado quando da abordagem do contexto
no qual se configura a oferta do curso de Arquitetura e Urbanismo pela FAPAC/ ITPAC
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Porto Nacional diz respeito à sua inserção numa região considerada como detentora das
maiores fronteiras agrícolas do país na atualidade, o que pressupõe o investimento massivo
no desenvolvimento do agronegócio, como mencionado anteriormente, e que resulta não
apenas no crescimento das principais cidades deste contextos regional, como também na
criação de novas cidades. Adicione-se a este contexto, ainda, o projeto da Ferrovia NorteSul, que cruza 7 estados brasileiros de norte a sul do país e que se encontra em fase de
implantação no território tocantinense. Esta obra de destaca importância no setor
econômico do nosso país contempla, ainda, a instalação de pátios multimodais, que vêm
se configurando como importantes impulsionadores de desenvolvimento urbano nas
localidades onde estão sendo previstos e construídos.
O crescimento vertiginoso de áreas urbanas, e mesmo de novos aglomerados
rurais no interior do estado do Tocantins nestes últimos anos, impõe a formulação, também
rápida, de estratégias educacionais que possam dotá-las de condições eficientes para o
ensino nos seus três principais graus e, sobretudo, a educação superior.
Nesse sentido, a formação de profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo
mostra-se de vital importância, uma vez que se registra uma crescente demanda tanto no
planejamento quanto na construção de novos centros urbanos que se queiram qualificados,
em consonância com as diretrizes ambientais dos seus municípios, contemplando soluções
sustentáveis, respeitando os aspectos socioculturais locais e traduzindo-se, assim, em
qualidade de vida para a população de toda a região.
Este mesmo contexto proporciona, ainda, campo fértil para o desenvolvimento
de atividades de pesquisa e extensão que contemplem os desafios do crescimento urbano
nas cidades da região norte do país nas suas múltiplas dimensões (tecnológica, climática,
ambiental, cultural, social...).
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4. FAPAC HOJE

A FAPAC, atualmente, oferta cursos de extensão, cursos de pós-graduação lato
sensu e os seguintes cursos de graduação na modalidade bacharelado presencial:
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina e
Odontologia.
A FAPAC, além da legislação superior e atos normativos do MEC e do CNE,
rege-se pelo seu Regimento, pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, pelos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Graduação, pelos Regulamentos institucionais, etc.
A FAPAC já conquistou amplo reconhecimento da sociedade do Tocantins e de
Porto Nacional. A Instituição planeja contribuir para satisfazer ainda mais a demanda por
formação profissional que cresce com o número de alunos que concluem o ensino médio e
desejam ingressar no mercado de trabalho. A Faculdade engajou-se no processo de
desenvolvimento que se verifica na região e ocupa, com muito empenho e dedicação, as
oportunidades criadas por uma sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua
participação no cenário nacional na medida em que o fortalecimento dos investimentos
privados e a modernização do Estado criam novas solicitações e estímulos nas áreas da
produção e do conhecimento.
Nesse contexto, a IES oferece, aos alunos concluintes do ensino médio, ao
ingressar em um de seus cursos, sólida formação profissional, amparada por um
embasamento humanístico que lhes proporcione condições de adquirir visão abrangente
da realidade em que irão atuar, interferindo com consciência nos padrões de educação da
comunidade.
São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual momento por
que passa a sociedade do estado do Tocantins. Como sempre, tais possibilidades precisam
orientar-se a partir de referências científicas e culturais que abram novos horizontes de
desenvolvimento autossustentado. Para tanto, as instituições de ensino desempenham
papel único e insubstituível, como, aliás, tem sido amplamente reconhecido pela sociedade
brasileira.
A Faculdade estabelece uma filosofia educacional sob a égide da necessária
identificação dos problemas que afligem a Região, conduzindo à formação de profissionais
conscientes da realidade socioeconômica da região Norte e do País.
A FAPAC busca continuamente tornar-se um centro de excelência em educação
superior e ser reconhecida pela qualidade dos serviços que presta à sociedade, formando
pessoas comprometidas com o crescimento e desenvolvimento nacional e regional, com a
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preservação e divulgação da história do Tocantins e de Porto Nacional, capacitada para
atuar na educação superior de forma integrada e na busca da articulação das atividades de
ensino, iniciação científica e de extensão, fundamentada na postura profissional
competente e ética.
A FAPAC tem como Missão Institucional:
Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino,
pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de
transformar o Brasil a partir de suas regiões.

Para cumprir a sua missão, a FAPAC serve a comunidade, gerando
conhecimentos e recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico,
profissional, social e cultural, objetivando, principalmente, o bem-estar da sociedade e a
melhoria da qualidade de vida, sempre defendendo a expressão e o cumprimento da
verdade.
A FAPAC oferece aos seus alunos, professores e funcionários a oportunidade
de desenvolvimento integral, com a finalidade de:
• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
• incentivar práticas investigativas, visando ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em que
vive;
• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
• estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e
simultaneamente prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta
uma relação de reciprocidade;
• promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios da criação cultural e das práticas investigativas geradas na
instituição.
Semestralmente, a Instituição elabora projetos e programas que concretizam e
integram as diretrizes curriculares com os setores sociais e produtivos, incluindo o mercado
profissional, oportunizando aos acadêmicos a possibilidade de efetivar suas experiências
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de produção, transferências de conhecimentos e tecnologia, atendendo à demanda das
necessidades locais, regionais e nacionais. Efetiva ainda, projetos que promovem o
desenvolvimento profissional do discente em ações de prestação de serviços em todos os
segmentos da sociedade.
A FAPAC orienta suas ações para ensino, iniciação científica e extensão,
oferecendo aos alunos uma diversidade de projetos e programas complementares a fim de
capacitá-lo plenamente para o exercício profissional e da cidadania, justificado pela
necessária identificação com os problemas que afligem o Estado e a Região.
Isto exige a formação de pessoas comprometidas com a realidade
socioeconômica da região em que certamente atuarão.
Dentre as várias políticas institucionais desenvolvidas pela FAPAC, destacamse as políticas de ensino, de pesquisa/iniciação científica e de extensão, além da política
de responsabilidade socioambiental, da política de inclusão social e educação inclusiva
(acessibilidade) e da política de direitos humanos.
A IES socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os
interesses das diferentes partes (alunos, professores, técnicos administrativos, prestadores
de serviço, comunidade, governo e sociedade em geral) e conseguir incorporá-los ao
planejamento de suas atividades, buscando atender, na medida do possível, às demandas
de todos, não apenas dos seus dirigentes e/ou mantenedores ou sócios.
A Faculdade tem como política de responsabilidade social o atendimento à sua
comunidade acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, estendendo esse
atendimento às comunidades sociais do seu entorno, de Porto Nacional e do Tocantins,
uma vez que coloca à disposição da sociedade os benefícios da produção intelectual e
científica dos seus professores e alunos.
A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural e à educação inclusiva é refletida na/o(s):
a) transferência de conhecimento e importância social das ações acadêmicas e,
impacto das atividades: científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e
nacional;
b) natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo, com o
mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis;
c) ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de
atenção a setores sociais excluídos e políticas de ação afirmativa;
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d) promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento fraterno e
harmônico entre todos os segmentos da comunidade acadêmica e com a comunidade
externa;
e) efetividade de programas de benefícios a professores e profissionais técnicos
administrativos, especialmente, por intermédio dos planos de capacitação de recursos
humanos, de carreira docente e de cargos e salários;
f) concessão de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de extensão
e de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para esses benefícios, de acordo com
a programação anual;
g) incentivo e apoio ao voluntariado.
Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da Faculdade
contemplam a mobilização da comunidade acadêmica e a articulação com diversos
parceiros da sociedade civil organizada para contribuir com o desenvolvimento
educacional, social e cultural das comunidades menos favorecidas do estado do Tocantins.
Simultaneamente, proporcionam a conscientização e a politização dos estudantes por meio
da vivência de múltiplas realidades e da troca de saberes com as diferentes comunidades.
Em linhas gerais, as ações da responsabilidade social têm o objetivo de:
I – contribuir para o estudo científico dos problemas apresentados a partir de
uma abordagem multidisciplinar, ofertando às comunidades capacitações, consultorias,
cursos, palestras, debates e serviços;
II – exercer ações de integração comunitária, desenvolvendo atividades éticosociais, valorizando os ideais da Pátria, da cultura e da humanidade;
III – realizar pesquisas de campo e de qualquer outra natureza, visando estimular
atividades criadoras e socializar seus benefícios, mediante cursos e serviços prestados à
comunidade;
IV – prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade, possibilitando a
participação dos professores e estudantes em ações práticas relacionadas à sua área de
atuação profissional;
V - mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a discussão
de temas relacionados ao seu cotidiano;
VI - estabelecer uma rede de parcerias com organizações governamentais, não
governamentais e privadas, visando à oferta de oportunidades para a população de baixa
renda;
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VII – firmar parcerias com instituições de apoio a portadores de deficiências,
disponibilizando infraestrutura e recursos humanos, além de colaborar com a realização de
cursos, palestras, debates etc;
VIII – realizar campanhas de sensibilização social, visando conscientizar a
sociedade para temas de interesse coletivo;
IX – realizar pesquisas, visando ao resgate histórico da memória local e nacional,
valorizando e divulgando a arte, a cultura e a história do Estado.
4.1.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS E COMPONENTES CURRICULARES COM
TEMAS RELACIONADOS À HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA,
À RESPONSABILIDADE SOCIAL, À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AOS DIREITOS
HUMANOS

A Instituição, com o intuito de garantir a integralização contextualizada e
transversal das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como o
cumprimento da lei N° 9.795 de 27 de abril de 1999 e Decreto N° 4.281 de 25/06/2002,
referentes à Educação Ambiental e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos (Parecer CNE/CP N° 8, De 06/03/2012 que originou a Resolução CNE/CP N° 1
de 30/05/2012), instituiu no âmbito de seus cursos o cumprimento de atividades
transversais como parte da política de responsabilidade socioambiental, permeando as
disciplinas dos cursos.
Ainda como esforço adicional, a instituição desenvolve ações extensionistas em
comunidades quilombolas da região, a exemplo das comunidades existentes no município
de Brejinho de Nazaré. Nestas comunidades são realizadas ações de diagnóstico
habitacional, avaliação da qualidade ambiental dos recursos naturais, gerenciamento de
resíduos sólidos, exames básicos de saúde e de saúde bucal. Desta forma, pode-se
garantir o cumprimento integral e na forma da lei das diretrizes já citadas.
Com relação à 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
Estética e História da Arte, Teoria e Economia Urbana e Sociologia e Humanidade (ver
ementas no item 5.11).
Além disso, o curso contempla, ainda, as Políticas de Educação Ambiental,
conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281 de
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25 de junho de 2002. A integração da educação ambiental às disciplinas do curso se dá de
modo transversal, contínuo e permanente, com ênfase nas disciplinas de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Paisagismo I, Paisagismo II e Planejamento Urbano (ver ementas no item
5.11), sendo também contantemente abordadas nas disicplinas de Projeto de Arquitetura e
Projeto de Urbanismo.
Objetivando a superação da violência, preconceito e discriminação no ambiente
universitário, por meio do desenvolvimento de atividades educacionais, e de proteção e
promoção dos direitos humanos na FAPAC-ITPACPORTO e já em observação e
atendimento ao Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura da
Paz e Direitos Humanos, uma parceria do MEC com a Secretaria Especial de Direitos
Humanos, o ITPACPORTO desenvolve eventos, como o I Simpósio de Interdisciplinaridade
e Transculturalidade na Educação, com o objetivo de sensibilizar e disseminar a percepção
interdisciplinar e transcultural na Educação.
A Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012, que trata as Diretrizes Nacionais para
a Educação em Direitos Humanos, está contemplada por meio da estrutura curricular do
curso de Arquitetura e Urbanismo quando da análise das facetas dos componentes
curriculares das disciplinas ofertadas ao longo da trajetória do curso onde se destacam as
disciplinas de Sociologia e Humanidades, Legislação e Ética, Meio Ambiente e
Sustentabilidade.
A Responsabilidade Social, por estar inserida na busca pelo desenvolvimento
sustentável, é trabalhada na formação dos estudantes, no desenvolvimento de suas
pesquisas e na vocação regional e comunitária da IES, por meio de suas ações de extensão
acadêmica. A Responsabilidade Social engloba a gestão institucional, os docentes, a
extensão e a pesquisa, onde consequentemente traz resultados para a comunidade. As
linhas de atuação do Programa de Responsabilidade Social buscam englobar todas as
temáticas que apresentam problemas contemporâneos. No Escritório Modelo de
Arquitetura e Urbanismo, o tópico é abordado através da prática da Assistência Técnica
para Habitação de Interesse Social (ATHIS, prevista ela Lei Federal nº 11.888/2008), que
vem prestando atendimento a famílias de baixa renda, configurando-se, assim como ponto
de convergência de práticas acadêmicas que envolvem o ensino, a aprendizagem, a
extensão e a responsabilidade social.
4.2.

INCLUSÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA (ACESSIBILIDADE)
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A FAPAC assume que as diferenças humanas são diversas e que, como
consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades do
educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de aprendizagem.
Uma pedagogia centrada no educando atende aos objetivos institucionais,
tornando-o apto a lidar com as diferenças, beneficiando a sociedade como um todo. A
experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir consideravelmente a taxa de
desistência e repetência e ao mesmo tempo garantir índices médios mais altos de
rendimento escolar.
A pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o desperdício de
recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente presentes nos
programas de educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade educacional de que
“um tamanho serve a todos”. A inclusão e a participação são essenciais à dignidade
humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do campo da educação, isso se reflete
no desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína equalização de
oportunidades.
A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de
igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades especiais
no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, não *somente por
parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte dos colegas,
familiares e voluntários.
A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando,
acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade para todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos
organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações
especializadas.
Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores de qualidade
estabelecidos pelo Ministério da Educação, a FAPAC adota as seguintes políticas para os
portadores de necessidades especiais:
I. Para alunos com deficiência auditiva, a Instituição poderá proporcionar, caso
sejam solicitados, desde o acesso até a conclusão do curso:
a) intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da
realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto
escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno;
b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;
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c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita,
para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver
matriculado.
II. Para alunos com deficiência física, a Faculdade poderá oferecer:
a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante,
permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo;
b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de
serviços;
c) rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação
de cadeira de rodas;
d) portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira
de rodas;
e) barras de apoio nas paredes dos banheiros;
f) lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas;
g) espaços adequados às necessidades especiais nas salas de aulas,
laboratórios gerais e específicos dos cursos e biblioteca.
III. Para os professores e pessoal técnico, será disponibilizado programa de
capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de:
a) informações sobre os portadores de necessidades especiais;
b) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas;
c) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais.
IV. Para a comunidade social dispor-se-á de:
a) campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças;
b) parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe
(sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de promover
ações integradas Escola/Empresa/Sociedade civil organizada para o reconhecimento dos
direitos dos portadores de necessidades especiais como direitos humanos universais;
c) integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais com
adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades especiais.
Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão da
Faculdade contribuem para a redução das desigualdades sociais e regionais,
especificamente, na cidade de Porto Nacional e nas que lhes são limítrofes, ampliando a
responsabilidade social institucional.
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Os cursos, programas e projetos de educação superior da Faculdade
contribuem, ainda, para a redução das desigualdades sociais e regionais ao gerarem novos
empregos e novas oportunidades.
4.3.

POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE

Pensando no compromisso com o processo de inclusão social e preocupada em
proporcionar a acessibilidade às pessoas com deficiência, a FAPAC criou um Núcleo de
Acessibilidade que tem como objeto principal o cuidado da Instituição com as questões
relacionadas à inclusão educacional na perspectiva de responsabilidade social,
favorecendo o cumprimento de princípios que promovam o acesso, a permanência e a
participação dos discentes. O Núcleo de Acessibilidade possui regulamento próprio que
contemplam as normas gerais permitindo a implantação e o desenvolvimento das ações
pertinentes ao Núcleo.
Considerando a legislação vigente em relação à pessoa com deficiência, a
Política de Acessibilidade Física na FAPAC, obedece aos seguintes princípios:
I - desenvolvimento de ação conjunta entre Faculdade-Sociedade Civil, de modo a
assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no espaço físico, no contexto
socioeconômico e cultural da Faculdade;
II – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se a equivalência às pessoas com deficiência;
III- estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que
assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos no âmbito
da Faculdade, que, decorrentes da Constituição e das Leis, propiciam o seu bem-estar
pessoal, social e econômico;
IV - respeito às pessoas com deficiência, que devem receber igualdade de
oportunidades na Faculdade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados,
sem privilégios ou paternalismos;
V – a formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade
atenderão as premissas básicas, priorizando as necessidades, a programação em
cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações que atendam às
necessidades das pessoas com deficiência;
VI - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos;
VII - garantia de atendimento prioritário às pessoas com deficiência - cabe aos
órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa com deficiência o pleno
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exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho,
ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte,
à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social
e econômico. (Conforme Decreto nº 3.298 de 1999, Art. 2º).
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. Reconhecida em todo o
estado do Tocantins, A FAPAC destaca-se como uma das melhores faculdades da Região
Norte.
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5. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E
URBANISMO
5.1.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado
Carga Horária Total: 3.840 horas
Regime de Funcionamento: Crédito
Vagas anuais: 40 (quarenta)
Diploma: Bacharel em Arquitetura e Urbanismo
Tempo de integralização:
- Mínimo 10 semestres (05 anos)
- Máximo 16 semestres (08 anos)

5.2.

ATOS LEGAIS DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

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, 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
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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.
O último ato de regulação do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo
foi para fins de RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO ocorreu em 30 de
setembro de 2012 e foi protocolado com o número 201114554.
5.3.

FORMAS DE ACESSO

Seguindo a legislação vigente e o Regimento Geral da FAPAC/ITPAC, o acesso
ao curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo é aberto aos candidatos que
comprovarem conclusão do ensino médio ou equivalente, sendo que o ingresso no
curso, mediante disponibilidade de vagas e/ou prerrogativas legais, poderá ser feito
por:

5.4.



Processo seletivo vestibular, conforme normas contidas em edital específico.



Processo seletivo por meio do desempenho no ENEM.



Prouni.



Transferências previstas em Lei.

JUSTIFICATIVA DE OFERTA: NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO

A fixação de profissionais da construção civil e do desenvolvimento urbano, em
especial, de arquitetura e urbanismo, no Estado do Tocantins esbarra em dificuldades que
incluem a ausência de um centro formador de recursos humanos na região de abrangência
de Porto Nacional e mesmo do Estado.
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 ao ambiente projetado, objetivam levar à comunidade uma melhor qualidade
de vida. Outro aspecto relevante é a permanência desses profissionais na sua região de
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origem, fixando recursos humanos qualificados e especializados em municípios do interior,
pela perspectiva de reconhecimento e de oportunidades de aprimoramento profissional.
Neste sentido, entende-se como vital a observância ao contexto específico, seja
social, cultural, econômico ou físico, o qual pode influenciar as crenças e os
comportamentos culturais e determinar fatores decisivos ao desenvolvimento humano da
região, catalisado pelo desenvolvimento científico e tecnológico, a partir da consolidação
da atividade de ensino. E, ainda, o repasse imediato à comunidade do conhecimento
trabalhado e produzido na Instituição por meio de uma consistente política de extensão.
Dessa forma, o curso de Arquitetura e Urbanismo do FAPAC/ITPAC Porto
Nacional vem buscando promover ações que atendam, de maneira qualificada, às
demandas já identificadas na cidade e na região. Seja do ponto de vista das questões
envolvendo a preservação do patrimônio histórico edificado, da contribuição para a melhoria
do padrão habitacional da cidade autoconstruída, ou mesmo na ampliação das discussões
em torno do crescimento das cidades, da expansão imobiliária, do déficit habitacional e dos
impactos ambientais e sociais decorrentes do eminente desenvolvimento regional.
No âmbito do patrimônio cultural, esforços têm sido canalizados visando a
contribuição para 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 insuficiente. Neste intuito, o curso de Arquitetura e Urbanismo, através de
grupo de pesquisa relacionado ao tema do patrimônio histórico, vem promovendo parcerias
com o IPHAN-TO e com a Universidade Federal do Tocantins – UFT visando resgatar e
garantir a permanência da identidade cultural, além de incentivar outras ações que atuarão
na manutenção da memória coletiva.
Neste contexto, a FAPAC/ITPAC, 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.
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 infraestrutura urbana e redimensionamento
ambiental, constituindo fator decisivo no encaminhamento de propostas, implantação e
implementação das políticas de urbanismo na região e contribuindo consequentemente
para a qualidade de vida da sociedade.
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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 infraestrutura e urbanismo, gerencia todo o trabalho, fiscaliza a aplicação das
verbas e sugere mudanças quando julga necessário. Neste contexto, a FAPAC/ITPAC entra
de forma cooperativa melhorando a oferta de profissionais qualificados, aumentando a
quantidade e a qualidade dos procedimentos realizados no município.
De acordo com dados de uma pesquisa nacional realizada pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR – no ano de 2015, 85% dos brasileiros constroem sem
a participação de profissionais e Arquitetura e Urbanismo, revelando um altíssimo índice de
autoconstrução, que se expressam nas cidades através de habitações inadequadas ou com
baixa qualidade arquitetônica, problemas de dimensionamento estrutural e na escolha de
materiais, deficiências em conforto ambiental e, frequentemente, carentes de otimização de
recursos e tempo aplicados. Ainda que os dados da pesquisa não tenham sido detalhados
por região, pode-se facilmente identificar tais características no ambiente construído de
Porto Nacional, marcado pela presença de bairros inteiramente autoconstruídos,
apresentando

um elevado número de edificações

sem reboco, sem pintura e/ou

inacabadas. Dentro deste eixo, a presença do curso de Arquitetura e Urbanismo da
FAPAC/ITPAC vem buscando estabelecer o seu Escritório Modelo de Arquitetura e
Urbanismo (EMAU), enquanto um diferencial na orientação de famílias de baixa renda
através da prestação de Assistência Técnica gratuita para Habitação de Interesse Social
(ATHIS), envolvendo alunos e professores no enfrentamento às questões relativas ao déficit
habitacional qualitativo 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 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 de arquitetura e urbanismo oportunizará o exercício
da profissão nos diversos âmbitos da qualificação do ambiente construído, possibilitando a
comparação, entre fundamentos teóricos e a prática exercida, trazendo à luz indiscutíveis
benefícios do aprimoramento técnico-científico, da atuação das categorias de trabalho em
arquitetura, provocando o senso crítico e a busca de maior qualificação destes profissionais.
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5.5.

CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo está
adequado à legislação da educação superior e aos atos normativos do MEC e do CNE. O
currículo do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo foi desenvolvido na
perspectiva da educação continuada, sendo concebido como realidade dinâmica, flexível,
propiciando integração entre a teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e
saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências.
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.

5.6.

OBJETIVOS DO CURSO

5.6.1. 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. Formará 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 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 na utilização racional dos recursos disponíveis.
5.6.2. 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, deverá capacitar o aluno a:
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• Em consonância com a Missão da FAPAC atuar de forma cidadã com respeito
as diferenças e de forma ética;
•Reconhecer as necessidades e características das localidades nas quais for
atuar em especial de Porto Nacional e do Tocantins;
•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 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 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.
• 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.
5.7.

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:
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. Isto sem perder de vista o egresso desejado pela FAPAC em
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consonância com os objetivos e metas institucionais constantes de seus documentos
e PDI vigente.
O aluno egresso do Curso de Arquitetura e Urbanismo será um profissional
capaz de assessorar e prescrever soluções diversificadas, tomar decisões sobre ações
concretas, viabilizar soluções, atuar como empreendedor, exercer liderança com habilidade
e autonomia de decisão. 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 concretize a
estrutura curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo busca uma integração forte da arte
com a técnica, para que a concepção e/ou produção arquitetônica de nossos futuros
profissionais, sejam responsavelmente construídas.
Assim, com base na Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta
o exercício da Arquitetura e Urbanismo, o curso de Arquitetura e Urbanismo da
FAPAC/ITPAC busca formar profissionais aptos 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. Suas atividades
incluem ainda: supervisão, coordenação e orientação técnicas; estudo, planejamento,
projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; elaboração de
orçamentos; gestão de processos, assistência, assessoria e consultoria; direção, execução
e fiscalização de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e
parecer técnico. Desempenho de cargos e funções técnicas. Ainda coordenar equipes de
trabalho, instalação, montagem, operação, reparo e manutenção. Executar desenho
técnico, ser responsável por análise, experimentação, ensaio, divulgação e produção
técnica especializada de objetos de arquitetura e urbanismo.
5.8.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO EGRESSO

Tendo em vista as diretrizes e princípios fixados pela Resolução CNE/CES nº 2,
de 17 de junho de 2010, as competências que se busca desenvolver no Egresso do curso
de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC, são:
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.
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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
e 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
infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de 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, 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.
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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.

5.9.

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Tempo de integralização:

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8

ORDEM

1º PERÍODO
DISCIPLINAS
Estética e História da Arte
Geometria Descritiva I
Desenho, Forma e Expressão
Desenho Técnico I #
Plástica
Lingua Portuguesa
Estatística
Matemática
CARGA HORÁRIA TOTAL
2º PERÍODO

9

DISCIPLINAS
História da Arquitetura I

10

CH

CH
CH
Teórica Prática

30
30
60
60
60
60
60
30

30
15
20
20
20
60
40
15

0
15
40
40
40

390

220

170

CH

20
15

CH
CH
Teórica Prática

30

30

0

Geometria Descritiva II

60

30

30

11

Desenho de Assistido por Computador I

60

20

40

12

Desenho Técnico II

30

10

20

13

Ergonomia e Mobilidade

30

20

10

14

Teoria do Projeto Arquitetônico

30

20

10

15

Lógica de Programação

60

40

20

16
17

Física
Materiais de Construção
CARGA HORÁRIA TOTAL

30
60

30
40

0
20

390

240

150

ORDEM

3º PERÍODO

18

DISCIPLINAS
História da Arquitetura II

19

CH

CH
CH
Teórica Prática

30

30

0

Desenho Assistido por Computador II

60

20

40

20

Eletiva I

60

30

30

21

Projeto de Arquitetura I #

60

20

40
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22

Tecnologias e Gestão do Conhecimento

30

30

23

Teoria das Estruturas I

60

60

0

24

Construção Civil I

60

40

20

LIBRAS (OPTATIVA)

60

60

CARGA HORÁRIA TOTAL

360

230

ORDEM

4º PERÍODO

CH

130

CH
CH
Teórica Prática

25

DISCIPLINAS
História da Arquitetura III

26

Conforto Ambiental I

30
60

30
40

0
20

27

Estúdio de Maquete #

60

20

40

28

Projeto de Arquitetura II #

60

10

50

29

Metodologia Científica

60

60

0

30

Teoria das Estruturas II

60

40

20

31

Construção Civil II

60

40

20

CARGA HORÁRIA TOTAL

390

240

160

ORDEM

5º PERÍODO

32

DISCIPLINAS
Teoria e Economia Urbana

33

CH

CH
CH
Teórica Prática

60

60

0

Conforto Ambiental II

60

40

20

34

Informática Aplicada a Comunicação Visual

30

10

20

35

Técnicas Retrospectivas

60

30

30

36

Projeto de Arquitetura III #

60

10

50

37

Estrutura de Concreto Armado

60

40

20

38

Instalações Elétricas e Redes Lógicas

60

20

40

CARGA HORÁRIA TOTAL

390

210

180

ORDEM

6º PERÍODO

39

DISCIPLINAS
Infraestrutura Habitacional e Urbana

40

CH

CH
CH
Teórica Prática

60

40

20

Meio Ambiente e Sustentabilidade

60

60

0

41

Topografia Aplicada

60

20

40

42

Arquitetura de Interiores

60

20

40

43

Projeto de Arquitetura IV #

60

10

50

44

Projeto de Concreto Armado

30

0

30

45

Instalações Hidráulica e Sanitárias

60

40

20

CARGA HORÁRIA TOTAL

390

190

200

ORDEM

7º PERÍODO

46

DISCIPLINAS
Projeto de Urbanismo I #

47

Georreferenciamento

CH

CH
CH
Teórica Prática

60

20

40

30

0

30

43

48

Paisagismo I

60

40

20

49

Projeto de Arquitetura V #

60

10

50

50

Segurança do Trabalho

60

40

20

51

Estrutura de Aço e Madeira

60

40

20

52

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

30

15

15

CARGA HORÁRIA TOTAL

360

175

185

ORDEM

8º PERÍODO

53

DISCIPLINAS
Projeto de Urbanismo II #

54

CH

CH
CH
Teórica Prática

60

20

40

Estágio Supervisionado I #

120

0

120

55

Paisagismo II

60

20

40

56

Projeto de Arquitetura VI #

60

10

50

57

Sociologia e Humanidade

60

60

0

58

Compatibilização de projetos

30

15

15

CARGA HORÁRIA TOTAL

390

65

265

ORDEM

9º PERÍODO

59

DISCIPLINAS
Projeto de Urbanismo III #

60

CH

CH
CH
Teórica Prática

60

20

40

Estagio Supervisionado II #

120

0

120

61

Projeto Integrador #

60

20

40

62

TCC I #

30

0

30

63

Gestão e Empreendedorismo

60

60

0

64

Orçamento de Obras

60

40

20

CARGA HORÁRIA TOTAL

390

140

250

ORDEM
65

10º PERÍODO

CH

DISCIPLINAS
Planejamento Urbano e Regional

CH
CH
Teórica Prática

60

30

30

60

30

30

67

Eletiva II
TCC II #

30

0

30

68

Legislação e Ética Profissional

60

60

0

69

Gerenciamento de Obras

60

40

20

CARGA HORÁRIA TOTAL

270

160

110

66

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS DISCPLINAS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

3720
120

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

3840

ELETIVAS/OPTATIVAS
ORDEM

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
SEMESTRAL

TEÓRICA

PRÁTICA
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01
02
04
05
06
07
08

Língua Brasileira de Sinais – Libras (Optativa)
Arquitetura Industrial (Eletiva)
Projeto de Móveis Planejados (Eletiva)
Fotografia (Eletiva)
Climatização de Edifícios (Eletiva)
Circulação e Transportes Urbanos (Eletiva)
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Eletiva)

60
60
60
60
60
60
60

60
20
20
20
20
20
40

40
40
40
40
40
20

OBSERVAÇÕES:
 Atividades Complementares, 120 h/a, deverão ser concluídas até o final do 10º
período.


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 nas Disciplinas
Conforto Ambiental I, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Infraestrutura Habitacional e
Urbana, Projeto de Urbanismo II e Projeto de Arquitetura V.
 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 nas Disciplinas História da
Arquitetura III, Teoria e Economia Urbana, Técnicas Retrospectivas e Sociologia e
Humanidade.
 Em atendimento à lei nº 12.378/10, foram atendidos os seguintes conteúdos:
(a) estruturas de madeira, na disciplina de Tecnologia da Construção I, Teoria das
Estruturas I e Estrutura e de Aço e Madeira; (b) sistema viário, nas disciplinas de InfraEstrutura Habitacional e Urbana e Projeto de Urbanismo III; (c) plano diretor, na disciplina
de Projeto de Arquitetura V, Projeto de Urbanismo II, Projeto de Urbanismo III e
Planejamento Urbano e Regional; e (d) acessibilidade, nas disciplinas de Ergonomia e
Mobilidade Urbana, Projeto de Arquitetura III, Projeto de Arquitetura IV, Projeto de
Arquitetura V e Projeto de Arquitetura VI.
 A hora-aula é de 50 (cinquenta) 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. Os 10 (dez) minutos
restantes que completam os 60 (sessenta) minutos da hora do relógio são integralizados
com atividades conforme o Regulamento de Integralização de Carga Horária do Regimento
Interno da instituição.
 Para os efeitos deste Projeto Pedagógico considera-se integralização curricular

45

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 mínimo 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). 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.
5.10.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

O Curso Graduação em Arquitetura e Urbanismo tem duração de 05 anos (10
semestres), com regime escolar de créditos, turno noturno, oferece 40 (quarenta) vagas
anuais e foi estruturado para habilitar o egresso como Arquiteto e Urbanista.
A necessidade de fazer disciplinas “conversarem”, da manutenção dos
conteúdos apresentados buscando contemporaneidade e de se focar o ser humano a partir
de uma concepção mais integral, mais sistêmica, mais holística, possibilita aos discentes
da FAPAC/ITPAC 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 são
tratados no contexto de eixos disciplinares, assim a matriz curricular fora dividida em grupos
disciplinares por afinidade de área e/ou interdisciplinaridade dos conteúdos, formando cinco
grupos disciplinares distribuídos em eixos formadores ao longo do curso. São eles:
 Eixo História, representado pela cor vermelha no fluxograma abaixo, composto
por disciplinas de Estética e História da Arte e História da Arquitetura.
 Eixo Desenho e Representação gráfica, representado pela cor rosa no
fluxograma abaixo, composto por disciplinas de desenho e representação, Desenho
Técnico, Desenho Assistido por Computador, Geometria Descritiva, Plástica, Maquete e
outras.
 Eixo Conforto e Ambiente, representado pela cor verde no fluxograma abaixo,
composto por disciplinas de Conforto Ambiental, Topografia, Meio Ambiente e
Sustentabilidade.
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 Eixo Urbanismo, representado pela cor laranja no fluxograma abaixo, composto
por disciplinas de Teorias Urbanas, Planejamento e Projeto Urbano.
 Eixo Projeto de Arquitetura, representado pela cor amarela no fluxograma
abaixo, composto por disciplinas de Teoria e Prática de Projeto de Arquitetura, Interiores,
Paisagismo, Estágio Supervisionado e TCC.
 Eixo Técnico, representado pela cor azul no fluxograma abaixo, composto por
disciplinas de Tecnologia das Construções, Teoria das Estruturas, Estrutura de Concreto,
Madeira e Aço, Compatibilização, Orçamento e Gestão de obras.
 Eixo Multidisciplinar, representado pelas células sem cor, composto por
disciplinas de conhecimentos gerais que contribuem na formação do egresso como Língua
Portuguesa, Estatística, Sociologia, Metodologia Científica, Segurança do trabalho,
Legislação e Ética e outras.
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5.11.

DIVISÃO DAS DISCIPLINAS POR CONTEÚDO

As 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/ITPAC.
Os conteúdos essenciais que garantem a uniformidade básica para o curso
de graduação em Arquitetura e Urbanismo atendem às recomendações do Parecer
CNE/CES nº 02 de 17 de junho de 2010 e estão distribuídos em dois núcleos e um
Trabalho de Curso: o núcleo de Conhecimentos de Fundamentação, o núcleo de
Conhecimentos Profissionais e o Trabalho de Conclusão de Curso.
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.
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 oferecidos pela instituição.
Além das disciplinas obrigatórias previstas na matriz curricular, o acadêmico
deverá cursar no mínimo duas disciplinas Eletivas ao longo do curso, sendo que estas
poderão ser ministradas pelos professores desta instituição de Ensino Superior, ou
cursadas em outras Instituição de Ensino Superior.
O acadêmico deverá atingir a carga horária mínima de 120 horas ao longo do
curso, relativas a palestras, seminários e afins. O aluno poderá solicitar à coordenação
do curso o aproveitamento de carga horária, referentes a atividades realizadas em outras
Instituições de Ensino Superior. A coordenação julgará a relevância mediante a efetiva
comprovação das mesmas.
O próximo quadro aponta esta divisão das disciplinas e a proporcionalidade
de suas cargas horárias somadas:
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Quadro 07 – Disciplinas e Cargas horárias por Núcleo de Conhecimento

II - Núcleo de Conhecimentos Profissionais

I - Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação

Núcleo de
Conhecimento

Disciplina participante
Estética e História da Arte
Geometria Descritiva I
Desenho, Forma e Expressão
Desenho Técnico I
Plástica
Língua Portuguesa
Estatística
Matemática
Geometria Descritiva II
Desenho Assistido por Computador I
Desenho Técnico II
Lógica de Programação
Física
Desenho Assistido por Computador II
Tecnologia e Gestão do Conhecimento
Metodologia Científica
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Sociologia e Humanidade
Gestão e Empreendedorismo
Teoria e Economia Urbana
Carga horária total do núcleo
História da Arquitetura I
Ergonomia e Mobilidade
Teoria do Projeto Arquitetônico
Materiais de Construção
História da Arquitetura II
Projeto de Arquitetura I
Teoria das Estruturas I
Construção Civil I
História da Arquitetura III
Conforto Ambiental I
Estúdio de Maquete
Projeto de Arquitetura II
Teoria das Estruturas II
Construção Civil II
Conforto Ambiental II
Informática Aplicada à Comunicação Visual
Técnicas Retrospectivas
Projeto de Arquitetura III
Estrutura de Concreto Armado
Instalações Elétricas e Redes Lógicas
Infra-Estrutura Habitacional e Urbana
Topografia Aplicada
Arquitetura de Interiores
Projeto de Arquitetura IV
Projeto de Concreto Armado

Carga
horária
30
30
60
60
60
60
60
30
60
60
30
60
30
60
30
60
60
60
60
60
1020
30
30
30
60
30
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
60
60
30

Proporção

26,57%

59,38%
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Instalações Hidráulica e Sanitárias
Projeto de Urbanismo I
Georreferenciamento
Paisagismo I
Projeto de Arquitetura V
Segurança do Trabalho
Estrutura de Aço e Madeira
Projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio
Projeto de Urbanismo II
Paisagismo II
Projeto de Arquitetura VI
Compatibilização de Projetos
Projeto de Urbanismo III
Projeto Integrador
Orçamento de obras
Planejamento Urbano e Regional
Legislação e Ética Profissional
Gerenciamento de Obras
Carga horária total do núcleo
TCC I
III – Trabalho de
Conclusão do Curso TCC II
Carga horária total do núcleo
Atividades Complementares
Estágio Supervisionado I e II
Eletiva I e II

60
60
30
60
60
60
60
30
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
2280
30
30

1,56%

60
120
240
120

3,12%
6,25%
3,12%

O ementário e bibliografia do curso encontra-se no anexo deste PPC.
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6. METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIATIVA
6.1.

METODOLOGIA DE ENSINO

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 e aprendizagem em que o
aluno participe co-responsabilizando-se por sua formação.
 Proporcionar a articulação teoria e prática.
 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 consequente crescimento de ambos, professor e aluno.
 Possibilitar e intensificar o uso e o domínio de laboratórios e tecnologias em
geral.
Para tanto a Instituição continuamente investe na infraestrutura, qualificando
o espaço físico, seja na construção ou ampliação dos laboratórios, bem como na
aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos do curso. Além disso,
investe na qualificação do corpo docente, oferecendo para os professores cursos de
aperfeiçoamento. 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 vários ambientes urbanos e
periurbanos. Os professores são incentivados ao uso de metodologias ativas no ensino,
visando à interdisciplinaridade entre os conhecimentos adquiridos pelos alunos, o
aprendizado autônomo e direcionado, bem como simulações em laboratórios
específicos.
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A distribuição das disciplinas ao longo da matriz curricular do curso privilegiam
a integração interdisciplinar, o eixo Projeto de Arquitetura está presente em praticamente
todos os semestres do curso e contém as disciplinas que se caracterizam por integrar o
conhecimento de outras disciplinas na prática de elaboração de projetos de arquitetura
e urbanismo. Buscando qualidade na supervisão e orientação individual dos alunos nas
atividades de elaboração de projetos, as turmas dessas disciplinas mantém a proporção
de 1 professor para cada 20 alunos.
Nas metodologias de ensino utilizam-se técnicas e recursos variados, tais
como exposições dialogadas com ênfase na participação dos discentes, grupos de
estudo orientados pelo docente (leitura e discussão em grupo), seminários, uso de
plataformas educacionais, aprendizagem baseada em equipes (TBL), estudos de casos
e práticas e ensaios de laboratório. No Programa de Formação e Desenvolvimento
Docente da FAPAC/ITPAC várias oficinas já foram ofertadas, e ainda estão previstas
outras, para que os professores do curso sejam conhecedores e praticantes de outros
métodos ativos como a Problematização, a Aprendizagem Baseada em Problemas e
Peer Instruction.
Para isso, o curso de Arquitetura e Urbanismo é desenvolvido com a utilização
dos seguintes recursos:
 Teorização - destinadas a fornecer aos alunos os fundamentos das
disciplinas e suas referências teóricas e instrumentais.
 Aulas práticas - destinadas a fornecer aos alunos o contato direto com
situações e cenários de desenvolvimento da atividade profissional.
 Atividades em laboratórios - destinadas a capacitar o aluno, participante,
na utilização dos recursos dos laboratórios relacionados à sua formação profissional.
 Seminários - desenvolvidos com o intuito de estimular a educação em
saúde.
 Conferências e palestras - com a finalidade de colocar os alunos frente a
especialistas das diversas áreas (profissionais de renomado conhecimento), que são
convidados para difundir seus conhecimentos por meio dessas atividades.
 Visitas técnicas - para fornecer aos alunos a oportunidade de manter
contato direto com a realidade do mercado de trabalho e as atividades desenvolvidas
nas diversas áreas das organizações.
 Estágios acadêmicos supervisionados, de caráter obrigatório - realizados
em setores da própria instituição e/ou em instituições conveniadas nas áreas de

53

abrangência curricular.
 Estágios extracurriculares - realizados em instituições conveniadas ou não
para ampliação de capacidades profissionais.
 Compreendem ainda a elaboração de trabalhos científicos, na forma de
trabalho de conclusão de curso, com apresentação à banca examinadora constituída de
professores da Instituição e/ou convidados, além do professor orientador.
 Atividades complementares – participação em eventos científicos, ligas
acadêmicas, monitorias, iniciação científica que visam complementar a formação
intelectual.
6.2.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO 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 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 simulados, 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 assente-se na
autonomia do professor, na especificidade de cada atividade, no compromisso
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institucional do aluno e na 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 Plano de Aulas, aprovado pela Coordenadoria
do Curso 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
no prazo máximo de 15 (quinze) dias da sua aplicação, o aluno poderá ter acesso à sua
avaliação, mediante agendamento com o docente.
 Haverão Provas de Segunda Chamada, regida pelo Art. 89, inciso 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.
 Será considerado aprovado na atividade em 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 menor que 20%
(vinte 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 20 e 59% dos pontos relativos aos elementos de
avaliação da atividade, poderá fazer exame especial.
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 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 nas atividades semestrais
tiverem obtido conceito mínimo ao final do período letivo. A média de pontos obtidos no
exame especial e na nota semestral deverão alcançar 60(sessenta) pontos e substituirão
os pontos relativos ao período letivo.
 O aluno submetido ao exame especial será considerado aprovado na
atividade se juntamente à nota semestral obtiver a média igual ou superior a 60%
(sessenta por cento) dos pontos relativos aos elementos de avaliação das atividades.
 Para as disciplinas práticas, principalmente de elaboração de projeto,
estágio supervisionado e trabalho de conclusão do curso, não haverá exame especial,
sendo a nota semestral o resultado final do aproveitamento da disciplina.
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7. ATIVIDADES ACADÊMICAS NO AMBITO DO CURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO
7.1.

EXTENSÃO

As políticas institucionais de ensino, de extensão no âmbito do curso se
encontram em perfeita consonância, vez que o Projeto Pedagógico do Curso deve
dialogar com o PPI e com o PDI, incorporando os valores e servindo como referência de
todas as ações e decisões do curso.
Nessa ótica, o projeto de curso articula sua especificidade no contexto da
respectiva evolução histórica do campo do saber, estabelecendo, ao mesmo tempo, o
espaço particular para a sua história. A organização curricular, que prevê as ações
pedagógicas do curso, elemento fundamental de um Projeto Pedagógico, é, hoje,
orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.
O Projeto Pedagógico do Curso espelha os princípios orientadores do Projeto
Pedagógico Institucional que é dinâmico, não apresenta uma forma definitiva. A sua
elaboração exigiu uma reflexão acerca da concepção e das finalidades da educação e
sua relação com a sociedade, bem como uma reflexão aprofundada sobre o profissional
que se quer formar e de mundo que se pretende construir. O processo de construção do
projeto pedagógico do curso se deu por meio de reflexões referentes à concepção de
educação, de cidadão, de conhecimento, de currículo, da relação teoria e prática, e
outros tantas indagações.
As ações institucionais no âmbito do curso visam o cumprimento dos objetivos
e metas da Instituição no que se refere ao ensino e também dizem respeito às demais
ações relacionadas e de apoio a essas atividades para atendimento da vocação global
da IES.
Os objetivos institucionais de extensão correspondem à produção/divulgação
de conhecimento sobre os processos de apropriação e utilização dos saberes existentes
por parte das pessoas e das instituições locais, regionais e nacionais; à avaliação das
contribuições da IES para o desenvolvimento da sociedade; e à articulação do ensino e
da pesquisa com as necessidades da comunidade local.

7.2.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Como parte importante das atividades de Extensão os alunos do curso serão
envolvidos em atividades de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. As ações
Responsabilidade Social se abrangerão ações de:


Inclusão social e assistência a setores ou grupos sociais;



Ações sociais e práticas pedagógicas;



Atendimento aos problemas prioritários da comunidade;



Em prol da educação das relações étnico-raciais e da história e cultura

afrobrasileira, africana e indígena;


Em prol dos Direitos Humanos;



Em prol da sustentabilidade ambiental;



Organização.

No contexto das práticas institucionais socialmente responsáveis, a Instituição
viabiliza e valoriza o fim a que todos buscam: a construção de um mundo melhor,
próspero, socialmente justo e ambientalmente sustentável.
As atividades de Responsabilidade Social buscarão maximizar e otimizar os
esforços, a fim de alinhar as diretrizes institucionais e contribuir cada vez mais para
ampliar os ganhos sociais, priorizando as seguintes áreas:


Compromisso com ações que promovam o Desenvolvimento Econômico e Social;



Defesa do Meio Ambiente, especialmente no âmbito institucional;



Compromisso com as ações de Inclusão Social; e,



Defesa da Memória Cultural e Patrimônio Cultural.

O desenvolvimento de práticas e experiências pedagógicas integrado às
diversas peculiaridades regionais e culturais, temáticas relacionadas à desigualdade de
gêneros, raça, etnias, à sustentabilidade, a questões ambientais e direitos humanos foi
pensado, como dito anteriormente, ao contemplar tais temas como conteúdos
disciplinares e nas atividades complementares de modo transversal, contínuo e
permanente.
Abaixo, as disciplinas que dispõem em sua ementa assuntos relacionados aos
itens supracitados:
7.2.1.

Relações Étnico-raciais, História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena
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Presente em diferentes disciplinas que abordam questões comportamentais e
de recursos humanos bem como na disciplina Ética e Cidadania, além de ser
contemplada especificamente em disciplina optativa proposta. As demandas relativas às
relações étnicoraciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena ultrapassam
a geografia da sala de aula na medida em que o contexto regional contempla visitas
orientadas para ações diretamente nas comunidades envolvidas, promovendo o
intercambio de culturas e de saberes, apropriando-se o aluno também dos saberes
tradicionais e permitindo uma visão mais abrangente da realidade das comunidades
visitadas.
7.2.2. Direitos Humanos

Abordada em diferentes disciplinas, como na disciplina de direitos humanos e
na disciplina de ações afirmativas, também aqui se abre espaço para que os alunos
possam ir além das salas de aula e do estudo teórico da formação dos direitos humanos,
através de trabalhos voltados à comunidade, especialmente à população mais
desfavorecida da região. Desta forma, não apenas através das aulas, mas de projetos
extensionistas, levados adiante com a participação efetiva do NPJ, será possível ao
aluno vivenciar a realidade.
7.2.3. Educação Ambiental e Sustentabilidade

O estudo do tema, assim, perpassa por diferentes áreas de aplicação,
devendo ser tratado também nos campos da pesquisa e da extensão, considerando a
realidade regional. Todos estes elementos permitem, inclusive, integração com outros
campos de investigação, enriquecendo o conhecimento e alargando os horizontes do
futuro formado, despertando o senso de responsabilidade para um desenvolvimento
sustentável. Há que se considerar ainda que o conteúdo perpassa pelo calendário de
responsabilidade social através de práticas socioambientais.
7.2.4. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Ofertada em todas as matrizes, quer seja como optativa quando não
obrigatoriedade quer seja como obrigatória, aborda as necessidades especiais e suas
dificuldades. O desenvolvimento da comunicação em língua de sinais. Reconhecimento
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das diversidades de surdos, o trabalho e a função do intérprete de língua de sinais.
Identificará parâmetros da gramática na língua de sinais para avaliação diferenciada.
Organização e fortalecimento de estudos teóricos e práticos da língua brasileira de sinais
(libras). Inserção da temática de educação inclusiva.
7.2.5. Atividades Complementares

Orientam-se a estimular a prática de estudos independentes, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização
profissional específica; sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas
ao longo do curso, notadamente, integrando-as às diversas peculiaridades regionais e
culturais, temas relativos à Educação das Relações Étnico-raciais, História e Cultura
Afrobrasileira, Africana e Indígena, Direitos Humanos, Educação Ambiental e
Sustentabilidade.

No anexo pode-se encontrar ementas e bibliografias para o atendimento a estes
conteúdos curriculares.
7.3.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A estrutura curricular do curso dispõe carga horária prevista para a realização
do Estágio Curricular Supervisionado de caráter obrigatório.
O Estágio Curricular Supervisionado está devidamente normatizado, através
de regulamentação própria será orientado por docente em atendimento integral a
legislação vigente.

7.4.

MONITORIA

O curso implantará um Programa de Monitoria destinado a propiciar aos
alunos interessados a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira
docente, assegurando, por sua vez, cooperação didática tanto ao corpo docente, quanto
ao discente, nas funções universitárias.
Todos os professores, de acordo com a sua disponibilidade de horários,
podem solicitar monitores para as suas disciplinas, sejam elas práticas ou teóricas,
sendo que a atuação do monitor acontece em paralelo com as atividades discentes e em
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horários distintos àqueles que o monitor está matriculado. A monitoria propicia apoio
acadêmico aos estudantes, grupos de estudo, acompanhamento de aulas práticas,
realização de pesquisas, desenvolvimento de materiais didáticos, atividades de
nivelamento, entre outras.
Os monitores auxiliarão o corpo docente também na execução de tarefas
didático-científicas, tais como preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento
a alunos; bem como execução de trabalhos práticos e experimentais. E, aos discentes,
sempre sob a supervisão docente, na orientação em trabalhos de laboratório, de
biblioteca, de campo, plantões de dúvidas, nivelamento e outros compatíveis com seu
grau de conhecimento e experiência, conforme normas e legislação vigente.
A monitoria encontra-se regulamentada no âmbito da Instituição e funciona
em perfeita consonância com o PDI.
7.5.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A iniciação à pesquisa científica e o incentivo à participação docente e
discente em congressos e outros eventos científicos locais, regionais e nacionais será
prática corrente no âmbito do curso.
A Iniciação Cientifica será para o curso um instrumento que permitirá
introduzir os estudantes de graduação, potencialmente mais promissores, na pesquisa
cientifica. É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato direto com a
atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Caracteriza-se como instrumento de apoio
teórico e metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um canal
adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno, sendo definida
como instrumento de formação.
Embora durante muito tempo a ideia que se difundia sobre a Iniciação
Científica tenha sido a de que seu único objetivo seria formar pesquisadores ou docentes
universitários, é claro para a sociedade que estudantes interessados em exercer sua
profissão optam por essa atividade para contar com uma experiência a mais na carreira,
além do estágio supervisionado.
O incentivo e apoio a iniciação à pesquisa científica, diretamente ou
indiretamente, se dará por meio da concessão de auxílio para a execução de projetos
científicos, bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado, promoção de
congressos e seminários, intercâmbio com outras instituições, divulgação dos resultados
das pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance.
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A Iniciação científica no âmbito do curso possui regulamentação própria.
7.6.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A partir da elaboração e divulgação das Diretrizes Curriculares dos Cursos de
Graduação pelo Ministério da Educação, as Atividades Complementares passaram a
figurar como importante componente dos cursos de graduação brasileiros, tanto na
organização de seus programas de formação, quanto na flexibilização curricular.
As atividades complementares devem aprofundar o nível de conhecimento do
aluno para além dos limites naturais do curso que, independente de sua própria estrutura
pedagógica, não tem como esgotar todos os conhecimentos relacionados com a
formação e o exercício profissional. Assumindo-se o princípio de que o aluno é o agente
da aprendizagem, as Atividades Complementares estimulam o “aprender a aprender” e
ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo um dos mecanismos que
proporcionarão a participação do aluno na construção do saber com experiências
inovadoras. O curso de Arquitetura e Urbanismo atribui uma parcela de sua carga horária
total para a realização de tais atividades, totalizando 120 horas.
A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos viabiliza, ao
aluno, perceber a comunicação entre as diversas áreas do conhecimento. A proposta
também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, atendendo à
necessidade de diversificação do conhecimento, no tempo disponível para a conclusão
do curso.
O estudante deve participar das atividades de cunho acadêmico-científicocultural que possibilitem um efetivo diferencial na qualidade de sua formação.
O estudante deverá requerer a validação das atividades realizadas,
considerando a data prevista no calendário semestral divulgado. O requerimento deverá
ser acompanhado de documentação comprobatória, com clara discriminação dos
conteúdos, atividades, períodos, carga horária e formas de organização ou realização.
As atividades complementares deverão ser desenvolvidas pelos estudantes
ao longo do curso, observando-se as alocações das horas de atividades
complementares, na respectiva matriz curricular.
A coordenação de curso deverá encaminhar documento comprobatório da
carga horária cumprida pelo estudante à Secretaria Acadêmica para registro no sistema
acadêmico.
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O estudante deverá desenvolver as atividades em pelo menos 2 (dois) eixos
dos três: ensino, pesquisa e extensão; porém a carga horária de cada eixo não poderá
ultrapassar 50%.
O estudante transferido de outra IES para a FAPAC/ITPAC Porto deverá
cumprir as horas de atividades complementares prevista no Projeto Pedagógico do
Curso e pode, inclusive, se for o caso, solicitar no ato da transferência a avaliação e
validação das atividades já realizadas na IES de origem.
A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída em
atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, garantindo os princípios
norteadores da educação superior, obedecendo ao projeto pedagógico do curso e
cumprindo os requisitos de comprovação por meio de certificados e/ou declarações que
são apresentados pelo aluno, mediante deferimento da Coordenação de Curso, órgão
competente para a condução, organização e controle de tais atividades.
A secretaria da coordenação tem a função de receber, conferir todos os
certificados e de recolher a assinatura do acadêmico. Também é função da mesma
confeccionar a ata das atividades complementares que, juntamente com toda a
documentação recolhida, é enviada à secretaria.
As atividades que poderão ser validadas para o computo do cumprimento de
horas estão especificadas no regulamento de Atividades Complementares.

7.7.

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:
I - trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais;
II - desenvolvimento sob a supervisão de professor orientador, escolhido pelo
estudante entre os docentes do curso, a critério da Instituição”.
Para o atendimento da exigência legal faz-se necessária a criação, a
implantação e a implementação do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como de
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normas que venham a regulamentar sua existência plena e ainda garantir o alcance dos
objetivos a que se destina.
Para atender a essa necessidade, o presente regulamento estabelece como
obrigatório, para todos os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto
Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Porto Nacional, de forma individual, o
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, a ser elaborado e apresentado no último ano
do Curso, constituindo-se, assim como parte fundamental da avaliação do aluno no
período de conclusão do Bacharelado, ressaltando-se que nenhuma outra modalidade
avaliativa poderá substituí-lo.
Os princípios teórico-metodológicos e as diretrizes gerais para a elaboração
dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
FAPAC / ITPAC Porto Nacional estão registrados no seu Regulamento do TCC e no
Manual do TCC.
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8. 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.
Acredita-se que um adequado acompanhamento pedagógico, atividade
importante de auxílio à Coordenação de Curso, pode aumentar as chances de sucesso
no processo ensino-aprendizagem.
A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos docentes
com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, no sentido
de apoiar o aluno em sua trajetória 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 à 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, com regimento próprio, por ele mesmo
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.
Em relação aos programas de apoio financeiro, a FAPAC, conforme objetivos
e metas institucionais definidas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, destina
parcela de seus recursos orçamentários para 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 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,
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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.
8.1.

PROGRAMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO - PNA

O PNA visa ofertar vagas que atendam a minorias e garantam a permanência
do educando na educação superior por meio de programas de compensação de
deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes competir em igualdade de
condições nos processos de ensino-aprendizado dos cursos de graduação.
É acompanhado sistematicamente por uma Coordenação nomeada pela
Direção Acadêmica especificamente para esse fim. Com a supervisão da Coordenação
de cada Curso de Graduação, o PNA destina-se prioritariamente aos alunos
ingressantes matriculados no 1º período de cada Curso de Graduação e objetiva, dentre
vários fins:
 Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas de Biologia,
Física, Matemática, Língua Portuguesa/Redação, Química e Informática;
 Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas primeiras
séries do curso;
 Possibilitar aos acadêmicos o aprimoramento e a ampliação de conhecimentos
e/ou habilidades.
8.2.

NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAP

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um serviço de apoio aos estudantes
coordenado por um profissional da área de psicologia. O Apoio Psicopedagógico é
desenvolvido a partir da implantação de duas ações básicas: (1) orientação educacional
e (2) atenção ao aluno pelo professor com orientação de atividades em horário
extraclasse, a partir de implantação de carga horária para este fim.
Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas como
apoio ao processo de aprendizagem, a FAPAC instituiu o Programa de Apoio
Psicopedagógico aos seus estudante. A principal função deste programa é de
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disponibilizar profissional especializado aos 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-afetivasque 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 à metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de
diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis.
O serviço do NAP é um espaço em que a comunidade da FAPAC pode
refletir sobre as situações vivenciadas, seja na vida afetiva, no trabalho, na faculdade,
nas relações sociais.
Objetiva promover a melhoria das relações sócio afetivas como apoio ao
processo de aprendizagem e, para tanto, conta com uma equipe composta por Médica
Psiquiatra, Mestranda em Ciências no IPEN-USP; Psicóloga, Terapeuta CognitivoComportamental e Psicóloga da Saúde e uma Psicóloga, Especialista em Educação,
Mestre em Psicologia pela PUC-Goiás.

Quadro 10: Profissionais do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).

Profissionais
Drª Ana Carolina N. de Andrade

Formação
Psicóloga

e

Terapeuta

Cognitivo-

Comportamental e Psicóloga da Saúde.
Drª Ana Paula Faria Moraes

Médica Psiquiatra (Faculdade de Medicina
da USP e ABP), Mestranda em Ciências
no

IPEN-USP,

Professora

na

FAPAC/ITPAC PORTO.
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Drª Cristianne Beda de Q. Mendes

Psicóloga, Esp. em Educação, Mestre em
Psicologia pela PUC-Goiás.

8.3.

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

A palavra egresso significa sair, se afastar, se retirar. Em termos
acadêmicos a palavra egresso é usada para designar que um estudante de graduação
ou pós-graduação concluiu ou terminou seu ciclo de estudo. Isto, porém, não significa
que seu vínculo com a Instituição de ensino terminou.
Pensando nisso a FAPAC propõe em seu site um link para o Portal do
Egresso para monitorar e auxiliar os primeiros passos de seus egressos, estabelecendo
com isso um ambiente em que o formando possa manter o contato com a área de ensino,
pesquisa e extensão. Este canal poderá diagnosticar o que os formandos fazem como
profissionais e cidadãos e suas adequações aos setores em que atuam, criando uma
reflexão crítica sobre a formação e sua relação com as necessidades do mercado de
trabalho.
Esta integração FAPAC – mercado de trabalho é fundamental para a IES, pois
com as informações depositadas no Portal do Egresso, há possibilidade de reflexão
sobre os pilares pedagógicos do curso com a finalidade de melhorar a prestação do
serviço educacional, proposto em seus ementários.
8.4.

OUVIDORIA

A Ouvidoria é uma ferramenta utilizada exclusivamente para registrar,
processar e agilizar as reclamações, sugestões, críticas ou elogios da comunidade
acadêmica. É voltada para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores,
funcionários e instituição, além de redirecionar o rumo das decisões, acompanhadas das
necessidades, dos valores, da imparcialidade, da legalidade e da ética profissional.
O objetivo da Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos processos de
trabalho a fim de beneficiar toda comunidade acadêmica e administrativa.
8.5.

LIGAS ACADÊMICAS

As Ligas Acadêmicas são entidades sem fins lucrativos, criadas e
organizadas por acadêmicos e professores que apresentam interesses em comum,
sendo sustentada pelas ações de ensino, pesquisa e extensão. Constituem-se por
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atividades extraclasse e costumam ter ações voltadas para a promoção à saúde,
educação, tecnologia e pesquisas, contribuindo para o desenvolvimento científico e
acadêmico.
As Ligas Acadêmicas são organizadas de forma estrutural, constituídas de
uma diretoria administrativa e por membros efetivos. A diretoria normalmente é composta
por professor orientador, presidente, vice-presidente e eventuais diretores que se fazem
necessários para o correto e bom funcionamento do grupo. Todos os integrantes das
Ligas são submetidos a normas ditadas pelo Regulamento Geral das Ligas Acadêmicas
do ITPAC PORTO.
O curso de Arquitetura e Urbanismo do FAPAC possui as seguintes ligas:
LAAD – LIGA ACADÊMICA DE ARQUITETURA E DESIGN
Prof. Orientador: Márcio Ribas
Data de fundação: 09/09/2015
LAPO – LIGA ACADÊMICA PROLHAR
Profa. Orientadora: Regina Barbosa
Data de fundação: 12/08/2016
8.6.

INCENTIVO À PESQUISA E À EXTENSÃO

A FAPAC/ITPAC PORTO através da COPPEX – Coordenação de Pósgraduação, Pesquisa e Extensão, tem como propósito promover e incentivar a
participação dos discentes em Ciclos de Debates, Conferências, Eventos, Jornadas,
Mesas Redondas, Oficinas de Trabalho, Produção e Incorporação de Tecnologias
Apropriadas, Seminários e outros eventos.
Faz parte das ações educacionais, o incentivo à participação discente em
grupos de pesquisa e estudos, programas de Iniciação Científica e monitoria, e Programa
de Extensão. Para isso implantou um plano de Iniciação Científica que tem como
objetivos:
 iniciar o aluno dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica;
 desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos;
 estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa;
 identificar e estimular os alunos para a investigação científica.
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A FAPAC apresenta duas modalidades de iniciação científica, o PIC –
Programa Institucional de Iniciação Científica e o ProBIC – Programa de Bolsas de
Iniciação Científica, onde são destinadas bolsas fomentadas pela própria instituição com
o intuito de auxiliar o desenvolvimento de pesquisa e incentivar os alunos a iniciar na
vida acadêmica.
Ademais, a FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL incentiva a participação de
seus alunos em eventos de pesquisa de outras instituições de ensino superior, mediante
ações como: auxílio financeiro e menção honrosa aos aprovados em congressos de
grande relevância técnica, oferta de oficinas e palestras para elaboração de resumos e
artigos científicos, auxílio financeiro para custeio de passagens, inscrição em eventos e
impressão de painéis científicos e entrega de camisetas institucionais. Esses incentivos
são concedidos a todos os alunos pesquisadores que têm trabalhos aprovados pelas
instituições organizadoras e que pleiteiam algum tipo de auxílio perante a Instituição.
O Programa de Extensão constitui-se enquanto um conjunto articulado de projetos
e/ou outras ações de extensão, preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrado
a atividades de ensino e pesquisa. Tem caráter orgânico-institucional, integração no
território e/ou grupos populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo
comum, sendo executado em médio ou longo prazo.
A função da extensão é a de fazer com que a faculdade cumpra o seu papel
social, que consiste em tornar o conhecimento acessível ao maior número de pessoas.
A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre conhecimento e
sociedade. Os objetivos das ações extensionistas estão em consonância com as
políticas institucionais. São eles:
 Promover a integração do ensino e a pesquisa com as demandas
institucionais e sociais;
 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da
consciência social e política;
 Democratizar o conhecimento acadêmico por meio da articulação e
integração com a sociedade;
 Reconhecer as ações extensionistas como atividades complementares nos
projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior;
 Divulgar e apoiar a produção acadêmica;
 Promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade;
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 Manter programas de apoio à comunidade, para elevar a autoestima,
promover a integração, o bem-estar social e o desenvolvimento pessoal e profissional.
Para implementar a política e alcançar seus objetivos, as ações de extensão
da FAPAC se realizam por meio de programas, projetos, eventos, e do apoio à
comunidade universitária.
Compreender a extensão como um fenômeno de atendimento às demandas
da sociedade, local e regional, vem ao encontro da missão proposta pela instituição.
Dessa forma, o complexo desafio de atuação da extensão, resulta em um exercício
prático e social de qualificação, da aliança entre a instituição e os setores envolvidos nas
dinâmicas de humanização, aperfeiçoamento e sustentabilidade da sociedade.
O principal programa de extensão da IEs chama-se PROBEX – Programa
Institucional de Bolsa de Extensão, cujo objetivo é viabilizar a participação de discentes
regularmente matriculados nos cursos de graduação da FAPAC, em Programas de
Extensão desta IES, contribuindo para a sua formação acadêmico-profissional, num
processo de interação entre a faculdade e a sociedade.
Além dos projetos e programas de iniciação Científica e de Extensão, destacamse os seguintes projetos de apoiados pela COPPEX para o curso de Arquitetura e
Urbanismo:

Quadro 09 – Atividades de Extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo
SEMESTRE

2009.2
2012.2
2013.2
2014.2
2015
2015.2
2015.2
2015.2

CLASSIFICAÇÃO DA
ATIVIDADE

Extensão – Semana
Acadêmica
Extensão – Semana
Acadêmica
Extensão – Semana
Acadêmica
Extensão – Semana
Acadêmica
Iniciação Científica –
PIC
Extensão – Semana
Acadêmica
Extensão – Curso
Extensão – Curso

TÍTULO

I Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Urbanismo – SECA
II Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Urbanismo – SECA
III Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Urbanismo – SECA
IV Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Urbanismo – SECAU
Levantamento Documental da Arquitetura de Estilo
Colonial de Porto Naciona – TO
V Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Urbanismo – SECAU
AutoCAD 214 Básico
REVIT 2016 Básico
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Iniciação Científica – Levantamento Documental da Arquitetura de Estilo
PROBIC
Colonial de Porto Naciona – TO
Iniciação Científica –
Avaliação Pós-ocupação do Conjunto Habitacioal Irmã Edila
PROBIC
Extensão – Evento
Aula Inaugural LAAD
Mercados Públicos como geradores de diversidades e
Extensão – Projeto
vitalidade urbana
Extensão – PROBEX
Projeto de Acessibilidade no Campus do ITPAC Porto
Extensão – PROBEX
Roteiro Geo-Turístico do Centro Histórico de Porto Nacional
Extensão – Semana VI Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Acadêmica
Urbanismo – SECAU
Extensão – Evento
Cine ArteConhecimento#1: “Koyaanisqatsy”
II Encontro de Regularização Fundiária, Habitação e Direito
Extensão – Evento
à Cidade (ERHAD)
Mercados Públicos como geradores de diversidades e
Extensão – PROBEX
vitalidade urbana
Extensão – Projeto
Gentileza: Intervenção Urbana, Arte e Conhecimento
Lançamento do NEPPUR – Núcleo de Estudos, Práticas e
Extensão – Evento
Pesquisa em Urbanismo
Extensão – Curso
ARQCoaching Módulo 1
Extensão – Evento
Aula Inaugural PROLHAR
Extensão – Semana VII\ Semana Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura e
Acadêmica
Urbanismo – SECAU
Extensão – Viagem de
Rio de Janeiro: 4 séculos de história
Estudos
Extensão – Evento
Palmas Irregular: pelo Direito à Cidade
Cine ArteConhecimento#2: “Era uma vez o Hotel
Extensão – Evento
Cambridge”
Extensão – Curso
ARQCoaching Módulo 2
Prestação de Assistência Técnica pra Habitação de Interesse
Extensão – Projeto
Social à Associação Casa Vida – Palmas (EMAU)
Extensão – Evento
Aula Magna do curso de Arquitetura Urbanismo

2016
2016
2016.1
2016
2016
2016
2016.2
2016.2
2016.2
2017
2017.1
2017.1
2017.1
2017.1
2017.2
2017.2
2017.2
2017.2
2017.2
2017.2
2018.1
8.7.

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE - NAPED

O Núcleo caracteriza-se como um órgão de apoio didático/pedagógico, é
subordinado

à

Diretoria

Acadêmica,

constituindo-se

um

instrumento

de

acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação das práticas pedagógicas dos
cursos da Instituição.
São objetivos do NAPED Institucional:
I - Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de
ensino da Instituição, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais.
II - Orientar e acompanhar os professores sobre questões de caráter
didático/pedagógico.
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III - Promover a permanente qualificação do corpo docente a partir de projetos
específicos.
IV - Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos
avaliativos institucionais.
V - Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo de
elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico, visando a sua
permanente melhoria, objetivando a efetivação da missão institucional.
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9. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TICs
O Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC, em atendimento às suas
exigências e com o objetivo de formar um profissional de qualidade, investe
periodicamente em Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs. Tais
investimentos são devido à necessidade de veicular conhecimentos em que as
tecnologias e mídias se apresentam como meios para a contribuição de uma
aprendizagem sólida, no que tange aos processos pedagógicos e aos insumos e
métodos incorporados ao projeto do curso.
O Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais - SIAG da Faculdade
Presidente Antônio Carlos foi implantado pela TOTVS, através do projeto CorporeRM e
é gerenciado pelo Setor de Tecnologia da Informação. O SIAG tem a tecnologia (ERP –
Enterprise Resource Planning), sendo composto por vários sistemas que integram em
tempo real todos os departamentos da IES por meio de um banco de dados com
ferramentas Windows App e WebApp. Contém os seguintes módulos gerenciais:
Pessoal, Recursos Humanos, Contabilidade, Financeiro, Acadêmico/Financeiro,
Patrimônio e Compras/ Almoxarifado e Biblioteca. Tem-se a facilidade das ferramentas
WebApplication que integram também o sistema ERP. E os seguintes módulos:
Vestibular, Biblioteca e Gerenciador online, Diário Online, Portal do Aluno, Gerador de
Provas e Comunicação Interna Online.
Módulo Gerenciador online: cadastro de comunicados, habilitação de alunos
e

professores,

cadastro

de

horários,

matrícula

online,

gerenciamento

e

acompanhamento dos diários dos professores, assiduidade dos alunos, relatórios
diversos, acompanhamento do egresso, dentre outros.
Módulo Portal do Professor: o professor tem acesso aos comunicados
internos da instituição, lança as frequências e conteúdos programáticos, publica material
didático, controla assiduidade, lançamento de notas e protocolos, tem acesso aos
questionários aplicados na avaliação institucional conduzida pela CPA, gerenciam suas
credenciais de acesso à rede wi-fi de professores, dentre outros.
Módulo Portal do Aluno: tem acesso aos comunicados, acompanha notas e
faltas em tempo real, pesquisa acervo na biblioteca, imprime boletos, acessa material
didático publicado pelo professor, portal do Egresso, tem acesso aos questionários
aplicados na avaliação institucional conduzida pela CPA, gerencia suas credenciais de
acesso à rede wi-fi de professores, dentre outros.
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Todo o campus da IES possui cobertura de sinal de wi-fi para os alunos e
professores, os quais são controlados por usuário e senha para pesquisas e fins
didáticos. E também todos, alunos e professores, possuem acesso ao e-mail Institucional
com tecnologia da Microsoft @LiveEdu com vários recursos para facilitar a comunicação
e os estudos.
Módulo de Evasão: sistema de acompanhamento de frequência e indicadores
de evasão, além do histórico de contatos aos alunos.
Módulo da CPA: o coordenador da CPA desenvolve instrumentos avaliativos,
tem acesso aos relatórios de coeficientes quantitativos e qualitativos respondidos pela
comunidade acadêmica, os quais servem de base para tomada de decisão na IES, bem
como para alimentação dos dados do INEP/SINAES.
Módulo Intranet: todos os funcionários têm acesso aos comunicados internos
da IES, ambiente de impressão de holerite mensal, holerite de férias e holerite de décimo
terceiro, lista de aniversariantes, acesso aos documentos, portarias e formulários, galeria
de fotos de eventos administrativos, dentre outros.
Módulo Secretaria Digital: software de digitalização, gerenciamento de arquivo
digital, disponibilização para acesso simultâneo de vários setores e funcionários do
mesmo arquivo, backup dos arquivos em nuvem.
Módulo de Gerador de Prova: permite aos professores cadastrar questões
objetivas, que ao final permite gerar provas diferentes, conforme a vontade do professor.
A IES conta com sete laboratórios de informática, os quais possuem,
respectivamente:
· Laboratório 1 – Pesquisa/Biblioteca, 32 máquinas;
· Laboratório 2 – Informática, 42 máquinas;
· Laboratório 3 – Informática, 42 máquinas;
· Laboratório 4 – Informática, 42 máquinas;
· Laboratório 5 – Informática, 42 máquinas;
· Laboratório 6 – Informática/Engenharia, 24 máquinas;
· Videoteca, 16 máquinas.

Estão instalados nos laboratórios os softwares educacionais: AutoCad, Revit
Architecture; Spring; Ftool; ArchiCad; Google Earth; Dosvox; Octave; Visual G;
Geogebra; Navegadores; Corel Draw; Eberick v9, Dev c++; QI Builder; Acoount.
O ITPAC Porto Nacional conta com 240 computadores para atender todos os
departamentos administrativos, distribuídos por todo o campus. Esses computadores
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são equipados com: RM TOTVS, Microsoft Office 2016 Pro, Adobe Reader, Kaspersaky,
Kofax, Stoque, Ponto Secullum, Syslife, Lifesize e Corel DRAW.
Os professores também têm total acesso a diversas tecnologias; as TICs
utilizadas para auxílio ao professor em sala de aula: Data Show, Televisão, Projetor para
Telão, Notebooks, Salas de Metodologias-Ativas (Sala Invertida), Laboratório de
Informática, Mesa de Som, Microfones e Caixas de Som, Software de Simulação e
Softwares Educacionais.
Softwares Educacionais gratuitos: disponibilização de licenças educacionais
gratuitas aos alunos e professores de softwares disponibilizados nos laboratórios, tais
como: Pacote Autodesk (vasta gama com mais de vinte softwares com funcionalidade
variadas,

dentre

elas:

renderização,

desenvolvimento

tridimensional,

geoprocessamento, criação de todos os tipos de projetos utilizados no âmbito da
engenharia e arquitetura, dentre outros); sistema operacional Microsoft Windows, pacote
Office 365 educacional.
Sintetizando, podemos registrar que são as seguintes TICs:
• Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais – SIAG (Módulos
Vestibular, Biblioteca e Gerenciador online, Diário Online, Portal do Aluno e
Comunicação Interna Online);
• Módulo de Evasão;
• Módulo Intranet;
• Módulo de Eventos;
• Módulo Secretaria Digital;
• Site da FAPAC;
• Redes Sociais;
• 7 Laboratórios de Informática (240 máquinas).
A IES conta com o sistema Sim Essential, com três simuladores realísticos
sendo um adulto, uma criança e um bebê. Todos de corpo inteiro e totalmente sem
fios (wireless). Osistema oferece funcionalidade clínica abrangente para ensinar as
habilidades centrais de supervisão de vias aéreas, respiratória, cardíaca e
circulatória, e estão instalados no laboratório de habilidades.
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10. PROCESSOS AVALIATIVOS
10.1 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE
ARQUITETURA

O Projeto de Avaliação Institucional surge como resposta: (1) à necessidade
da sistematização de um mecanismo institucional de avaliação do próprio Projeto
Pedagógico; (2) à existência de incentivo por parte do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES; e, (3) à própria conscientização dos gestores
educacionais quanto à sua necessidade, importância e benefícios.
A FAPAC entende que a autoavaliação concorre para o processo emanado
dessa legislação e organizará seus trabalhos de avaliação visando o melhor
desempenho previsto nos 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 autorregulada, e dotada da
capacidade de atuação proativa às demandas mutáveis dele provenientes. Enfim, diante
do panorama atual de transformações, o ambiente institucional brasileiro está aberto e
propício à criação de novos e bons projetos educacionais e propostas que evidenciem
qualidade e preocupação com o produto educacional.
A avaliação institucional da FAPAC, 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.
A IES busca o pleno envolvimento de toda a equipe da Faculdade Presidente
Antônio Carlos, acreditando ser este o princípio fundamental para todo o trabalho de
avaliação. A fundamentação teórico-conceitual obtida através de pesquisas e de estudos
com vários profissionais será elemento norteador deste programa.
A FAPAC 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.
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Em resumo, a sistemática da avaliação institucional, com vistas à melhoria da
qualidade, é desenvolvida firmada nos seguintes princípios básicos:
 conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos;
 reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos
critérios a serem adotados;
 envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua
exceção e na implementação de medidas para melhoria do desempenho
institucional.
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.
De acordo com a “Proposta Nacional de Avaliação das Universidades
Brasileiras - Comissão Nacional de Avaliação”, o objetivo geral para o Programa de
Avaliação Institucional é “contribuir para revisão e aperfeiçoamento do projeto acadêmico
e sociopolítico da instituição, promovendo a permanente melhoria da qualidade e
pertinência das atividades desenvolvidas. A utilização eficiente, ética e relevante dos
recursos humanos e materiais da Universidade, traduzida em compromissos científicos
e sociais, asseguram a qualidade e importância de seus produtos e a sua legitimação
junto à sociedade”.
10.2 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela
implantação e consolidação da avaliação institucional da FAPAC.
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;
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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;
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.
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.
Receptiva ao SINAES, a FAPAC, o percebe como um sistema que surgiu
para orientar as ações avaliativas da instituição.
O SINAES integra três modalidades de instrumentos de avaliação aplicados
em diferentes momentos:
I.

Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES, que constitui

o centro de referência e articulação do sistema de avaliação. Se desenvolve em 2 etapas
principais:
a) Auto-avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)
de cada instituição.
b) Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.
II.

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de

graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de
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comissões externas.
III.

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE – Exame Nacional de

Avaliação de Desempenho dos Estudantes) – é realizada por meio de avaliação escrita
aplicada aos estudantes do primeiro e do último ano do curso, com procedimentos
amostrais. O Ministério da Educação define anualmente as áreas que participarão do
“Exame”.
O órgão responsável pela coordenação e supervisão da implementação e
acompanhamento do SINAES é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES.

10.3 AUTOAVALIAÇÃO

A Autoavaliação é constituída por dois momentos distintos: elaboração de
relatórios analíticos sobre cada uma das dimensões e discussão com toda a comunidade
institucional, por meio de seminários de avaliação e de grupos de discussão.
A IES Utiliza como métodos para divulgação dos resultados os mesmos
aplicados durante o processo de sensibilização, ou seja, informativo, página na internet,
seminários e grupos de discussão.
 Planejamento e Implementação de Ações a Partir dos Resultados do
Processo de Avaliação.
Os resultados do processo de avaliação são os elementos que alavancam as
mudanças necessárias para o desenvolvimento da instituição. Nesta etapa, o processo
avaliativo também é analisado para corrigir os possíveis desvios e erros.
O processo de autoavaliação 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.
O processo de autoavaliação é realizado por meio da aplicação de
questionários distintos para cada segmento, observando as diretrizes definidas pelo
SINAES. Durante o período, vários brindes serão distribuídos para estimular a
participação de todos no processo. A meta é ouvir, no mínimo, 75% de cada segmento
(docentes, discentes e técnicos). Para os egressos, a IES opta pela entrevista
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padronizada via telefônica, por ser de fácil acesso. O questionário é disponibilizado por
meio da internet e de postos de distribuição espalhados pelo campus. Antes de serem
distribuídos, os questionários são submetidos a um pré-teste para correção de possíveis
falhas.
 Transformação dos dados obtidos no diagnóstico em informação.
Após coletados, os dados são tabulados e analisados para construção de
relatórios diversos. As informações coletadas na pesquisa e também nos documentos
formais da instituição dão suporte a encaminhamentos e estudos ulteriores.
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11

COORDENAÇÃO DO CURSO

Atuar como coordenador de curso é ser mais que um simples mediador entre
acadêmicos e docentes, é reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar
decisões que possam beneficiar toda a comunidade escolar, gerir e executar o projeto
pedagógico do curso, operar novas tecnologias, avaliar o trabalho dos docentes, estar
comprometido com a missão da instituição e estar atento às mudanças impostas pelo
mercado de trabalho a fim de adequar e modernizar o curso com foco na garantia de
qualidade. Gerir equipes e processos, pensando e agindo estrategicamente,
colaborando no desenvolvimento dos alunos e no crescimento da instituição em que
trabalha.
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.
A coordenação organiza encontros, sistemática e periodicamente, com os
representantes de turma para acompanhamento das atividades discentes e docentes.
São atribuições do coordenador de curso:


Coordenar as atividades de ensino de graduação.



Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de

graduação.


Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de

graduação.


Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes.



Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades

dos docentes.


Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades

de ensino de graduação.


Garantir a organicidade da matriz curricular do curso.



Articular teorias e práticas, principalmente no que diz respeito à integração

dos conhecimentos para elaboração de projetos.


Organizar e manter atualizado banco de dados contendo os programas das

disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica,
carga

horária

prática,

ementa,

programa,

referências

bibliográficas
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atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s)
responsável(eis).


Propor, no início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o horário

de aulas de cada período do curso, articulados com os demais cursos da IES.


Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de graduação,

incluindo práticas pedagógicas inovadoras.


Orientar o acadêmico na efetivação da matrícula no âmbito do curso,

articulado com a secretaria acadêmica.


Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência.



Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos.



Propor à Direção Acadêmica convênios para viabilizar estágios curriculares

ou extracurriculares do respectivo curso.


Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e o Setor de Recursos

Humanos e Departamento de Pessoal a frequência dos docentes integrantes
do curso, nas diferentes atividades acadêmicas de responsabilidade dos
mesmos.


Apresentar à Diretoria Acadêmica propostas de projetos de ensino.



Apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

proposta de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação.


Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e

extra-curriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno.


Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos

Órgãos Superiores da Faculdade Presidente Antônio Carlos.


Representar a Faculdade Presidente Antônio Carlos, por designação da

Diretoria Acadêmica, em eventos internos e externos relacionados à atividade
de graduação.

Coordenador: Prof. Me. Ana Carla de Lira Bottura
Formação Acadêmica: graduação em Arquitetura e Urbanismo – Universidade
Federal da Bahia – UFBA (2003). Pós-graduação em Arte, Sociedade... (2011) e
mestrado em Antropologia Urbana (2011), pela Universitat Rovira i Virgili, Tarragona,
Espanha. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU-USP (previsão de conclusão
em 2019.1).
Quadro 05: Distribuição das atividades do coordenador de curso de acordo com a carga horária.
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Atividade
Disciplinas-sala de aula
Coordenação

Carga Horária
8 horas
32 horas

11.1 CORPO DOCENTE DO CURSO: TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO, EXPERIÊNCIA
E PRODUÇÃO ACADÊMICO CIENTÍFICA

O corpo docente do Curso conta com 100% dos docentes com titulação obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES.
O regime de trabalho dos professores está regulamentado no Plano de
Carreira Docente e constam dos regimes de TI – Tempo Integral; TP – Tempo Parcial e
Horista.
Adicionalmente o corpo docente possui grande experiencia no magistério
superior e na área profissional .
A FAPAC selecionou docentes para o curso considerando, além do perfil do
profissional necessário a formação adequada do egresso, a aptidão para a extensão e
produção científica ininterrupta e recente. Os docentes possuem publicações nos últimos
3 anos.
Prevê-se várias formas de estímulo à produção acadêmica científica, técnica,
didático-pedagógica, artística e cultural dos professores e alunos, apoiando a divulgação
e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos ou
profissionais.
Disponibiliza-se toda sua infraestrutura - equipamentos, pessoal e espaço
físico para realização de eventos internos que também divulgam produções acadêmicas.
A Biblioteca está à disposição dos alunos e de professores para catalogar e divulgar
trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. Além
disso, a IES dispõe de acesso livre à Internet e todos podem utilizar o site da Instituição,
onde foi criado um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de
extensão. A relação dos docentes encontra-se no anexo deste PPC.
11.2 COLEGIADO DO CURSO
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O Colegiado do Curso é um órgão de deliberação intermediária da Faculdade,
no campo didático-científico-pedagógico. Compete ao Colegiado de Curso deliberar
sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área de atuação.
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 de graduação;
 Estabelecer normas internas de funcionamento do curso;
 Estabelecer as diretrizes didáticas; elaborar proposta de organização e
funcionamento do curso, bem como de suas atividades correlatadas;
 Propor convênios, normas, procedimentos e ações;
 Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar os Programas de Ensino das
disciplinas;
 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.
O Colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAPAC possui a
seguinte composição:
I.

Coordenador do Curso, seu presidente;

II.

Três representantes do corpo docente e três suplentes, indicado pelos

III.

Um representante do corpo discente do curso e um suplente, indicado pelo

pares;

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.
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11.3 NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Conforme a Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e respectivo
Parecer nº 4 de 17 de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Arquitetura e Urbanismo constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições
acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e
contínua atualização do projeto pedagógico do curso. É constituído por membros do
corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo,
percebido conhecimento na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões
entendidas como importantes pela instituição, e que atue sobre o desenvolvimento do
curso.
As atribuições do NDE são:
I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constante no currículo;
III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Arquitetura e Urbanismo.

11.4 COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO NDE
O Colegiado do curso normatiza o funcionamento do NDE e define suas
atribuições e os critérios de constituição, atendidos, no mínimo, os seguintes:
I. Ser constituído por no mínimo 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo
docente do curso incluindo o Coordenador do Curso como presidente;
II. Ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu;
III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo pelo menos 20% em tempo integral;
IV. Assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso:
teorias e práticas nas integração entre a área básica e a área profissional;
V. Aprovar, no início de cada semestre letivo, os programas das disciplinas do
curso;
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VI. Organizar e manter atualizado 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).

O NDE deve ser composto com pelo menos 60% (sessenta por cento) dos
seus

docentes

com

formação

acadêmica

em

Arquitetura

e

Urbanismo,

e

preferencialmente com formações em eixos de pesquisas específicos e diversificados
abrangendo assim com propriedade a maior parte das áreas de conhecimento do curso,
neste intuito divididas nos seguintes eixos: Eixo História e Humanidade, Eixo Desenho e
Expressão, Eixo Conforto e Ambiente, Eixo Urbanismo, Eixo Projeto de Arquitetura, Eixo
Tecnologia.

11.5 FUNCIONAMENTO DO NDE
I. O NDE se reunirá, ordinariamente por convocação de iniciativa do seu
Presidente, com suas reuniões pré-agendadas, a cada 30 dias, e extraordinariamente,
sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
II. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base
no número de presentes.
III. Todo membro do NDE tem direito à voz e voto, cabendo ao Presidente o
voto de qualidade.
IV. O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por
representação, por correspondência ou por qualquer outra forma.
IV.

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.
11.6 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da FAPAC - ITPAC PORTO é um
órgão colegiado de natureza técnica-científica, interdisciplinar e independente, com
“múnus público” e caráter consultivo, deliberativo e educativo, vinculado à Coordenação
de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – CoPPEX e constituído nos termos da
Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde, expedida em 12/12/2012, e de
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acordo com a Resolução CNS 370, de 08 de março de 2007, que dispõe sobre registro,
credenciamento ou renovação de registro e credenciamento do CEP.
A solicitação de registro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos – CEP/ FAPAC - ITPAC PORTO foi atendida pelo Plenário do Conselho
Nacional de Saúde, através da Carta Circular 076/2016 referente à deliberação da
CONEP – COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA. A avaliação ética dos
projetos de pesquisa deste CEP/ FAPAC - ITPAC PORTO é pautado nos termos da
Resolução nº 466/12 e nas orientações da Norma Operacional 001/13. Além do próprio
CEP, contamos com o apoio de convênio com dois CEPs de outras instituições:
Universidade Federal de Tocantins e Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos,
em Araguaína.
O CEP/FAPAC - ITPAC PORTO conta com instalações e equipamentos
próprios e exclusivos para o desenvolvimento de suas atividades. Apresenta secretária
executiva exclusiva e Regimento Interno para Normatização de suas atividades.
O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/ FAPAC ITPAC PORTO foi criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de
padrões éticos, estabelecidos nas Normas e Diretrizes Regulamentadoras. Além disso,
contribui para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua
proposta é eticamente adequada.
Há uma Sala destinada ao Comitê de Ética e Pesquisa equipada e de
responsabilidade da CoPPex.
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12 INFRAESTRUTURA
12.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL

A FAPAC – FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - 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 79.905,80 m², sendo
9.025,46 m² de área construída, dividida em Blocos: Gama, Beta, Delta, Phi, Kapa,
Sigma, Tau, Epsilon, Ômega e Bloco Biblioteca Nossa Senhora das Mercês, com
estacionamento amplo de 18.495,65m², com pavimentação asfáltica.
A FAPAC conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a
comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino,
Laboratórios Didáticos Especializados, Ambulatório Escola, Clínica Odontológica,
Departamentos Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de Aulas, todos
climatizados e dispondo dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as
salas de aulas e laboratórios são equipadas com aparelho de Multimídia (data-show)
fixo.
Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para
o atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades EspeciaisPNE. O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de acesso, piso tátil
e identificação em braile em todas as portas das principais entradas. Conta ainda com
vagas prioritárias no estacionamento.
A estrutura física da FAPAC cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
12.1 Espaço Acadêmico e Administrativo

Este espaço é destinado à estrutura do corpo técnico administrativo da
Instituição. As funções desempenhadas por cada departamento deste Bloco atendem a
parte Acadêmica/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 Quadro 15 os dados referentes ao bloco:
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Quadro 11 - Discriminação dos espaçosAcadêmico/Pedagógico e Administrativo
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Bloco Admnistrativo
-Recepção
-Protocolo geral
- Coordenção de cursos;
- Sala de reunião;
-Secretaria Acadêmica;
-CPA;
- Diretoria Geral;
- Diretoria Administrativa e Financeira;
- Diretoria Acadêmica;
- Departamento Opercaional;
- Departamento Financeiro;
- Departamento Juridico;
- Departamento Pessoal;
- Departamento Contabilidade;
- Departamento de Compras;
- Tecnologia da Informação;
- Almoxarifado;
- Gerencia de Estagios;
- Sanitarios Masculino;
- Sanitários Feminino;
Estacionamento
Lanchonete
Guarita
Area de Convivência
Espaço Palco Multicultural
Espaço de Convivência

ATUAL
Área (m²)
1303,92

Quantidade
01

18.495,65
278,42
12,40
10.676,35
160
160

01
02
01
01
01
01

12.1 Salas de Aula

Estes blocos possuem 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 e sistema de som. 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)
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 (serviços para o suporte da manutenção e limpeza do
prédio).

Segue quadro12 dados referentes aos blocos.
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Quadro 12 - Discriminação dos Blocos Alfa e Gama
TIPO DE ÁREA

ATUAL

Discriminação

Área(m²)
Bloco Gama
Sala 1 a 8
81,00
Banheiro Feminino
21,14
Banheiro Masculino
21,14
Banheiro Independente PNE
5,12
(unissex)
Atendimento ao Discente
60,74
Auditório
158,74
Apoio Audiovisual
12,60
Bloco Beta
Sala 1 e 2
94,80
Sala 3
62,49
Sala 4
62,65
Sala 5
62,54
Sala 6
78,08
Sala 7
78,35
Sala 8
77,17
Sala 9
77,60
Sala 10
78,94
Sala 12 e 13
78,46
Sala 14
60,77
Sala 15
52,22
Sala 16
52,14

Quantidade
08
01
01
01
08
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01

Sala 17

105,65

01

Sala1 8

52,10

01

Sanitários Feminino

25,00

02

Sanitários Masculino

24,78

02

Hall de Entrada

104,95

01

DML

1,41

01

Reprografia Acadêmica

25,73

01

12.3 Laboratórios de Ensino

Bloco Delta - (2.149,89m²)

O referido bloco conta com Sala de Pranchetas, Escritório Modelo Arquitetura,
Laboratório Conforto Ambiental, Sala Tecnologia da Informação, Telefonia, Sala de
Professores Tempo Integral (TI), Reprografia,Maquetaria,DML, sanitários masculinos,
sanitários femininos, Coordenação de Laboratórios da Saúde, CEUA, Laboratório de
Ensino Multidisciplinar I – Agressão e Defesa, Laboratório de Ensino Multidisciplinar II
-

Morfologia Microscópica, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar

III – Morfologia

Macroscópica/peças Sintéticas, Laboratório de Ensino Multidisciplinar IV – Morfologia
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Macroscópica/Peças Orgânicas com tanques, Laboratório de Ensino Multidisciplinar VI
– Técnicas Cirúrgica e Cirurgia

Experimental, Laboratório de Habilidades Médicas

Básicas e Avançadas, Laboratorio de Habilidades II – Habilidades Clínicas e Cirúrgicas.
Segue quadro 13 dados referentes ao bloco.
Quadro 13 - Discriminação do Bloco Delta.
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Sala de Pranchetas
Reprografia

ATUAL
Área (m²)
103,54
19,20

Quantidades
01

Escritório Modelo Arquitetura

43,70

01

Laboratório de Conforto Ambiental
Tecnologia da Informação
Maquetaria
DML
Sanitários masculinos
Sanitários femininos
Salas Professores de TI
Salas Professores de TI
Salas Professores de TI
Salas Professores de TI
Salas Professores de TI
Sala dos Professores
Salas Professores de TI
Copa
Telefonia /Tecnologia da Informação
Laboratório de Habilidades I –
Habilidades Médicas Básicas e Avançadas
- Atitudes e Habilidades Médicas
- Semiologia e Semiótecnica
- Anatomia do Exame Físico
- Calculo de Medicamentos e Terapeutica
- Triagem e Enfermaria
- UTI Adulta, Pedriatrica e neonatal
- Simulação em Emergência Traumaticas
- Simulação de Urgência/Emergência
- Simulação de Clínica Médica
Laboratório de Habilidades II – Habilidades Clínicas e
Cirúrgicas
- Atitude e Habilidades Médicas
- Semiologia
- Propedêutica da Imagem
- Simulação em Emergências Traumáticas
- Simulação em Urgência e Emergência
- Simulação em Clínica Médica
- Simulação em Clinica Cirurgica
Laboratório de Ensino Multidisciplinar IV – Morfologia
Macroscópica/Peças orgânicas com tanques
- Anatomia Humana I e II
- Anatomia de cabeça e pescoço
- Neuroanatomia
- Desenvolvimento Humano e Embriologia
- Patologia
Laboratório de Ensino Multidisciplinar III – Morfologia
Macroscópica/Peças Sintéticas

93,03
54,41
91,65
1,47
29,44
29,44
3,41
3,92
3,23
7,28
3,30
108,18
3,41
25,12
51,42

01
01

130,31

01

52,20

01

133,70

01

80

01

01
01
01
10
02
02
01
03
01
10
01
01
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- Anatomia Humana I e II
- Anatomia de cabeça e pescoço
- Neuroanatomia
- Desenvolvimento Humano e Embriologia
Central de Lavagem e Esterilização
- Expurgo e Lavagem de materiais
Sala de Preparo de reagentes e Meio de Cltura
Laboratório de Ensino Multidisciplinar II –
Morfologia Microscópica
- Desenvolvimento Humano e Embriologia
- Biologia Humana
-Biologia Bucal
- Histologia
- Genética
- Patologia
Laboratório de Ensino Multidisciplinar I – Agressão e Defesa
- Microbiologia
- Parasitologia
- Imunologia
Laboratorio de Ensino Multidisciplinar VI – Técnicas
Cirúrgicas e Cirurgia Experimental
- Técnicas Operatórias
- Técnica Anestésica
- Clínica Cirúrgica
Coor. Laboratorio de Saude
CEUA
DML
Sanitários masculinos
Sanitários femininos

41,60

01

52,20

01

82,03

01

420,26

01

25,83
25,83
1,32
24,82
24,52

01
01
01
01
01

Bloco Kappa – (925,32 m²)

O referido bloco conta com Laboratório de Informática VI, LABORATÓRIO DE
ENSINO IV – Multidisciplinar, LABORATÓRIO DIDÁTICO ESPECIALIZADO II –
Multidisciplinar, DIDÁTICO ESPECIALIZADO III - Desenho Técnico, Almoxarifado de
Produtos Químicos, e Vestiários.
Seguem abaixo dados referentes ao bloco.
Quadro 14 - Discriminação do BlocoKappa.
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Laboratório de Ensino IV – Multidisciplinar
- Química e Saneamento
- Bioquímica
- Biofísica
- Farmacologia
- Imunologia
Laboratórios Didáticos Especializados II – Multidisciplinar
- Construção Civil
- Física e Elétrica

ATUAL
Área (m²)
73,94

Quantidade
01

521,79

01
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- Recursos Hídricos
- Solos
Didático Especializado III - Desenho Técnico
Almoxarifado Produtos Químicos
Vestiário Masculino
Vestiário Feminino
Recuros Humanos
CEP
Ouvidoria
NAP

129,41
23,52
9,98
10,10
11,78
33,81
11,41
12,76

01
01
01
01
01
01
01
01

Bloco Epsilon (619,50 m²)

O referido bloco conta com Laboratórios de Informática, II, III, IV, V e
Laboratório Didático Especializado IV – Laboratório de Práticas Construtivas.
Segue quadro 19 dados referentes ao bloco.
Quadro 15 - Discriminação do Bloco Epsilon.
TIPO DE ÁREA
Discriminação

Lab. De Informática II
Lab. De Informática III
Lab. De Informática IV
Lab. De Informática V
Laboratório Didático Especializado IV –
Laboratório de Práticas Construtivas

Área (m²)

ATUAL
Quantidade

77,49
77,49
77,49
77,49
252,07

01
01
01
01
01

12.4 Clínica Escola Dr. Valter Evaristo Amorim (Ambulatório Médico e Odontológico)

Bloco Sigma (925,32 m²)
O referido bloco conta com Laboratórios de Didáticos Especializados e de
Ensino I, Pré-Clínica, Imagenologia, Ambulatório Odontológico, Laboratório de Pesquisa
Científica, NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, D.C.E. Sala de Lavagem dos
Instrumentos, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino, DML, Sala de Esterilização,
Ambulatório Odontológica (paciente especial), Ambulatório Odontológico 1 e 2, PréClínica, Lab. Radiologia Odontológica, Almoxarifado, Sala de Raio X (1), Sala de Raio X
(2), Sala de Revelação e Escovódromo.
Seguem Quadro 16 dados referente ao bloco.
Quadro 16 - Discriminação do Bloco Sigma
TIPO DE ÁREA

ATUAL
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Discriminação

Área (m²)

Quantidade

Pré-Clínica
Clínica Odontológica

61,62
383,08

01
01

Sala de Revelação
Almoxarifado
Sala de Lavagem de Instrumental / Envelopamento
Sala de Esterilização
Laboratório De Pesquisa Científica
Laboratório de Anatomia e Imaginologia e Radiologia
Ambulatório para Atendimento Especial
Escovódromo
Revelação
Raio X 1
Raio X 2
Raio X
Sala Câmara Escura
Assistente Social
DCE

20,28
7,93
29,63
29,63
61,62
44,94
61,62
7,72
9,31
9,38
9,21
12,62
6,27
9,22
30,25

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01

RECEPÇÃO CLÍNICA ESCOLA DR. VALTER EVARISTO AMORIM
Bloco Tau – (180,98m²)
Quadro 17 - Discriminação do Bloco Tau.
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Recepção
Atendimento / Arquivo
Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
DML

ATUAL
Área(m²)
Quantidade
75,46
01
49,56
01
26,53
01
27,08
01
1,46
01

AMBULATÓRIO MÉDICO
Bloco Ômega – (538,76 m²)

O referido bloco conta com: Sala de Curativos, Sala de Material Estéril,
Consultórios

1

a

12,

Oftalmologia/Urologia,

Consultório

Pequenas

Ginecologia/obstetrícia

Cirurgias,

Triagem,

1

Sala

e

2,

Sala

de

Coordenação

de

Professores,Almoxarifado e Sala de Estudo de Casos.
Quadro 18 - Discriminação do Bloco Ômega.
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Sala Coordenação
Triagem e Espera
Sala de Enfermagem
Sala de Pequenas Cirurgias
Almoxarifado

Área(m²)
13,75
9,82
9,82
15,41
15,41

ATUAL
Quantidade
01
01
01
01
01
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Sala de Ginecologia e Obstetrícia
Consultório Oftalmologia/Urologia
Consultórios:
- Pediatria
- Reumatologia
- Neurologia
- Cardiologia
- Medicina do Trabalho
- Pediatria
- Clínica Médica

26,56
24,43

02
01

88,91

12

Bloco Phi – (384,69 m²).

O referido bloco conta com Laboratório Didático Especializado V Multidisciplinar contendo sala de Técnica Operatória, Biotério de Ensino, Patologia
Macroscópica, Biossegurança, Fisiologia Clínica, Simulação em Clínica Cirúrgica e
Simulação em Ginecologia e Obstetrícia, padronizado de acordo com as normas do
CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais.

Seguem Quadro 19 dados dos ambientes:
Quadro 19 - Discriminação do Bloco Phi
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Recepção
Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Vestiário Masculino
Vestiário Feminino
Envelopamento de Instrumentos
Técnicas Operatórias
Lavagem de Instrumentos
Anestesia e Clínica
Pós-Operatório
Depósito de Gaiolas Limpas
Depósito de Ração
DML
Sala de Quarentena
Biotério
Sala do R. T.
Banheiro Social
Patologia Macroscópica
Banheiro Masculino – Feminino
Simulação em Clínica Cirúrgica
Simulação em Ginecologia e Obstetrícia

ÁREA m²
11,36
4,85
4,90
7,57
7,04
16,69
78,08
9,51
7,78
6,10
11,44
6,51
8,54
6,96
26,61
8,19
3,92
32,30
5,54
23,35
23,35

ATUAL
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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12.5 Biblioteca Nossa Senhora das Mercês

Bloco Biblioteca Nossa Senhora das Mercês (1617,85 m²)
A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC proporciona suporte
para o desenvolvimento das funções de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Medicina, Odontologia, Enfermagem,
Engenharia Civil. Com a capacidade para mais 230 alunos, seu principal foco é a
interação aluno/biblioteca, objetivando todas as necessidades procuradas.
A biblioteca ocupa uma área de 1.617,85 m² (incluindo o salão de
leitura, cabines de estudo em grupo e individual, acervo, laboratório de informática,
videoteca 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 disponíveis 88 escaninhos, destinado a
abrigar todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer nas
dependências do setor.
12.5.1 Espaço Físico
A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC dispõe de um salão de
estudo em grupo foi criada para o melhor conforto dos discentes e docentes, um espaço
confortável e climatizado para que possam ter um melhor aproveitamento dos estudos,
com 16 cabines de estudo individuais e 12 mesas com 06 cadeiras cada, que acomodam
72 alunos. Conta com 08 salas de estudo em grupo que acomodam 45 alunos e um com
mesas de estudo em dupla para 24 alunos, climatização e lâmpada de emergência.
Dispõem ainda de uma sala para estudo individual e mais 22 cabines individuais, além
de uma Videoteca com 16 lugares onde os usuários podem assistir aos vídeos.
Os usuários ainda têm a sua disposição 32 terminais de microcomputadores
conectados em rede e à internet para a realização de atividades acadêmicas dentro da
biblioteca.
Quadro 20 - Discriminação doBloco da Biblioteca Nossa Senhora das Mercês.
TIPO DE ÁREA
Discriminação
Biblioteca
- Atendimento
- Acervo
- Sala de estudo
- Videoteca
-Sanitário Masculino
- Sanitário Feminino

ÁREA (m²)

1617,85
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12.5.2. Acervo por Área do Conhecimento
O acervo bibliográfico se divide em 10 classes do conhecimento humano e
está distribuído em estantes para livros (dupla face). Os usuários têm à sua disposição
02 terminais 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 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.
O acervo da biblioteca encontra-se em plena expansão, hoje contamos
com os seguintes números: de 5.858 títulos e 40.725 exemplares, entre livros,
periódicos, obras de referência, monografias e materiais especiais. Encontra-se
totalmente automatizada por meio do sistema RM Biblios, 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 AngloAmericano).
Quadro 21 – Total de acervo por área do conhecimento
TOTAL DO ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO
LIVROS
ÁREA

TÍTULOS

PERIÓDICOS
NACIONAIS

ESTRANG.

TÍT.

TÍT.

EXEMP.
EXS.

EXS.

Ciências Exatas e da Terra

276

2785

9

45

4

10

Ciências Biológicas e da saúde

1645

14783

783

189

30

520

Engenharia e Tecnologia

500

5567

55

701

27

186

Ciências Sociais Aplicadas

492

1978

57

168

2

Ciências Humanas e Sociais

819

3068

78

498

3

119

Linguística, Letras e Artes

426

1473

17

199

1

11

TOTAL

4158

29654

405

3075

67

853

7

12.5.3. Biblioteca Digital
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A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC oferece também a
Biblioteca Digital (BD), um sistema informatizado que disponibiliza, em meio digital,
títulos universitários. O projeto implantado em 2015, em parceria com editoras, tem como
intuito auxiliar nas pesquisas e suprir as demandas informacionais dos alunos da
Instituição.
Na plataforma Biblioteca Virtual, disponibilizada pela editora Pearson e seus
selos editoriais (Prentice Hall, Makron Books, Financial Times e Addson Wesley), o aluno
terá acesso a cerca de 3.237 títulos das mais variadas editoras como: Ibpex, Manole,
Papirus, Ática, Contexto, Scipione, Companhia das Letras, Educs, Casa do Psicólogo,
Jaypee Brothres e Rideel.
A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para todos
os alunos, professores e funcionários pela página da biblioteca no site da instituição.
A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma opção
de acesso aos conteúdos necessários para uma formação acadêmica de excelência
através de um meio eficiente, acompanhando as novas tendências tecnológicas. A
FAPAC, desta forma, está comprometida com a formação e o desenvolvimento de um
cidadão mais crítico e consciente.

12.5.4. Cronograma de Expansão do Acervo
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 da FAPAC). A
Biblioteca da FAPAC, 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 de
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, as bibliotecárias elaboram a lista conforme a demanda de
cada curso e encaminha ao Departamento de Compras para que se proceda à
aquisição dentro do calendário em vigor.
A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, baseados em
normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros:
 Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários;
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 Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores textos;
 Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual de
publicação;
 Caracterização do valor histórico das obras sejam eles legais fiscais ou culturais;
 Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da frequência
de uso pelos usuários;
 Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o princípio
utilitário.
Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações
bibliográficas feitas pelo corpo docente e coordenação de curso, as bibliotecárias
avaliam se o número de exemplares solicitados é viável, fazendo uma comparação no
acervo, com apoio de relatórios informatizados, do número de exemplares existentes.
Caso o acervo já contenha um número razoável de exemplares, adquire-se
em pouca quantidade somente para renovação daqueles volumes muito procurados que
sofrem desgaste natural ou que já sofreram restauração e mesmo assim permanecem
com utilidade para empréstimos e leitura na biblioteca.
125.5. Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento da Biblioteca é de Segunda à Sexta, das
08:00 às 22:00 e no Sábado 08:00 ás 18:00.

12.5.6. Pessoal Técnico-Administrativo da Biblioteca
A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC possui 02 (duas)
bibliotecárias com experiência administrativa na área de Biblioteconomia. Estas são
responsáveis pela direção e organização do setor. Conta ainda com 07 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.

Os serviços prestados aos usuários são:
 Empréstimo domiciliar para alunos de graduação e funcionários, total de 05
obras por 07 dias prorrogáveis; para professores por 08 obras por 15dias
prorrogáveis;

100

 Consulta in-loco para não usuários registrados (público externo) e empréstimo
entre biblioteca com formulário próprio com assinatura das bibliotecárias
responsáveis;
 Pesquisa bibliográfica on-line pelos micros de consulta, podendo ser impressa
uma listagem, se necessário;
 Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e-mail, com
esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas existentes;
 Orientação via elaboração de referências bibliográficas e fichas catalográficas
(on-line), em trabalhos acadêmicos, monografias, em complementação aos
dados fornecidos pelos professores de Metodologia Científica em sala de aula,
em consonância com as normas ABNT;
 Orientação, quanto ao uso da biblioteca, para otimização do uso dos recursos e
materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às estantes e mobiliários de
armazenamento dos materiais especiais. São distribuídas aos novos alunos, as
normas de utilização da Biblioteca, bem como outras informações básicas e úteis
contidas no Guia do Aluno;
 Disponibilização de jornal diário, mantendo para uso local um título: Jornal do
Tocantins;
 CD Room’s que acompanham os livros;
 Disponibilização de micros para pesquisa na Internet, além de vários terminais
de acesso existentes nos Laboratórios de Informática;
 Empréstimo informatizado: Sistema RM integrado ao Sistema de Controle
Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente;
12.6 Infraestrutura Específica

No curso de Arquitetura e Urbanismo os Laboratórios Acadêmicos são os pontos
de articulação entre o desenvolvimento teórico adquirido em sala de aula, as atividades
práticas requeridas por cada disciplina e os trabalhos necessários para cumprir com as
exigências de cada etapa ao longo do curso.
Articulando o desenvolvimento racional com a criatividade, os laboratórios são
salas de aula metodologicamente ativas, pensadas, desenhadas e concebidas pelos
próprios professores do curso, com o objetivo de dotar a Faculdade com os espaços
adequados para que os alunos possam obter um rendimento de alto nível nas disciplinas
cursadas.
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Os Laboratórios Acadêmicos visam aprimorar as habilidades e fomentar novas
competências dos discentes, colocando-os em contato com experiências que vão muito
além da tradicional sala de aula. Sendo a Arquitetura e o Urbanismo uma ciência social
aplicada, busca-se com os Laboratórios do curso dar espaços de apoio tanto às
disciplinas técnicas quanto as humanas, passando pelas que exigem um maior
desenvolvimento da criatividade quanto um maior contato com a informática. Dessa
forma, os Laboratórios são muito utilizados para grupos de estudo, atividades de debate,
alunos realizando Trabalhos de Conclusão de Curso, grupos de Pesquisa e Extensão,
professores, etc.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura dos laboratórios do curso de Arquitetura e Urbanismo é formada por
um coordenador de área responsável pela administração dos laboratórios e um
funcionário técnico supervisor responsável, auxiliando quando necessário no manuseio
de máquinas e equipamentos, observando o cumprimento das normas dos respectivos
laboratórios e supervisionando os estagiários e alunos nas atividades realizadas,
juntamente com o apoio dos professores de cada área de conhecimento.
12.6.1 Laboratórios De Informática

Os Laboratórios de Informática atendem às necessidades das disciplinas que lidam com
programas de dimensionamento Computacionais específicos das áreas de Projeto de
Arquitetura, Projeto de Urbanismo, Desenho Assistido por Computador, Topografia e
Paisagismo. Os Laboratórios também são utilizados em horários extra-classe
disponíveis para realização de trabalhos discentes auxiliando na sequência de Projeto
de Arquitetura e Projeto de Urbanismo, tanto na parte de desenvolvimento de projetos
quanto de representação gráfica.


Área física:
Atualmente, o ITPAC Porto conta com 6 Laboratórios de Informática sendo:
LABIN I
LABIN II
LABIN III
LABIN IV
LABIN V
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LABIN VI
Capacidade de alunos por turno:
LABIN I – 32 alunos
LABIN II – 42 alunos
LABIN III – 42 alunos
LABIN IV – 42 alunos
LABIN V – 42 alunos
LABIN VI – 22 alunos


Equipamentos disponíveis:
Cada Laboratório de Informática apresenta infraestrutura, equipamentos e

softwares, para atender as necessidades específicas nos tópicos abordados nas
ementas de cada disciplina, considerando os seguintes elementos:
I)

Máquina de computador completa para cada estudante, incluindo
CPU, monitor, teclado e mouse;

II)

Máquina de computador completa adaptada para estudante
Portador de Necessidade Especial;

III)

Softwares: Sistema operacional Windows, Pacote Office, Autocad,
Revit, Sketch-up, Corel Drawl. A demanda de softwares pode variar
de acordo com o escopo das disciplinas, com as necessidades
apresentadas ao longo do curso e de eventuais cursos de extensão
e capacitação oferecidos.

 Principais atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Informática:
- Desenvolvimento de projetos de arquitetura, urbanismo e arte gráfica;
- Modelagem de maquetes eletrônicas;
- Apresentação de trabalhos.
 Regulamentos e normatizações específicas:
- Regras e normas de utilização dos Laboratórios de Informática

Laboratório de Desenho Técnico (Pranchetas)
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Os Laboratórios de Desenho Técnico são os espaços dotados de infraestrutura
adequada para a elaboração de desenhos, projetos e apresentações que dependam de
recursos manuais como pranchetas e réguas paralelas, desenvolvendo nos alunos a
aptidão da expressão gráfica por meio do traço, do lápis e dos instrumentos específicos
de desenho.


Área física:
Sala de Prancheta 01 (Bloco Beta) – 100 m2
Sala de Prancheta 02 (Bloco Beta) – 60 m2
Sala de Prancheta 03 (Bloco Delta) – 130,90 m2



Capacidade de alunos por turno:
Sala de Prancheta 01 (Bloco Beta) – 40 alunos
Sala de Prancheta 02 (Bloco Beta) – 16 alunos
Sala de Prancheta 03 (Bloco Delta) – 67 alunos



Equipamentos disponíveis:
- Pranchetas de desenho técnico;
- Datashow.

 Principais atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Desenho Técnico (Salas
de Prancheta):
O objetivo principal dos laboratórios é dar apoio às aulas práticas das disciplinas do curso
bem como as práticas relacionadas com o desenho à mão livre, desenho geométrico e
com as disciplinas de Geometria Descritiva, Desenho Técnico, Projeto de Arquitetura,
Projeto de Urbanismo, entre outras, com a utilização de instrumentos de uso manual,
proporcionando a prática continuada para os alunos.

Laboratório de Maquetes
O Laboratório de Maquetes e Modelos Arquitetônicos (Maquetaria) tem como objetivo
principal o apoio aos alunos na elaboração de trabalhos manuais, ao passo que promove
o aperfeiçoamento dos alunos na construção intelectual e na visualização de projetos,
contribuindo na capacitação dos acadêmicos da IES através de aplicações práticas dos
conhecimentos teóricos.
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Área física:
102 m²



Capacidade de alunos por turno:
52 alunos



Equipamentos disponíveis:
- SERRA FITA VERTICAL PARA MADEIRA;
- SERRA CIRCULAR DE BANCADA 10” 1600 WATTS;
- LIXADEIRA DE CINTA COM BANCADA;
- FURADEIRA DE BANCADA;
- MOTO ESMERIL DE BANCADA;
- CORTADOR DE ISOPOR;
- SERRA TICO-TICO 450WATTS;
- FURADEIRA MANUAL DE IMPACTO ELÉTRICA;
- KIT FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA;
- SOPRADOR TÉRMICO BLACK & DECKER DE 1800 WATTS;
- IMPRESSORA 3D NACIONAL VOOLT3D;
- 1 BANCADA DE MARCINEIRO COM 1 MORSA E UMA GAVETA;
- ARCO DE SERRA 12"
- FERRAMENTAS VARIADAS (ALICATES, CHAVES DE FENDA,
MARTELOS, ETC);
- JOGO DE FORMÕES 6 PEÇAS PARA ENTALHAR MADEIRA
- RÉGUAS METÁLICAS;
- ESQUADROS METÁLICAS;
- TRENAS;
- DATASHOW;
- MATERIAL EPI´S.

 Principais atividades desenvolvidas na Maquetaria:
O Laboratório de Maquetes e Modelos Arquitetônicos (Maquetaria) tem
como objetivo principal o apoio aos alunos na elaboração de trabalhos manuais
requeridos pelas disciplinas de processo criativo como as do eixo de Projeto,
Urbanismo e Paisagismo; bem como as voltadas para a exploração de métodos
visuais (Plástica Arquitetônica, Estudio de Maquetes, Desenho, Forma e
Expressão); além de vincular-se como apoio às pesquisas de Iniciação Científica,
Extensão e Trabalhos de Conclusão de Curso.

 Regulamentos e normatizações específicas:
- Norma Regulamentadora n.6 - Equipamentos de Proteção Individual
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- Regulamento para uso do Laboratório de Maquetes e Modelos
Arquitetônicos

Laboratório de Conforto Ambiental
O Laboratório de Conforto Ambiental tem como por objetivo subsidiar atividades
práticas relacionadas a conteúdos estudados em aula no que diz respeito a análises
de

desempenho

térmico,

acústico

e/ou

luminotécnico

de

equipamentos,

componentes construtivos e edificações. Dentre as atividades do Laboratório de
Conforto Ambiental destacam-se as aferições das condições climáticas, os
experimentos de insolação e ventilação, medições relacionadas a luminotécnica,
medições de acústica, medições da eficiência dos materiais de construção e outros.
Outra área de concentração está no desenvolvimento de pesquisas que objetivam a
redução de consumo energético em edificações sem perda de qualidade de conforto
para seus ocupantes.


Área física:
O Laboratório de Conforto Ambiental possui amplo espaço com 92,30 m² de área
útil.



Capacidade de alunos por turno:
O Laboratório de Conforto Ambiental possui autonomia de equipamentos e

capacidade para 52 alunos.


Equipamentos disponíveis:

O Laboratório de Conforto dispõem dos seguintes equipamentos:
- Computadores completos

04 unidades

- Pranchetas

10 unidades

- GPS

05 unidades

Marca GARMIN, modelo eTrex 10
- Trena laser

05 unidades

Marca BOSCH, modelo GLM40

CONFORTO TÉRMICO
- Heliodon

01 unidade
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Marca HELIOTEC
- Protótipo Túnel de Vento

01 unidade

Projeto próprio.
- Estação meteorológica

01 unidade

Marca INSTRUTEMP, modelo ITWH-1080
- Termohigrômetro

05 unidades

Marca INCOTERM, modelo 7664.01.0.00
- Termohigrômetro

06 unidades

Marca INSTRUTEMP, modelo HT-4010
- Termômetro infravermelho digital

02 unidades

Marca INSTRUTEMP, modelo ITTI-1600
- Termômetro infravermelho digital

05 unidades

Modelo 300-EN-01
- Anemômetro digital

02 unidades

Marca INSTRUTEMP, modelo ITAN 720
- Termo anemômetro digital

05 unidades

Marca INSTRUSUL, modelo AK835
- Medidor radiação solar UV

02 unidades

Marca LUTRON, modelo YK-35UV
- Medidor radiação solar direta

01 unidade

CONFORTO ACÚSTICO
- Decibelímetro

06 unidades

Marca SKILL-TEC, modelo SKDEC-02
- Decibelímetro

02 unidades

Marca EXTECH, modelo SL355
- Decibelímetro

02 unidades

Marca INSTRUTEMP, modelo ITDEC 4000

CONFORTO LUMINOTÉCNICO
- Painel de lâmpadas e luminárias

01 unidade

Projeto próprio, 15 lâmpadas diversas.
- Luxímetro

04 unidades

Marca INSTRUTEMP, modelo DT-8809A
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 Principais atividades desenvolvidas no Laboratório de Conforto:
O Laboratório de Conforto Ambiental tem como objetivo principal o apoio aos alunos
na

experimentação

dos

conteúdos

estudados

nas

aulas

das

disciplinas

correlacionadas ou em trabalhos de pesquisa na área, dentre as atividades
destacam-se o acompanhamento e registro das condições climáticas locais, suas
interferências nos elementos construtivos, compartimentos ou ambientes projetados,
para tal são feitos experimentos testando estratégias construtivas, quantificando os
resultados de variáveis como atraso térmico, temperatura superficial, temperatura do
ambiente, umidade relativa.

Para o conforto acústico são feitas medições e ensaios de propagação, nível de ruído
e isolamento acústico, simulando ocorrências de projetos afins. E na luminoténica
são feitos experimentos de iluminância aplicadas a projetos específicos, além das
análises e comprovações das especificações técnicas dos diferentes tipos de
lâmpadas e luminárias.

 Regulamentos e normatizações específicas:
Regulamento de uso do Laboratório de Conforto em anexo.
As normas que referenciam as atividades e experimentos dos laboratórios de conforto
são:
NBR 5.413 – Iluminância de Interiores
NBR 10.151 – Avaliação dos ruídos em áreas habitadas
NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico
NBR 12.179 – Tratamento acústico para recintos fechados
NBR 15.220 – Desempenho térmico de edificações
NBR 15.575 - Edificações habitacionais – Desempenho
O laboratório possui acervo de manuais dos equipamentos onde além das
especificações técnicas, estão as orientações de uso, os fatores de risco e os
equipamentos necessários de segurança.

Laboratório de Práticas Profissionais (Escritório Modelo)
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O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo é um espaço dedicado à ação
integrada do ensino juntamente com a pesquisa e a extensão universitária, no qual o
estudante tem contato com a prática profissional, assistida por docentes do curso.


Área física:
43, 57 m2



Capacidade de alunos por turno:
4 alunos fixos por computador + 10 alunos/professores/participantes.



Equipamentos disponíveis:
- 4 Máquina de computador completa para cada estudante, incluindo
CPU, monitor, teclado e mouse;
- 1 Mesa de reunião;
- 4 pranchetas;
- 2 estantes;
- 1 armário com chave;
- Mesa de trabalho em L;
- Espaço leitura.

 Principais atividades desenvolvidas no Escritório Modelo:
Buscando auxiliar à formação social e cidadã do acadêmico por meio da
confrontação das dificuldades e diferenças sociais do nosso país, o EMAU desenvolve
projetos arquitetônicos e urbanísticos, tendo como público entidades sociais e pessoas
jurídicas sem fins lucrativos, além de parte da população que não possui ou condições
de ter acesso ao trabalho de um arquiteto, prestando serviços de Assistência Técnica
gratuita para Habitação de Interesse Social (ATHIS), conforme a legislação relacionada.
Também desenvolve projetos em convênios com órgãos públicos, desempenhando
atividades acadêmicas com o interesse didático, sempre assistidas por um professor
responsável técnico.
Atuando sem fins lucrativos, funciona como laboratório voltado para a
experiência da prática profissional aliada à teoria e com a incorporação da vivência
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social, no intuito de ampliar os horizontes do ensino e da experiência teórica dentro da
universidade.

 Regulamentos e normatizações específicas:
- Regulamento EMAU – Escritório Modelo Arquitetura e Urbanismo

Laboratório de Construção Civil
O Laboratório de Materiais de Construção é o espaço reservado para fornecer
suporte ao desenvolvimento de aulas práticas das disciplinas de Laboratório de
Materiais de Construção, cujo conteúdo é abordado em disciplinas específicas
ligadas a tecnologia da construção.


Área física:
131,80 m2



Capacidade de alunos por turno:
20 alunos em bancadas específicas
30 alunos sentados



Espaços e equipamentos disponíveis:
- Sala para armazenamento de aglomerantes e argamassa industrializadas, livre
de umidade;
- Prensa servo-controlada para a realização de ensaios de compressão em corpos
de prova de concreto, vigas e blocos de concreto e elementos cerâmicos;
- Prensa manual para determinação de Resistência a compressão de corpos de
prova de concreto, telhas e blocos.
- Balanças de precisão para determinação de massa e para
caracterização de misturas;
- Jogo de peneiras , agitador elétrico de peneiras, e vidraria para
caraterização de agregados e aglomerantes.
- Equipamentos para determinação de permeabilidade de elementos
cerâmicos;
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- Estufas para secagem de amostras;
- Equipamento para ensaio de arrancamento de revestimento;
- Equipamento para medida de dureza (martelo de Smith);
- Câmara úmida para acomodação dos corpos de prova de concreto,
argamassas, blocos, etc;

- Área anexa ao laboratório, com piso apropriado, para armazenar
materiais granulares como areia, brita, saibro, dentre outros. Também permitirá o
desenvolvimento de aulas demonstrativas de técnicas de construção, por
exemplo: execução de alvenaria, revestimentos, coberturas, fôrmas e armaduras
para elementos de concreto (vigas, pilares e lajes), dentre outras atividades
práticas. VIII dois técnicos e um auxiliar para o desenvolvimento das atividades
no laboratório e em atividades de campo (manutenção, suporte nas aulas práticas,
controle de suprimentos, etc.);

 Principais atividades desenvolvidas no Laboratório de Materiais de Construção
Civil
No Curso de Arquitetura e Urbanismo, o Laboratório de Materiais avalia os
elementos utilizados nas mais diferentes obras da Construção Civil, entre eles os
agregados, os aglomerantes, as argamassas, os concretos, as peças de aço e
madeira, as tintas e os vernizes, além de elementos de vedação como blocos e
painéis, dentre outros. Também permitirá o desenvolvimento de aulas
demonstrativas de técnicas de construção, por exemplo: execução de alvenaria,
revestimentos, coberturas, fôrmas e armaduras para elementos de concreto
(vigas, pilares e lajes), dentre outras atividades práticas.

Laboratório de Topografia
O Laboratório de Topografia, por representar uma área do conhecimento onde a
prática é realizada em áreas externas (terrenos, glebas, espaço urbano, etc.),
enquanto espaço físico funciona dentro do Laboratório de Construção Civil,
estando localizado junto ao Laboratório de Materiais de Construção Civil
apresentando espaço exclusivo para o armazenamento de equipamentos para
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atender as necessidades específicas nos tópicos abordados na ementa das
disciplinas que o utilizam.


Área física:
Integrado ao Laboratório de Materiais de Construção Civil



Capacidade de alunos por turno:
40 alunos em equipes utilizando os respectivos equipamentos.



Equipamentos disponíveis:
- Estações Totais e acessórias para levantamento planoaltimétrico;
- Níveis de precisão e acessórios para levantamento altimétrico;
- Trenas, balizas, clinômetros para levantamento cadastral;

 Principais atividades desenvolvidas no Laboratório de Topografia:
No curso de Arquitetura e Urbanismo, o Laboratório de Topografia atende às
necessidades da disciplina de Topografia e Georreferenciamento.

Laboratório de Física
No curso de Arquitetura e Urbanismo, os Laboratórios de Física atendem às
necessidades das disciplinas de Física, Instalações Elétricas e Redes Lógicas.


Área física:
70,08m2



Capacidade de alunos por turno:
30 alunos;



Equipamentos disponíveis:
- Multímetro Digital de Bancada, 6 1/2 Dígitos, High Performance, 115
V, marca Agilent, modelo 34410A)
- Osciloscópio Digital, 70 MHz, 2 canais analógicos, 2 GSa/s, 100 Kpts
de record length, 8.5” WVGA de tela colorida, portas USB, 02 pontas de prova
passiva, marca Agilent, modelo DSOX2002A, Gerador de Funções de 20 MHz +
DVM)
- Fonte de Alimentação DC Programável, saída tripla, + 25V/ 1A e -25V/
1A, 6V/5A FIxa,)
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- Analisador de espectro marca Agilent, modelo B3831
- kits de queda libre equipados com cronômetros digitais,
- kits de plano inclinados,
- Kits para montagem de experimentos com optica
- Pêndulos e sistemas massa mola
- Kit contendo um gerador eletroestático, esfera auxiliar de descarga,
conexão

 Principais atividades desenvolvidas no Laboratório de Física:
Ensaios e avaliações práticas que requeiram as disciplinas de Física,
Instalações Elétricas e Redes Lógicas.

Laboratórios de Hidráulica
O Laboratório de Hiráulica é o espaço reservado para fornecer suporte ao
desenvolvimento de aulas práticas das disciplinas do eixo de tecnologia na sua interface
com instalações hidrossanitárias, cujo conteúdo é abordado em disciplinas específicas
ligadas a infraestrutura.


Área física:
96 m2



Capacidade de alunos por turno:
20 alunos



Espaços e equipamentos disponíveis:
O laboratório possui equipamentos e tubulação para o aprendizado dos

alunos nas montagens de instalações de água fria e de esgoto, dentro das Normas
Brasileiras, além de canal de escoamento, associação de bombas, bancada de fluidos e
conexões em geral.
 Principais atividades desenvolvidas no Laboratório de Hidráulica
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No Curso de Arquitetura e Urbanismo, o Laboratório de Hidráulica
oferece equipamentos para os estudos do comportamento de redes de água
bem como condutos forçados e os estudos da higrometria.

18.2.2 SERVIÇOS DOS LABORATÓRIOS

Os laboratórios de informática contam com serviço de internet que pode ser
utilizado por todos os usuários. A limpeza dos laboratórios segue o mesmo procedimento
dos demais ambientes da unidade. Os técnicos têm a função de garantir o bom estado
e a conservação das instalações, mobiliário e equipamentos (exceção feita aos
equipamentos de informática que são gerenciados pela equipe específica de
informática).
Com o avanço do curso, serão investidos nos laboratórios dos diversos cursos
que oferece.
A IES manterá os seguintes cargos para apoio aos laboratórios:
 Responsável dos Laboratórios: Coordenar e administrar os Laboratórios
de acordo com a padronização estabelecida, atendendo aos aspectos aplicáveis da
legislação vigente (segurança do trabalho, gerenciamento de resíduos e utilização de
produtos controlados), visando gerar um trabalho de qualidade para o atendimento das
atividades práticas nos laboratórios.
 Técnico de laboratórios: Montar e desmontar os experimentos nos
laboratórios para as aulas práticas, atendendo ao Manual das Boas Práticas de
Laboratórios a fim de garantir um serviço de apoio de qualidade para o melhor
aproveitamento do aluno.
 Auxiliar de Limpeza: Limpar e auxiliar na organização dos laboratórios e
manutenção de equipamentos, conforme orientações do Responsável de Laboratório,
atendendo as normas do Manual de Boas Práticas de Laboratório, a fim de promover a
limpeza adequada e a total eliminação de resíduos que possam contaminar pessoas e o
ambiente.
 Manutenção: A manutenção dos equipamentos segue, em linhas gerais, o
seguinte procedimento: Se o equipamento se encontra em período de garantia, este é
destinado ao fornecedor para que as providências sejam tomadas. Quando o
equipamento não está mais em garantia e o problema é simples, os funcionários do apoio
realizam a manutenção do mesmo. Os problemas mais complicados são encaminhados
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para uma assistência técnica especializada. No Setor de Apoio, existem equipamentos
de reserva para substituir temporariamente os equipamentos em manutenção.
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ANEXOS
EMENTÁRIO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1º PERÍODO
ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE - 30h
EMENTA: Introdução à filosofia; A razão, o sentimento e a função da beleza;
Filosofia da arte, teorias estéticas e concepções estéticas aplicada à arte e à
arquitetura. A tradição clássica, o naturalismo, o realismo e o juízo de valores;
Do espírito teológico e o espírito romântico; O deslocamento da função e o
sentimento; Crítica da razão em Kant; Inspiração, expressão e comunicação.
Bibliografia básica:
GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora.
São Paulo: Nova Versão, 2012.
SCRUTON, Roger. Estética da Arquitectura. Portugal: Ltda., 2010.
Bibliografia complementar:
HUISMAN, Denis. A estética. Lisboa: Ltda., 1994. 134 p.
PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Ed. Perspectiva,
2002.
ECO, Umberto. História da feiúra. São Paulo: Record, 2007.
ECO, Umberto. História da beleza. São Paulo: Record, 2012.
GOMPERTZ, Will. Isso é arte? São Paulo, Zahar: 2013.

GEOMETRIA DESCRITIVA I - 30h
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:
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Básico De
Desenho Técnico. Editora: Editora Da UFSC. 3ª ed. 2004.
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao livro
técnico, 2005. 332 p.
PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva: vol. 1.
São Paulo: Nobel, 1983. v.1.
Bibliografia complementar:
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10067:1995
Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro ABNT,
1995. LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica: 2 (dois). 3.ed. São
Paulo: Harbra, 1994. V.2. 1178 p.
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho Geométrico. Florianópolis: UFSC, 2000.
345p.
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CUNHA, Luís Veiga da. Desenho técnico. 15. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2010.
MONTENEGRO, Gildo A. Geometria descritiva. São Paulo: Edgard Blucher,
2004. 178 p.

DESENHO, FORMA E EXPRESSÃO - 60h
EMENTA: Introdução ao conhecimento teórico-prático da Linguagem Gráfica.
Teoria sobre aspectos específicos da cor e das formas (Gestalt). A percepção
visual através da imitação, observação e memória gráfica. Desenvolvimento
da imaginação através de procedimentos, técnicas gráficas e materiais.
Ênfase no desenho espontâneo e gestual. Estudo de luz e sombra (sombras
próprias e projetadas e reflexos).
Bibliografia básica:
ARNHEIM, Rudolph, Arte e Percepção Visual, Uma Psicologia Da Visão
Criadora, ed. Brasiliense, UnB. 2002, 2011, 2012.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação, Campus Ed.
Petrópolis, 2012.
WONG, Wucius. Princípios De Forma E Desenho. 2.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2010.
Bibliografia complementar:
GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de leitura visual da forma.
São Paulo: Escrituras Editora, 2009.
LIMA, Mariana Regina Coimbra de. Percepção Visual Aplicada A Arquitetura
E Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 2010. 145 p.
LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam
tecnologia.
Porto
Alegre:
Bookman.
2008.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803880/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00
PARRAMON, José Maria. Luz e Sombra no Desenho Artístico. R.J: Livro
Ibero Americano.
DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para
arquitetos, paisagistas e designers de interiores. Porto Alegre: Bookman,
2007.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577801640/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00

DESENHO TÉCNICO I

- 60h

EMENTA: O projeto arquitetônico e seus componentes. A representação
gráfica no projeto arquitetônico. Representação normatizada da escrita em
desenho técnico, simbologia, formatos, escala, carimbo e convenções.
Instrumentos e materiais de desenho: utilização e manejo. Representações
gráfica de projetos através da plantas-baixas, cortes, fachadas, planta de
situação, planta de locação e cobertura.
Bibliografia básica:
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MONTENEGRO, Gildo, Desenho Arquitetônico. 4ª. ed. – São Paulo: Edgard
Blücher, 2001.
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Básico De
Desenho Técnico. Editora: Editora Da UFSC. 3ª ed. 2004.
FERREIRA, P.; Desenho de Arquitetura. Imperial Novo Milênio. Rio de
Janeiro, 2ª ed. 2011.
Bibliografia complementar:
ABNT – Representação De Projetos De Arquitetura – NBR 6492.
DAGOSTINO, Frank R; Desenho Arquitetônico Contemporâneo. HEMUS,
São Paulo, 2012.
CHING, Francis D. K. Desenho para arquitetos. 2.ed. Porto Alegre: [s.n.],
2012.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2010.
CHING, Francis D. K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2013.
PLÁSTICA - 60h
EMENTA: Conceituação plástica e escultórica. A forma e sua dinâmica no
espaço. Modelagem e moldagem em materiais diversos.
Bibliografia básica:
BONSIEPE, Gui. Design como prática de projeto. São Paulo: Blucher, 2012.
KOWALTOWSKI, Doris C. C. K. et al (Org.). O processo de projeto em
arquitetura: da teoria à tecnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2010.
Bibliografia complementar:
HIGGINS, Ian. Planejar espaços para o design de interiores. São Paulo:
Gustavo Gili, 2015.
CAMPOS NETTO, Claudia. Desenho arquitetônico e design de interiores. São
Paulo: Érica, 2014.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 8.ed. São Paulo: Ática,
2004.
RIBEIRO, Carlos Eduardo Dias. A natureza no processo de design e no
desenvolvimento do projeto. São Paulo: SENAI-SP, 2014.
COELHO NETTO, J. Teixeira. A construção do sentido na arquitetura. 6.ed.
São Paulo: Perspectiva, 2014.
LÍNGUA PORTUGUESA

60h

EMENTA: Língua Portuguesa como prática social, instrumento de
comunicação, expressão e compreensão: noções de linguística; tipos e
gêneros textuais; texto, contexto e intertextualidade; aspectos gramaticais
fundamentais voltados para a perspectiva funcional na produção e
compreensão de textos; coesão, concatenação e coerência.
Bibliografia Básica
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SANTANA, Luiz Claudio Machado de. Curso de redação: revisado de acordo
com a nova reforma ortográfica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
MASIP, Vicente. Interpretação de textos: curso integrado de lógica e
linguística. São Paulo: EPU, 2014.
TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. 6.ed. São Paulo: Scipione, 2011.
Bibliografia Complementar
ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. 12.ed. São Paulo: Ática, 2008.
ANDRADE, Maria Margarida. Guia Prático de Redação. 3. ed. São Paulo:
Atlas,2011.
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola. 2000.
FARACO, Carlos Alberto, TEZZA, Cristóvão. Prática de textos para
estudantes universitários. Petrópolis: Vozes, 21. ed. 2011.
CUNHA, Celso, CINTRA, Luiz F. Lindiley. Nova gramática do português
contemporâneo. 5.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
ESTATÍSTICA

60h

EMENTA: Principais conceitos estatísticos. Obtenção e representação dos
dados através de tabelas e gráficos. Medidas de posição. Medidas de
dispersão. Distribuição de probabilidade. Correlação e regressão. Aplicação
profissional.
Bibliografia básica:
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2009.
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. São
Paulo: Atlas, 2012.
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica. v.1: probabilidade. São Paulo:
Pearson Makron Books, 2006.
Bibliografia complementar:
OLIVEIRA, João Urbano Coutinho de. Estatística: uma nova abordagem. Rio
de janeiro: Editora Ciência Moderna, 2010.
BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 8.ed.
São Paulo: Saraiva, 2013.
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de
estatística. São Paulo: Atlas, 1996.
LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e
aplicada. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MATEMÁTICA

30h

EMENTA: Números racionais e irracionais. Sistemas de coordenadas.
Funções e gráficos. Trigonometria. Álgebra de vetores. Geometria plana e
espacial.
Bibliografia básica:
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SILVA, Sebastiao Medeiros da; SILVA, Hélio Medeiros da; SILVA, Ermes
Medeiros da. et al. Matemática básica para cursos superiores. 1.ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
LAY, David C. Álgebra linear e suas aplicações. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra linear: [138 problemas
resolvidos, 381 problemas propostos]. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, ©1987.
Bibliografia complementar:
LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica: 1 (um). 3.ed. São Paulo:
Harbra, 1994. v.1.
RUGGIERO, M. A. G. & LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico Aspectos Teóricos
e Computacionais. 2ª.ed. Editora Pearson, 1996.
STEWART, James. Cálculo: volume I. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
v.1.
SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica: volume 1. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 1987. v.1.
THOMAS, G. B. Cálculo volume 1. São Paulo, Editora Adilson Wesley, 2002.
2º PERÍODO
HISTÓRIA DA ARQUITETURA I

30h

EMENTA: Teoria e história da arquitetura e do urbanismo na Antiguidade
(Egito, Grécia e Roma), Idade Média, Renascimento e Barroco.
Contextualização dos conceitos, estilos, tipos, arquétipos e paradigmas
arquitetônicos e urbanos em relação aos condicionantes históricos gerais e às
circunstâncias sociopolíticas e econômicas de cada época. Os princípios da
arquitetura da antiguidade e os primórdios da ordenação do espaço público.
Bibliografia básica:
ZEVI, Bruno. Saber ver Arquitetura. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
PEREIRA, José Ramón Alonso. Introdução à história da arquitetura. Das
origens ao século XXI. São Paulo: Bookman, 2005.
BENEVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2001.
Bibliografia complementar:
SUMMERSON, John. A Linguagem clássica da Arquitetura. São Paulo: WMF,
2009.
ROBERTSON, D.S. Arquitetura grega e romana. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
VITRUVIO. Tratado de Arquitetura. São Paulo: Martins Editora, 2007.
CHING, Francis P.K. História global da arquitetura. São Paulo: Senac, 2016.
NUTTGENS, Patrick. A história da arquitetura. São Paulo: LTC, 2015.

GEOMETRIA DESCRITIVA II

60h
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EMENTA: Representação de elementos arquitetônicos através de
perspectivas cônicas utilizando vários processos, como: visuais, pontos
medidores com um e dois pontos de fuga.
Bibliografia básica:
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis E Perspectivas. Porto Alegre: Masquarto,
2011.
MONTENEGRO, Gildo A. A perspectiva dos profissionais. 2ª ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 2010.
PEIXOTO, Virgílio Vieira; SPECK, Henderson Jose. Manual Básico De
Desenho Técnico. Editora: Editora Da UFSC. 7. ed. 2013.
Bibliografia complementar:
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10067:1995
Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro ABNT,
1995.
CAMPOS NETTO, Claudia. Desenho arquitetônico e design de interiores. São
Paulo: Érica, 2014.
SANMIGUEL, D. Desenho de Perspectiva. 1ª ed. Ed. Ambientes & Costumes,
2015.
CRUZ, Michele David da. Projeções e perspectivas para desenhos técnicos.
São Paulo: Érica, 2014.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520100/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00
SANZI, Gianpietro; QUADROS, Eliane Soares. Desenho de Perspectiva. São
Paulo: Érica, 2014.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519692/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00
DESENHO DE ARQUITETURA ASSISTIDO POR COMPUTADOR I 60h
EMENTA: Conhecimentos básicos dos principais Sistemas Operacionais e
Linguagens de Programação. Uso e aplicações de programas gráficos nos
âmbitos da arquitetura para desenhos bidimensionais em projeto
arquitetônico. Sistemas CAD.
Bibliografia básica:
MONTENEGRO, Gildo. Desenho Arquitetônico. 4ª. ed. – São Paulo: Edgard
Blücher, 2001.
SILVEIRA, Samuel João da. Aprendendo AutoCad 2011. Florianopolis: Visual
Books, 2011.
COSTA, Lourenço; BALDAM, Roquemar; AUTOCAD 2013 – Utilizando
Totalmente. Editora Érika, São Paulo, 2012..
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505336/cfi/0!/4/4@
0.00:0
Bibliografia complementar:
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ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994
Representação de Projetos De Arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994.
ONSTOTT, Scott. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012. Porto Alegre:
Bookman, 2012.
FERREIRA, Patrícia; Desenho de Arquitetura. Imperial Novo Milênio. Rio de
Janeiro, 2ª ed. 2011.
KATORI, Rosa. Autocad 2014 – Projetos em 2D. 1ª Ed. Senac Editoras. 2014.
KATORI, Rosa. Autocad 2014: Recursos Adicionais. 1ª Ed. Senac Editoras.
2014.

DESENHO TÉCNICO II

30h

EMENTA: Normas e convenções para representação em projeto de
arquitetura através da expressão gráfica convencional, de acordo com a NBR
6492. Desenho e cálculo de escadas e rampas; detalhamentos de telhados e
esquadrias. Desenho ao nível de projeto executivo.
Bibliografia básica:
MONTENEGRO, Gildo, Desenho Arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2001.
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. 18.ed. São Paulo, Ed.
Gustavo Gili do Brasil S/A,2013.
PETER, Beinhauer. Atlas de detalhes construtivos - construção nova: com
mais de 400 pormenores. 2.ed. São Paulo: GG, 2012.
Bibliografia complementar:
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994
Representação de Projetos De Arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9050:2015
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Rio de Janeiro. ABNT, 2015.
DAGOSTINO, Frank R; Desenho Arquitetônico Contemporâneo. HEMUS,
São Paulo, 2012.
SARAPKA, Elaine Maria; VIZIOLI, Maria A. M; MARCELO, Virginia C.C.;
SANTANA, Marco A.; Desenho Arquitetônico Básico. PINI, São Paulo, 2009.
FERREIRA, P.; Desenho de Arquitetura. 2.ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo
Milênio, 2011.
ERGONOMIA E MOBILIDADE

30h

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

122

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, Luís Carlos. Design Ergonômico de Instrumentos Manuais:
Metodologias de desenvolvimento, avaliação e análise do produto. São Paulo:
Blucher, 2011.
VASCONCELLOS, Eduardo Alcantara De. Mobilidade urbana e cidadania.
Editora: Senac Sao Paulo. 2012.
Bibliografia complementar:
NEUFERT, Ermest. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo, 17.ed.
Gustavo Gili do Brasil S/A, 2011.
MASCARÓ, Juan Luís. 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.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804900/cfi/0
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Políticas de transporte no Brasil: a
construção da mobilidade excludente. Barueri; Manole, 2013.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446638/cfi/1!/4/4@
0.00:0.00.

TEORIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

30h

EMENTA: Conceituação sobre a forma e seus significados em arquitetura;
Padrões de composição e percepção da forma; Método criativo e estruturante
do projeto de arquitetura; Atividade prática do projeto quanto aos seus fins e
especialidades; Metodologia de abordagem e concepção aplicada ao projeto;
Criação e utilização de ferramentas técnicas e conceituais na elaboração do
projeto.
Bibliografia básica:
PIÑÓN, Hélio. Teoria do Projeto. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006.
KOWALTOWSKI, Dóris C. C. K. et al (Org.). O processo de projeto em
arquitetura: da teoria à tecnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, Projeto e Método, Construção Disciplinar:
Quatro Partidos em Debate 1960/2000. Porto Alegre: Marca Visual, 2011.
Bibliografia complementar:
BUENO, Guilherme. A teoria como projeto. São Paulo: Zahar, 2007.
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537807064/cfi/6/2!/4/2/
2@0:0.0529
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Porto Alegre: Bookman,
2010.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600900/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes,
2010.
SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2ª ed. Porto Alegre:
Ed. UFRGS, 2006.
PERRONE, Rafael Antônio Cunha; VARGAS, Heliana Comin. Fundamentos
de projeto: arquitetura e urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo,
2014.

LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO

60h

EMENTA: O que são algoritmos; Tipos de dados (inteiro, real e string) e
variáveis; Declaração de variáveis; Operadores aritméticos, relacionais,
lógicos e atribuição; Precedência de Operadores; Erros de sintaxe, semântica
e tempo de execução; Entrada e saída de dados; Estruturas de decisão;
Estrutura de repetição; Vetores e matrizes Procedimentos e funções;
Arquivos; aplicar os conceitos em uma linguagem de programação de ampla
interoperabilidade e de fácil aquisição (VBA).
Bibliografia básica:
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica
de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3.ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012.
MANZANO, Jose Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos:
lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. São
Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia complementar:
MANZANO, José Augusto N. G.; MATOS, Edivaldo; LOURENÇO, André
Evandro. Algoritmos: técnicas de programação. 2.ed. São Paulo: Érica, 2015.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518664/cfi/0!/4/4@
0.00:0
FARRER, Harry... [et al]. Algoritmos estruturados: programação estruturada
de computadores. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
MANZANO, José A. OLIVEIRA, Jair F. Estudo Dirigido de Algoritmos. São
Paulo: Érica, 2010.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519067/cfi/0!/4/4@
0.00:0
LUCKOW, Décio Heinzelmann; MELO, Alexandre Altair de. Programação
Java para a web: aprendendo a desenvolver uma aplicação financeira pessoal
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com as ferramentas mais modernas da plataforma Java. 2. ed. São Paulo:
Novatec, 2015.
BORATTI, Isaias Camilo; OLIVEIRA, Álvaro Borges. Introdução à
programação: algoritmos. 4. ed. Rio de Janeiro: Visual Books, 2013.
FÍSICA

30h

EMENTA: Medidas físicas, vetores, movimento retilíneo, movimento em duas
e três dimensões; força e movimento; trabalho e energia cinética; conservação
da energia mecânica; sistemas de partículas; conservação do momento linear.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky, física I:
mecânica. 12.ed. São Paulo: Pearson - Addison Wesley, 2008. v.1.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de
física: mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v.1.
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros:
eletricidade e magnetismo, óptica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
Bibliografia complementar:
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. São Paulo: Edgard
Blücher, 2014.
CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica: mecânica. 1 ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2012.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: mecânica. 5.ed. São Paulo:
Blucher, 2013.
SERWAY, R.A.; JHON Jr., W. J. Princípios de Física: mecânica clássica. 3 ed.
São Paulo: Cengage Learnig, 2015.
TAVARES, A. D.; OLIVEIRA, J. U. C. L. Mecânica Física: abordagem
experimental e teórica. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

60h

EMENTA: Introdução a construção civil. Estudo evolução materiais técnicas
em edificações. Apresentação materiais do estado natural até alto grau de
processamento. Materiais básicos das edificações convencionais.
Propriedades (Físicas, Químicas e Mecânicas), utilizações, normatização e
controle de qualidade.
Bibliografia básica:
BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção. Volume I. 5.ed. Livros
Técnicos e Científicos. Ed., Rio de Janeiro, 2000/2013.
BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção. Volume II. 5.ed. Livros
Técnicos e Científicos. Ed., Rio de Janeiro, 2000/2013.
YAZIGI, Wallid – A Técnica De Edificar – 11.ed. São Paulo: Pini, 2011.
Bibliografia complementar:
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McMorrough, Julia. Arquitetura: referências + boas práticas e especificações.
Lisboa: Quimera, 2014.
AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício até sua cobertura. E. Blücher.
AZEREDO, HÉLIO Alves, O Edifício e seu acabamento. E Blücher.
BOTELHO, M.HC. Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e Arquiteto,
Edgard Blücher. São Paulo, 2009.
BOTELHO, M. Manual de Sobrevivência do Engenheiro e Arquiteto RecémFormados, PINI.
3º PERÍODO
HISTÓRIA DA ARQUITETURA II

30h

EMENTA: Contextualização histórica e análise da produção arquitetônica e
urbanística do início do século XVIII aos dias de hoje. A influência das
revoluções industriais na arquitetura e na estruturação das cidades funcionais.
Racionalismo, funcionalismo e positivismo. A influência dos novos materiais.
Modernidade e modernismo. Período entre e pós-guerras. Crítica ao
modernismo e o pós-modernismo. Arquitetura de alta tecnologia. Arquitetura
contemporânea.
Bibliografia básica:
BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 3.ed./ 5.ed. São
Paulo: Perspectiva, 2004/2014.
ARANTES, Otília Beatriz Fiori. O lugar da arquitetura depois dos modernos.
3.ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015.
BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5.ed. São Paulo:
Perspectiva, 2016.
Bibliografia complementar:
NUTTGENS, Patrick. A história da arquitetura. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2015.
REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 13.ed. São
Paulo: Perspectiva, 2014
CHING, Francis D. K.; JARZOMBEK, Mark; PRAKASH, Vikramaditya. História
global da arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2016.
ALONSO PEREIRA, José Ramón. Introdução a história da arquitetura: das
origens ao século XXI. Porto Alegre: [s.n.], 2010.
MONTANER, Josep Maria. Sistemas arquitetônicos contemporâneos.
Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
DESENHO DE ARQUITETURA ASSISTIDO POR COMPUTADOR II 60h
EMENTA: Uso e aplicações de programas gráficos nos âmbitos da arquitetura
para desenhos bidimensionais e tridimensionais. Modelamento tridimensional.
Plataforma BIM.
Bibliografia básica:
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MONTENEGRO, Gildo, Desenho Arquitetônico. 4.ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2001.
LISTON, Kathleen. Manual de Bim: um guia de modelagem da informação da
construção. Porto Alegre: Bookman, 2014.
FERREIRA, Patrícia; Desenho de Arquitetura. 2.ed. Imperial Novo Milênio. Rio
de Janeiro, 2011.
Bibliografia complementar:
LIMA, Claudia Campos. Autodesk Revit Architecture 2014: Conceitos e
Aplicações. Ed. Erica.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994
Representação de Projetos De Arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994.
MONTENEGRO, Gildo A. A perspectiva dos profissionais: sombras,
insolação, axonometria. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2010.
CAVASSANI, Glauber. ArchiCAD 19: representações gráficas de projetos
arquitetônicos. São Paulo: Érica, 2016.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517407/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00GARCIA, José. AutoCAD 2015 & AutoCAD LT 2015: curso completo.
Lisboa: FCA, 2015.
PROJETO DE ARQUITETURA I

60h

EMENTA: Desenvolver no aluno as habilidades de pensar o projeto de
arquitetura mediante exercícios analíticos e práticos, culminando em um
pequeno projeto arquitetônico residencial. Conduzir o aluno na busca de
informação para a criação de seu próprio repertório quando na definição de
critérios nas decisões de projeto, propiciando o domínio inicial dos
procedimentos básicos para a realização de um projeto de Arquitetura.
Bibliografia básica:
PANERO, Julius. ZELNIK, Martin. Dimensionamento humano para espaços
interiores. São Paulo: Gustavo Gili, 2011/2015.
MONTENEGRO, Gildo A. A invenção do projeto. São Paulo: Blucher, 1987.
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 11 ed. São Paulo: PINI, 2011.
Bibliografia complementar:
PERRONE, Rafael Antônio Cunha; VARGAS, Heliana Comin. Fundamentos
de projeto: arquitetura e urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo,
2014.
ZABALBEASCOA, Anatxu. Tudo sobre a casa. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.
Arquitetura e urbanismo: posturas, tendências e reflexões. Porto Alegre:
Livraria do Arquiteto, 2008.
CHING, Francis D. K. Desenho para arquitetos. 2.ed. Porto Alegre: [s.n.],
2012.
NEUFERT, Peter. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. São Paulo: Gustavo
Gili, 2013.
TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO

30h
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EMENTA: Estudo da Tecnologia da Informação (dados x informações,
computador: origem, funcionamento e componentes básicos. Hardware e
software). Softwares de elaboração de documentos, elaboração de
apresentações e elaboração de planilhas eletrônicas. Navegação na internet.
Conceitos de gestão e conhecimento. A informação como base para o
conhecimento, Relações entre Informação e Conhecimento. O lugar das
tecnologias de informação e de comunicação (TICs) nos processos
socioeconômicos contemporâneos: paradigmas tecnológicos, inovação,
tecnologia e desenvolvimento. A Tecnologia da informação aplicada à gestão
do conhecimento.
Bibliografia Básica
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e
aplicações. 3.ed./4. ed. São Paulo: Érica, 2008/2013.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011.
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7.ed. São
Paulo: Érica, 2007.
Bibliografia Complementar
CAPRON, H. L., JOHNSON, J.A. Introdução à informática. 8. Ed. Pearson,
2004.
GUERREIRO, Karen Menger da Silva. Gestão de processos com suportes em
tecnologias da informação. Intersaberes, 2013.
OLIVEIRA, Fátima Bayama de (Org.). Tecnologia da informação e da
comunicação: a busca de uma visão ampla e estruturada. Pearson, 2007.
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.
8.ed. Papirus, 2012.
POSSOLLI, Gabriela Eyng. Gestão da inovação e do conhecimento.
Intersaberes, 2012.
TEORIAS DAS ESTRUTURAS I

60h

EMENTA: Estática dos corpos rígidos. Centro de gravidade. Condições de
equilíbrio. Momento de inércia de figuras planas. Classificação dos sistemas
estruturais. Esforços solicitantes em estruturas isostáticas. Vigas, pórticos e
treliças isostáticas. Diagramas dos esforços solicitantes.
Bibliografia básica:
ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. Estruturas Isostáticas. São Paulo:
Oficina de textos, 2009.
CHING, Francis D. K.; BARRY, S. Onouye; ZUBERBUHLER, Douglas.
Sistemas estruturais ilustrados: padrões, sistemas e projeto. 2.ed. Porto
Alegre: [s.n.], /2010/2015.
RITTER, J. M. Análise das estruturas. 8.ed. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2013.
Bibliografia complementar:

128

HIBBELER, R. C. Estática. 12.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
SORIANO, Humberto Lima. Análise de Estruturas. 2.ed. Rio de Janeiro:
Ciência moderna, 2006.
MARTHA, Luiz Fernando. Análise de estruturas. 2.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017.
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura.
São Paulo: Zigurate, 2000.
BOTELHO, M. H. C.; Resistência dos materiais para entender e gostar. 3. ed.
Editora Blucher, 2008/2015.
CONSTRUÇÃO CIVIL I

60h

EMENTA: Planejamento e instalação do canteiro de obras. Evolução e
normatização de elementos convencionais, técnicas de utilização dos
materiais de construção, ferramentas e equipamentos em técnicas
convencionais. Estudo sistêmico das primeiras etapas da obra de uma
edificação. Técnicas de execução dos serviços de construção da edificação.
Sistemas estruturais e seus componentes em concreto armado, préfabricados, autoportantes e industriais de construção. Tipo de fundações
diretas e indiretas, técnicas de impermeabilização, alvenarias estruturais,
vedações, divisórias leves, coberturas e componentes para projetos civis.
Especificações dos materiais.
Bibliografia básica:
AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício até sua cobertura, E. Blücher. 1997.
YAZIGI, Wallid – A Técnica De Edificar – 11.ed. São Paulo: Pini, 2011.
CHING, F. ADAMS, C. Técnicas de construção ilustrada. São Paulo:
Bookman, 2017.

Bibliografia complementar:
AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Materiais de construção: normas,
especificações, aplicação e ensaios de laboratório. São Paulo: PINI, 2012.
CHING, F. ADAMS, C. Técnicas de construção ilustrada. São Paulo:
Bookman, 2001.
BOTELHO, M. Manual de Sobrevivência do Engenheiro e Arquiteto RecémFormados, 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., 2012.
4º PERÍODO
HISTÓRIA DA ARQUITETURA III

30h

EMENTA: Contextualização histórica e análise da produção arquitetônica e
urbanística no Brasil; Arquitetura colonial e imperial urbana e rural: Arquitetura
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da cana, do leite e do café; Neoclassicismo e Ecletismo; A formação das
cidades e das metrópoles; Arquitetura do ferro e a industrialização;
Modernidade e modernismo; Brasília, as cidades planejadas e a expansão
para o oeste; Arquitetura brasileira contemporânea.
Bibliografia básica:
REIS, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. 11.ed./13. ed. São
Paulo: Perspectiva, 2006/2014.
BAZIN, German. Barroco e Rococó. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo:
Perspectiva, 2016.
Bibliografia complementar:
CARVALHO, João Renôr Ferreira de. A igreja católica no norte do Brasil nos
séculos XVII e XVIII: Franciscanos, Jesuítas e Clero Secular. Teresina:
EDUFPI, 2015.
OLIVEIRA, Simone Santos de. Brasília x5: 50 anos de artes visuais em
Brasília. Brasília: Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade de
Brasília, 2011.
ZABALBEASCOA, Anatxu. Tudo sobre a casa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
VERISSIMO, Francisco Salvador.
BITTAR, William Selba Mallmann.
Arquitetura no Brasil – de Cabral a Dom João VI. Rio de Janeiro: Imperial novo
Milênio, 2011.
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2011.
CONFORTO AMBIENTAL I

60h

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:
ROMERO, Marcelo de Andrade. Eficiência energética em edifícios. Barueri:
Manole, 2012.
FROTA, Anésia Barros. Manual de Conforto Térmico. 8. ed. São Paulo:
Estúdio Nobel, 2003.
CUNHA, Eduardo Grala da. Elementos de Arquitetura De Climatização
Natural. Porto Alegre: Masquarto, 2006.
Bibliografia Complementar:
BITTENCOURT, L.; CÂNDIDO, C. Introdução à ventilação natural. 4.ed.
Maceió, EDUFAL, 2015.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15220 Desempenho
térmico de edificações. Rio de Janeiro ABNT, 2005.
MONTENEGRO, Gildo A. Ventilação e Cobertas. São Paulo: Blucher, 1984.
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MACINTYRE, Archibald Joseph. Ventilação industrial e controle da poluição.
2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
ROAF, Sue; CRICHTON David; NICOL, Fergus. A Adaptação de Edificações
e Cidades às Mudanças Climáticas. Porto Alegre: Bookman, 2009.
ESTUDIO DE MAQUETES

60h

EMENTA: Modelos tridimensionais na arquitetura. A maquete como
instrumento de apoio na investigação e representação do objeto arquitetônico.
A confecção de maquetes: técnicas e materiais. Topologia.
Bibliografia básica:
LORENZO, Consalez. BERTAZZONI, Luigi. Maquetes: A representação do
espaço no projeto arquitetônico. Técnicas e materiais para a construção de
maquetes. São Paulo: Gustavo Gili, 2001/2014.
MANCUSO, Clarice. Arquitetura de Interiores e Decoração. 9. ed. Porto
Alegre: Sulina, 2012.
PANERO, Julius. ZELNIK, Martin. Dimensionamento humano para espaços
interiores. São Paulo: Gustavo Gili, 2011/2015.
Bibliografia complementar:
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994
Representação de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994.
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto. São Paulo: Blucher, 1987.
AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício até sua cobertura. 2.ed. São Paulo:
Blücher. 1997.
AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício e seu Acabamento. São Paulo: Blücher.
2004.
HIGGINS, Ian. Planejar espaços para o design de interiores. São Paulo:
Gustavo Gili, 2015.
PROJETO DE ARQUITETURA II

60h

EMENTA: Prática de projeto em situação arquitetônica de cunho residencial
unifamiliar de grande porte. Desenvolver a capacidade de reflexão do aluno a
cada etapa de transformação e organização do objeto, assim como
estabelecer a relação do mesmo com o programa arquitetônico. Saber
conceituar partido arquitetônico. Ampliar a habilidade de representação e
expressão arquitetônica.
Bibliografia básica:
OLGYAY, Victor. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para
arquitectos y urbanistas. [S.l.]: SL, 2010.
SEGRE, Roberto. Casas brasileiras. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2010.
NEUFERT, Peter. NEFF, Ludwig. Casa, apartamento, jardim. Projetar com
conhecimento. Construir corretamente. São Paulo: Gustavo Gili, 2015.
Bibliografia complementar:
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OTHONDO, Catherine. Casa Butantã – Paulo Mendes da Rocha. São Paulo:
UBU, 2016.
BRASIL, Luciana Tombi. David Libeskind: ensaio sobre as residências
unifamiliares. São Paulo: EDUSP, 2007.
FRAGELLI, Marcelo. Quarenta anos de prancheta. São Paulo: UBU, 2016.
ZABALBEASCOA, Anatxu. Tudo sobre a casa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
WASSOUF, Michel. De La casa pasiva al estándar: la arquitectura pasica en
climas cálidos. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

METODOLOGIA CIENTÍFICA

60h

EMENTA: As formas de conhecimento, bem como o papel da ciência,
metodologia e iniciação científica no ensino superior. Tipos de pesquisa,
métodos e procedimentos basilares, análise de dados em pesquisas
quantitativas e qualitativas. Técnicas de revisão de literatura, leitura e
fichamento voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos em geral,
com ênfase em resenhas, projetos de pesquisa, relatórios técnico-científicos,
artigos técnico-científicos e monografias. Normas para elaboração de
documentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as
que se referem à apresentação gráfica de trabalhos, citações, referências,
sumários e resumos. Ética na pesquisa.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São
Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do
trabalho científico: procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e
relatório; publicações e trabalhos científicos. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 12. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da
pesquisa. 11.ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2010.
TEORIA DAS ESTRUTURAS II

60h
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EMENTA: Tensões e deformações. Propriedades mecânicas dos materiais.
Tração e compressão simples. Cisalhamento convencional. Flexão simples e
composta. Torção. Equação diferencial da elástica. Flambagem. Vigas
hiperestáticas. Classificação dos sistemas estruturais, ênfase na percepção
qualitativa do comportamento estrutural, na análise do equilíbrio externo e
interno, na conceituação dos esforços solicitantes.
Bibliografia básica:
BOTELHO, M. H. C.; Resistência dos materiais para entender e gostar. 3.ed.
Editora Blucher: 2008/2015.
ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. Estruturas Isostáticas. São Paulo:
Oficina de textos, 2009.
CHING, Francis D. K. Sistemas estruturais ilustrados. Porto Alegre: Bookman,
2015.
Bibliografia complementar:
MARTHA, Luiz Fernando. Análise de estruturas. 2.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017.
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura.
São Paulo: Zigurate, 2000.
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010.
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 17.ed.
São Paulo: Érica, 2006.
BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russel. Resistência dos materiais. 3.
ed. São Paulo: [s.n.], 1996.
CONSTRUÇÃO CIVIL II

60h

EMENTA: Técnicas de construtivas de acabamentos e complementação de
obras civis. Revestimentos argamassados e revestimentos 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.
Entrega da obra.
Bibliografia básica:
AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício e seu acabamento. São Paulo: Blücher,
1995.
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 2.ed. São Paulo: PINI, 2011.
MASCARÓ, J. O custo das decisões arquitetônicas. 5.ed. Porto Alegre: Ed.
Sagra Luzzatto, 2010.
Bibliografia complementar:

133

THOMAZ, Érico. Tecnologia gerenciamento e qualidade na construção. 4. ed.
São Paulo: Pini, 2001.
TCPO 2003: Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos. 15.ed.
São Paulo: Ed. Pini Ltda., 2015.
FREIRE, Wesley Jorge (Coord.); BERALDO, Antônio Ludovico (Coord.).
Tecnologias e materiais alternativos de construção = Tecnologias e materiais
alternativos de construção. Campinas: [s.n.], 2003.
BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas Construções. São
Paulo: Blücher, 2009. v.1
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Manual de sobrevivência do
engenheiro e do arquiteto recém-formados. São Paulo: PINI, 1992.

5º PERÍODO
TEORIA E ECONOMIA URBANA

60h

EMENTA: Compreender a interdependência entre economia e urbanismo,
analisando diversos exemplos, desde o histórico da formação das cidades às
metrópoles atuais, buscando relacionar como as formas de produção (o
trabalho) junto à economia (o capital) refletem-se nos mais diversos modos de
se fazer cidades (teorias urbanas). Relacionar o processo de produção da
cidade com a qualidade do ambiente construído e suas implicações políticas,
sociais, culturais e antropológicas.
Bibliografia básica:
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 22.ed. São Paulo: LTC,
2010.
BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 2015.
DEAK, Csaba. Et al. O processo de urbanização no Brasil. São Paulo:
EDUSP, 1999.
Bibliografia complementar:
HARVEY, David. Paris, Capital da modernidade. São Paulo: Bomtempo, 2015.
REIS, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil. São Paulo: Zahar, 2014.
OLIVEIRA, Francisco. Crítica a razão dualista. O ornitorrinco. São Paulo:
Bomtempo, 2013.
HALL, Peter. Cidades do amanhã: uma história intelectual do planejamento e
do projeto urbanos no século XX. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2016.
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2016.
CONFORTO AMBIENTAL II

30h

EMENTA: Efeitos do som sobre o conforto humano. Fundamentos da acústica
arquitetônica. Propagação, reflexão, absorção, transmissão e reverberação
do som nas edificações e no ambiente urbano. Isolamento e condicionamento
acústico. Ambientes com necessidades especiais quanto ao desempenho
acústico. Desempenho acústico dos materiais de construção. Sistemas de
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iluminação artificial, tipos de lâmpadas e luminárias. Variáveis de projeto
luminotécnico. Conceitos de iluminação natural. Níveis de iluminação para
conforto humano. Roteiro de projetos e análise de casos.

Bibliografia básica:
PANIAGO, Régio Paniago; Acústica Arquitetônica 2° Ed. Thesaurus. Brasília,
2010.
COSTA, Ênio Cruz da. Acústica Técnica. Blucher, 2003.
GUERRINI, D. P.; Iluminação – Teoria e Projeto. 12.ed. Érica. São Paulo,
2008.

Bibliografia complementar:
SILVA, Mauri Luiz da. Luz, Lâmpadas e Iluminação. 3.ed. / 4.ed. 2004/2014.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12179:1992
Tratamento acústico em recintos fechados. Rio de Janeiro ABNT, 1992.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10151:2000
Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando conforto da comunidade.
Rio de Janeiro ABNT, 2000. 2 exemplares
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10152:1987 Níveis
de ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro ABNT, 1987. 2 exemplares
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5413:1992
Iluminância de Interiores. Rio de Janeiro ABNT, 1992. 12 exemplares

INFORMÁTICA APLICADA À COMUNICAÇÃO VISUAL

30h

EMENTA: Noções de comunicação visual relativas à arquitetura e ao
urbanismo na apresentação e representação do projeto. Utilização de
programa computacional para criação e representação. Edição de imagem,
composição e produção de documentação gráfica, aplicados à apresentação
do projeto.
Bibliografia básica:
ARNHEIM, Rudolph, Arte e Percepção Visual, Uma Psicologia Da Visão
Criadora, ed. Brasiliense, UnB. 2002, 2011, 2012.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação, 25.ed./ 27.ed.
Petrópolis: Campus, 2004/2010.
WONG, Wucius. Princípios De Forma E Desenho. 2.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2010.
Bibliografia complementar:
PAULO, Sérgio DE Araújo. Corel Draw – Vetorizando ideias X6. Ed. Viena,
2013.
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GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de leitura visual da forma.
9.ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2009.
PRIMO, Lane. Estudo Dirigido de CorelDraw X7 em Português. Ed. Erica.
2014.
CONSOLO, Cecilia. Marcas, design estratégico. São Paulo: Blucher, 2015.
LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam
tecnologia.
Porto
Alegre:
Bookman.
2008.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803880/cfi/0!/4/4@
0.00:0.00
TÉCNICAS RETROSPECTIVAS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

60h

EMENTA: Conceituação de patrimônio histórico e cultural. Interfaces com a
história, a antropologia e a estética. O valor histórico/artístico/cultural e a
singularidade do patrimônio arquitetônico e urbanístico. Conhecimentos de
teoria e história do restauro. Legislação nacional e regional de proteção ao
patrimônio. Diagnóstico de danos, patologias das edificações e sistemas de
diagnóstico visando ao desenvolvimento de estudos subsidiários à projetos de
conservação (e ambiental) e restauro de edifícios e sítios de interesse
histórico-cultural.
Bibliografia básica:
Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 2.ed. Rio de Janeiro:
Lamparina, 2009.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 4.ed./ 5. ed. São Paulo: UNESP,
2006.
PEDREIRA, Antônia Custódia et al. Arqueologia e patrimônio = Arqueologia e
patrimônio: um olhar sobre a história e a cultura dos municípios de Peixe,
Arraias, Paranã e Taguatinga, no Estado do Tocantins: um olhar sobre a
história e a cultura dos municípios de Peixe, Arraias, Paranã e Taguatinga, no
Estado do Tocantins. Palmas: Exata Copiadora, 2012.
Bibliografia complementar:
BOITO, Camillo. Os Restauradores. 3.ed. São Paulo: Ateliê, 2014.
DIOGO, Érica (org.). Recuperação de imóveis privados em centros históricos.
Brasília, DF: IPHAN/Programa Monumenta, 2009.
Patrimônio cultural e ambiental: questões legais e conceituais: questões legais
e conceituais. Campinas: Annablume, 2009.
RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. Cotia: Ateliê, 2013.
VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Restauração. São Paulo: Ateliê,
2013.
PROJETO DE ARQUITETURA III

60h

EMENTA: Projetos de edificação de médio porte com forte conteúdo simbólico
de caráter coletivo. Ênfase no exercício de simbolização e expressão estética,
além da resolução dos aspectos funcionais, ambientais e construtivos.
Detalhamento relevante para o partido arquitetônico predeterminado.
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Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerando os aspectos
ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos.
Bibliografia básica:
KOWALTOWSKI, Dóris K. Arquitetura escolar. São Paulo: Oficina de textos,
2011.
ROAF, Sue. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas.
Porto Alegre: Bookman, 2009.
MASCARÓ, Juan Luís. O custo das decisões arquitetônicas. 5.ed. Porto
Alegre: Masquarto, 2010.
Bibliografia complementar:
FABRICIO, Marcio. Et. Al. O processo de projeto em arquitetura. São Paulo:
Oficina de textos, 2011.
JOURDA, Françoise-Hélène. Pequeno manual do projeto sustentável. São
Paulo: Gustavo Gili, 2015.
SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade: guia prático para projeto de adaptações e
de novas edificações. São Paulo: PINI, 2011.
Abílio Guerra (org.). Biselli e Katchboria: arquiteto brasileiro e contemporâneo.
São Paulo: Romano Guerra Editora, 2007.
BONSIEPE, Gui. Design como prática de projeto. São Paulo: Blucher, 2012.
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

60h

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. Concepção estrutural de
edifícios: escolha do sistema estrutural, desenhos das formas dos vários
pavimentos do edifício. Projeto de vigas biapoiadas e contínuas: 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.
Bibliografia básica:
CHING, Francis D. K. Sistemas Estruturais Ilustrados. 2.ed. Bookman, 2015.
ENGEL, Heino. Sistemas Estruturais. São Paulo: Gustavo Gili, /20122013.
MARTHA, Luiz Fernando. Análise De Estruturas Conceitos E Métodos
Basicos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010.
Bibliografia complementar:
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ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118: 2014.
Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Resistência dos Materiais para
Entender e Gostar. São Paulo: Studio Nobel, 2008/2015.
MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de Estruturas. São Paulo:
Zigurate, 2003.
REBELO, Yopanán Conrado Pereira. A Concepção Estrutural e a Arquitetura.
São Paulo: Zigurate, 2011.
ALMEIDA, Maria Cascao Ferreira de. Estruturas Isostáticas. São Paulo:
Oficina de Textos, 2009.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDES LÓGICAS

60h

EMENTA: Física aplicada ao projeto. Conceitos fundamentais de suprimento
de energia elétrica e de comunicação nas edificações. Projeto complementar
de instalações elétricas de baixa tensão, telefonia e comunicações.
Instalações eletromecânicas. Sistema de segurança e circuito fechado de TV.
Ar Condicionado.
Bibliografia básica:
CREDER, H. Instalações elétricas. 15.ed. Livros Técnicos e Científicos.
Editora LTDA. 2000, 2012.
NISKIER, Julio. Instalações elétricas. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais.
12.ed. São Paulo: Érica, 2011.
Bibliografia complementar:
JÚNIOR, Roberto de Carvalho; Instalações Elétricas e o Projeto de
Arquitetura, 4.ed. Edgard Blücher, São Paulo, 2013.
NISKIER, Julio. Manual de Instalações Elétricas. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2016.
GUERRINI, Délio Pereira. Eletricidade para a engenharia. Barueri: Manole,
2003.
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais = Instalações
elétricas industriais. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais:
Conforme norma NBR 5410:2004. 21.ed. São Paulo: Érica, 2011.

6º PERÍODO
INFRAESTRUTURA HABITACIONAL E URBANA

60h

EMENTA: Formação das cidades e desenvolvimento da infraestrutura urbana.
Parâmetros de ocupação do solo e equipamentos de infraestrutura urbana
considerando aspectos técnicos, sociais e ambientais, bem como a qualidade
material do ambiente construído e sua durabilidade. Princípios de
administração pública referente à gestão da infraestrutura setorial urbana.
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Políticas públicas e programas habitacionais considerando a qualidade de
vida da população e aspectos socioeconômicos, tecnológicos, ambientais e
de desenvolvimento sustentável. Sistemas espaciais e análise de eficiências.
Redes infraestruturais em assentamentos habitacionais. Princípios técnicos
de pavimentação, sistema viário urbano, ciclovias e o transporte coletivo.
Disposição e ordenamento da infraestrutura urbana em núcleos habitacionais:
rede elétrica, sistema de iluminação pública, comunicação e telefonia,
abastecimento de água, drenagem pluvial, esgotamento sanitário,
recolhimento do lixo, distribuição de gás, sistema viário e de trânsito.
Bibliografia básica:
GOLDEMBERG, José. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil.
São Paulo: Blucher, 2011. v.5.
MASCARÓ, Juan; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre:
Editora, 2013.
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.
DUARTE, Fábio; LIBARDI, Rafaela; SÁNCHEZ, Karina. Introdução à
mobilidade urbana. 1.ed. Curitiba: Juruá, 2012.
LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia Urbana E Desenho Da Cidade.
8. ed. Lisboa (PO): Fundação Caloustre Gulbenkian, 2016.
MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em urbanizações de pequeno porte.
Porto Alegre: Masquarto, 2010.
MASCARO, Juan Luis. Loteamentos urbanos. 2.ed. Porto Alegre: 2005.
TOPOGRAFIA APLICADA

60h

EMENTA: Introdução a Cartografia; histórico, conceitos e definições. Mapas,
cartas e plantas. Cartografia e Geodésia: coordenadas, projeções
cartográficas e o sistema geodésico brasileiro. Tecnologia GPS. Topografia e
Geodésia. Topografia e mensurações planimétricas e altimetrias. Perfis
topográficos, declividades e altimetria. Aplicações dos conhecimentos
topográficos e cartográficos na Construção Civil. Análise topográfica orientada
as áreas de risco e catástrofes ambientais. Cartografia digital e temática
aplicada à topografia, princípios de Sistemas de Informações Geográficas,
imagens de satélite, fotogrametria, tratamento gráfico da informação.
Bibliografia básica:
BORGES, Alberto de Campos. Topografia: aplicada à engenharia civil. 3.ed.
São Paulo: Blucher, 2013. v.1.
FONSECA, Romulo soares. Elementos de Desenho Topográfico. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 1979.
TULER, Marcelo. SARAIVA, Sergio. Fundamentos de Topografia. São Paulo:
Bookman, 2014.
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Bibliografia complementar:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13133:
1994: Execução de levantamento topográfico. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.
BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia, 3.ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 1975.
COMASTRI, José Aníbal; TULER, José Claudio. Topografia: altimetria. 3. ed.
[S.I.]: UFV - Universidade Federal de Viçosa, 2005.
FLORENZANO, Teresa Gallotti. Iniciação em Sensoriamento remoto, 3.ed.
São Paulo: Oficina de textos. 2011.
Manual de topografia e caderneta de campo. Porto Alegre: Globo,1983.
ARQUITETURA DE INTERIORES

60h

EMENTA: Projeto de interiores voltados para a organização de espaços
residenciais e comerciais. Fluxos e circulações. Mobiliário e equipamentos.
Transformações de uso e suas adaptações. Elaboração de projeto de
interiores.
Bibliografia básica:
MANCUSO, Clarice. Arquitetura de interiores e decoração. 9.ed. Editora
Sulina, 2012.
PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Dimensionamento humano para espaços
interiores. São Paulo: Gustavo Gili, 2011/2015.
FERREIRA, Patrícia. Desenho de arquitetura. 2.ed. Rio de Janeiro: Imperial
Novo Milênio, 2011.
Bibliografia complementar:
IGGINS, Ian. Planejar espaços para o design de interiores. São Paulo:
Gustavo Gili, 2015.
GIBBS, Jenny. Design de Interiores. Guia útil para estudantes e profissionais.
2.ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2009.
SEGRE, Roberto. Casas brasileiras. São Paulo: Viana & Mosley, 2010.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492:1994
Representação de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro ABNT, 1994.
NEUFERT, Peter. Casa - apartamento - jardim. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
PROJETO DE ARQUITETURA IV
60h
EMENTA: Prática de projeto arquitetônico de edificação vertical.
Entendimento de problemas específicos de circulação vertical; solução de
estruturas em altura e controle dos aspectos plásticos em edificações em
altura. Diagnosticar e compreender corretamente os problemas físicos,
técnicos e funcionais. Justificar o partido arquitetônico. Estudos de
especialização através de maquetes e perspectivas.
Bibliografia básica:
KOCH, Wilfried. Dicionário dos estilos arquitetônicos. 4.ed. São Paulo: [s.n.],
2009.
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PETER, Beinhauer. Atlas de detalhes construtivos - construção nova. 2.ed. [
S.L ]: GG, 2012.
BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5.ed. São Paulo:
Perspectiva, 2016.
Bibliografia complementar:
ZEIN, Ruth Verde. BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: Arquiteturas pós
1950. São Paulo: Perspectiva, 2015.
ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura na era digital financeira. São Paulo:
Editora 34, 2012.
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos. São Paulo: Blucher, 2007.
ZAERA-POLO, Alejandro. Arquitetura em diálogo. São Paulo: UBU, 2016.
MONTANER, Joseph Maria. Sistemas arquitetônicos contemporâneos.
Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
PROJETO DE CONCRETO ARMADO

30h

EMENTA: Fundamentos do concreto armado. Determinação dos
carregamentos atuantes na estrutura. Pré-dimensionamento de vigas e lajes.
Dimensionamento e detalhamento de vigas e lajes.
Bibliografia básica:
CARVALHO, Roberto Chust. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de
concreto armado. 3.ed./4. ed. São Carlos: EdUFSCar, 2012/2013/2016.
ADÃO, Francisco Xavier; HEMERLY, Adriano Chequetto. Concreto armado:
novo milênio: cálculo prático e econômico. 2.ed. Rio de Janeiro: Inter ciência,
2010.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118: 2007.
Rio de Janeiro: ABNT, 2007.
Bibliografia complementar:
ARAÚJO, José Milton de. Curso de concreto armado. 4.ed. Rio Grande:
Dunas, 2014. v.1; v.2; v.3; v.4.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado. 8.ed. São Paulo:
Blucher, 2015.
ARAÚJO, José Milton de. Projeto estrutural de edifícios de concreto armado.
2.ed. Rio Grande: Dunas, 2009.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6120:1980.
Rio de Janeiro: ABNT, 1980.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 8681: 2003.
Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

60h

EMENTA: Demonstração do ciclo das águas e a importância ambiental dos
sistemas mecânicos e automáticos. Conceitos fundamentais de suprimento
de água potável nas edificações. Física aplicada ao projeto. Física aplicada
ao projeto. Noções gerais de escoamento dos líquidos. Exigências de projeto
de instalações hidráulicas e sanitárias. Instalações de água fria e água quente
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nas edificações. Instalações hidráulicas de proteção contra incêndio. Esgotos
prediais. Aspectos sanitários das instalações prediais. Sistemas de fossas,
filtros e sumidouros. Armazenamento e reutilização das águas pluviais.
Bibliografia básica:
AZEVEDO NETTO, José M. de. Manual de hidráulica. 8.ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 1998.
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de
arquitetura. 5.ed. São Paulo: Blucher, 2012.
CREDER, H. Instalações hidráulicas e Sanitárias. 6.ed. Livros técnicos
Científicos Editora LTDA. 2011.
Bibliografia complementar:
AZEREDO, Hélio Alves, O Edifício até sua Cobertura. 2.ed. Blücher. 1997.
ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M. Mecânica dos fluidos: fundamentos
e aplicações. 3. ed. Porto Alegre: [s.n.], 2015.
DELMÉE, G. J. Manual de medição de vazão. 3 ed. São Paulo: Editora Edgard
Blücher Ltda., 2003.
OKIISHI, T. H.; YOUNG, D. F.; MUNSON, B. R. Fundamentos da mecânica
dos fluidos. 4 ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 2004.
COUTO, Luiz Mario Marques. Elementos da Hidráulica. Brasília: UNB, 2012.
7º PERÍODO
PROJETO DE URBANISMO I

60h

EMENTA: Introdução ao desenho urbano. Abordagem histórica de aspectos
sociais, culturais, políticos e econômicos no processo de produção do espaço
urbano. Abordagens contemporâneas acerca da forma urbana e suas
implicações na qualidade de vida dos seus habitantes. Representação gráfica
de elementos que integram um projeto urbano, considerando as legislações
urbanísticas e ambientais vigentes. O processo de formação urbana em seus
aspectos econômicos, antropológicos, sociais e ambientais: identificação de
sua estrutura física, dos seus agentes de produção e da utilização deste
espaço. Percepções sobre a imagem da cidade e sua relação com a qualidade
do ambiente urbano. Interpretações das necessidades dos indivíduos, grupos
sociais e comunidade, através de métodos de leitura das dinâmicas sociais no
espaço urbano. Método de projeto urbano: levantamentos, diagnóstico,
programa de necessidades e estudo preliminar. Desenvolvimento de
propostas de desenho urbano contemplando o processo de formação da
paisagem e princípios do desenvolvimento sustentável. Projeto de intervenção
urbanística dentro de um bairro que contemple a criação de espaços públicos
e de uso público adequados à área estudada (praças e implantação de
equipamentos urbanos).
Bibliografia básica:
BENEVOLO, Leonardo. A cidade e o arquiteto. 2.ed. São Paulo: Perspectiva,
2001.
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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.
Bibliografia complementar:
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 3.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2011.
SECCHI, Bernard. Primeira Lição de Urbanismo. São Paulo: Perspectiva,
2007.
SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 7.ed. São Paulo: Nobel, 2014.
LAMAS, José M. Ressono Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. 8.
ed. 2016.
MASCARÓ, Luís Juan. Desenho urbano e custos de urbanização. 2.ed. Porto
Alegre: Luzzatto, 1989.
GEORREFERENCIAMENTO

30h

EMENTA: Conceito Geral e Histórico, Noções básicas de cartografia, banco
de dados geográficos, Modelos digital do terreno (MDT) Aplicações práticas.
Conceito de Georreferenciamento. Princípios Físicos: energia e espectro
eletromagnético. Sensoriamento Remoto: Tipos de Satélites, Radares,
Processamento digitais de imagens, Caracterização, interpretação e
processamento. Estudo de aplicações ambientais e em sistemas hídricos.
Bibliografia básica:
FLORENZANO, Teresa Gallotti. Iniciação em sensoriamento remoto. 3.ed.
São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
MOREIRA, Maurício Alves. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e
metodologias de aplicação. 4.ed. Viçosa: UFV 2011.
MOURA, Ana Clara Mourão. Geoprocessamento na gestão e planejamento
urbano. 3.ed. Belo Horizonte: Editora da Autora, 2014.
Bibliografia complementar:
BORGES, Alberto de C. Topografia vol. 1.3.ed. São Paulo: Editora Edgard
Blucher, 2013.
BORGES, Alberto de C. Topografia vol. 2. São Paulo: Editora Edgard Blucher,
1992.
GONÇALVES, José Alberto; MADEIRA, Sérgio; SOUSA, J. João. Topografia:
conceitos e aplicações. 3.ed. Lisboa: LIDEL, 2012.
COMASTRI, José A., TULER, José C. Topografia – Altimetria. 3.ed. Viçosa,
UFV, Imprensa Universitária, 2005.
FONSECA, Rômulo Soares. Elementos de Desenho Topográfico. Ed
McGraw-Hill do Brasil, 1979.
MEIO AMBIENTE E SUSTENTBILIDADE

30h
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EMENTA: Estudo e diagnóstico ambiental aplicados ao projeto e ao
planejamento em Arquitetura e Urbanismo; zoneamento geo-ambiental;
conceitos e fundamentos: Relatório Ambiental Simplificado-RAS; Estudo de
impacto de vizinhança-EIV; Estudo de viabilidade Ambiental EVA; Estudo e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e complementares; plano e
Relatório de Controle Ambiental (PCA e RCA); Plano de Manejo Ambiental.
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Bibliografia básica:
Pearson Education do Brasil (org.). Gestão ambiental. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2011.
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; ROMERO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda
Collet. Curso de gestão ambiental. 2.ed. Barueri: Manole, 2014.
PHILIPPI JR, Arlindo. Educação ambiental e sustentabilidade. 2.ed. São
Paulo: Manole, 2014.
Bibliografia complementar:
VERDUM, Roberto; MEDEIROS, Rosa Maria Vieira. RIMA: relatório de
impacto ambiental: legislação, elaboração e resultados. 6.ed. Porto Alegre,
RS: UFRGS Ed., 2014.
MOURA, Ana Clara Mourão. Geoprocessamento na gestão e planejamento
urbano. 3.ed. Belo Horizonte: Editora da Autora, 2014.
GUERRA, Antonio Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da. Impactos
ambientais urbanos no Brasil. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao
planejamento e a gestão urbanos. 10.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2015.
FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade
sustentável. 2. ed. São Paulo: Annab’lume-FAPEC, 2001.
PAISAGISMO I

60h

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:
LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de
Plantas Arbóreas Nativas no Brasil. 3.ed. Nova Odessa, SP: Editora
Plantarum, 2009. v.1.
MARX, Roberto Burle. Arte & Paisagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Studio Nobel,
2004.
PAIVA, Patrícia Duarte de Oliveira. Paisagismo: conceitos e aplicações.
Lavras: UFLA, 2008.
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Bibliografia complementar:
SAKATA, Francine Mariliz Gramacho. Paisagismo Urbano: requalificação e
criação de imagens. São Paulo: EDUSP, 2011.
BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, jardinagem plantas
ornamentais. 7. ed. São Paulo: Iglu, 2000.
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne de (Org.). Novos olhares
sobre o lugar: ferramentas e metodologias, da arquitetura à antropologia. Rio
de Janeiro: Contracapa, 2013.
SILVA, Silvestre. Frutas do Brasil: cores e sabores. São Paulo: Editora
Europa, 2012. v.2.
SIQUEIRA, Vera Beatriz. Burle Marx: inglês. São Paulo: Desatino, 2009.
PROJETO DE ARQUITETURA V

60h

EMENTA: Desenvolvimento de um projeto institucional de ênfase cultural
chegando aos limites de um Anteprojeto. Trata-se de um projeto de edificação
cujo programa exija grandes vãos, com problemas específicos de segurança
(relacionados à presença de grande número de pessoas) e de controle
ambiental (iluminação, acústica, visibilidade, etc.). Detalhes de elementos
construtivos e de circulação vertical. Aplicação de metodologias relativas à
análise do sítio. Tema de forte compromisso com a escala urbana, com ênfase
na presença da edificação no seu entorno.
Bibliografia básica:
YOPANAN, Rebello. Estruturas de aço, concreto e madeira. Atendimento da
expectativa dimensional. São Paulo: Zigurate, 2014.
MONTANER, Josep Maria. A condição contemporânea da arquitetura. São
Paulo: Gustavo Gili, 2016.
BRUNA, Paulo J. V. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. 2. ed.
São Paulo: Perspectiva, 2002.
Bibliografia complementar:
VAINER, André. FERRAZ, Marcelo. Cidadela da Liberdade. São Paulo,
Edições Sesc São Paulo, 2016.
ZANETTINI, Siegbert. Siegbert Zanettini. São Paulo: Universidade de São
Paulo, 2002.
CASTILHO, Ana Luisa Howard de. VARGAS, Heliana Comin. Intervenções
em centros urbanos – objetivos, estratégias e resultados. São Paulo: Manole,
2015.
GLAESER, Edward. O triunfo da cidade. 2.ed. São Paulo: BEI Editora, 2016.
SANTOS, Milton. O espaço dividido. 2.ed. São Paulo: EDUSP, 2008.
SEGURANÇA DO TRABALHO

60h

EMENTA: Conceitos de segurança na obra, controle do ambiente, proteção
coletiva e individual, segurança no projeto, acidentes, seleção, treinamento e
motivação pessoal, normatização e legislação específica, organização de
segurança do trabalho na empresa, segurança em atividades extra empresa,
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bem como a análise e elaboração de projeto de combate a incêndios
baseando-se na legislação vigente.
Bibliografia básica:
ROUSSELET, Edison da Silva; FALCÃO, Cesar. A segurança na obra:
manual técnico de segurança do trabalho em edificações prediais. Rio de
Janeiro: Interciência, 1999.
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma
abordagem holística: segurança integrada a missão organizacional com
produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de
pessoas. São Paulo: Atlas, 1999.
NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e saúde no trabalho: esquematizada
(normas regulamentadoras n. 10 a 19) volume 2. 2.ed. Rio de Janeiro: [s.n.],
2014. v.2.
Bibliografia complementar:
Segurança e medicina do trabalho: normas regulamentadoras -NBR 1 a 36.
78.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CAMPOS, Armando. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
São Paulo: Editora SENAC, 2013/2015.
BELLUSCI, Silvia Meirelles. Doenças profissionais ou do trabalho. 12.ed. São
Paulo: SENAC, 2013.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Manual de primeiros socorros: do
engenheiro e do arquiteto. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2009. v.1.
FELIX, Maria Christina. Engenharia de segurança do trabalho na indústria da
construção. 2 ed. São Paulo: Funda Centro, 2011.
ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA

60h

EMENTA: Conceitos básicos para o lançamento e dimensionamento de
estruturas e sistemas de treliças de aço e madeira. Aspectos tecnológicos do
aço: Processo de fabricação, propriedades físicas, especificações e
normatização dos perfis convencionais. Propriedades, seção, tipos e uso da
madeira em estruturas. Ações do vento e contraventamento. Normatização.
Generalidades de projeto e dimensionamento de elementos estruturais.
Bibliografia básica:
DIAS, Luís 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.
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Estruturas metálicas:
cálculos, detalhes, exercícios e projetos. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2005.
Bibliografia complementar:
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Aço e Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2004.
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PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de aço: dimensionamento prático.
8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
REBELLO, Yopanam Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura.
São Paulo: Zigurate, 2006, 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR
8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
SILVA, Valdir Pignatta; PANNONI, Fabio Domingos. Estruturas de Aço para
Edifícios: aspectos tecnológicos e de concepção. São Paulo: Blucher, 2010.
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

30h

EMENTA: Teoria do fogo. Métodos de propagação. Principais riscos de
incêndio. Classes de incêndio. Agentes extintores. Técnicas de extinção.
Extintores de incêndio. Recarga e manutenção de extintores. Proteção contra
incêndios. Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndios: hidrantes,
mangueiras, chuveiro automático. Técnicas de abandono de área. Brigada de
combate a incêndio. Instruções gerais de emergência. Projeto de distribuição
dos equipamentos. SPDA.
Bibliografia básica:
BRENTANO, Telmo. A proteção contra incêndios no projeto de edificações.
3.ed. Porto Alegre: Edição do autor, 2015.
CAMILO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção e combate a incêndios.
São Paulo: Senac São Paulo, 2015.
SILVA, Valdir Pignatta e. Segurança contra incêndio em edifícios:
considerações para projeto de arquitetura. São Paulo: Blucher, 2014.
Bibliografia complementar:
Formação e treinamento de brigada de incêndio florestal. Viçosa: CPT, 2009.
BRENTANO, Telmo. Instalações hidráulicas de combate a incêndio nas
edificações. 5.ed. Porto Alegre: Edição do autor, 2016.
TOCANTINS, Governo do. Normas técnicas: diário oficial do Estado do
Tocantins Nº 3.721 de 25 setembro de 2012. Palmas: [s.n.], 2012.
TOCANTINS, Governo do. Normas técnicas: diário oficial do Estado do
Tocantins Nº 3.721 de 25 setembro de 2012. Palmas: [s.n.], 2012.
8º PERÍODO
PROJETO DE URBANISMO II

60h

EMENTA: Compreensão da relação entre o espaço consolidado e o desenho
urbano aplicado como processo de construção/ renovação de um trecho de
cidade. Percepções sobre a imagem da cidade e sua relação com a qualidade
do ambiente urbano. Interpretações das necessidades dos indivíduos, grupos
sociais e comunidade, através de métodos de leitura das dinâmicas sociais no
espaço urbano. Noções de equilíbrio ecológico, desenvolvimento sustentável,
utilização e preservação de recursos naturais. Entendimento do impacto do
sistema viário e das modalidades de transporte na vida urbana. Noções da

147

dialética centro-periferia. Método de projeto urbano: levantamento,
diagnóstico, programa de necessidades, organograma, fluxograma, planos de
massas e estudo preliminar. Partido urbanístico e discurso projetual.
Aprofundamento da leitura e interpretação da legislação urbanística e
ambiental vigente. Leitura crítica e entendimento de um espaço urbano na
escala de um setor de médio porte e exercício de projeto de intervenção que
contemple a escala do bairro (potencialização de vazios urbanos, áreas subutlizadas, propostas de rehabilitação urbana).
Bibliografia básica:
Urbano. São Paulo: Folha de São Paulo, 2013. v.10.
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao
planejamento e à gestão urbana. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.
LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da
cidade. 2.ed./5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011/2016.
Bibliografia complementar:
LYNCH, Kevin. A boa forma da cidade. Lisboa: LDA,2010.
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Universidade de
São Paulo, 2009.
CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, ©1971.
GLAESER, Edward L. O triunfo da cidade. 2.ed. São Paulo: BEI
Comunicação, 2016.
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 3.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2011.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

120h

EMENTA: 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.
Bibliografia básica:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas,
2013.
ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2011.
RIBEIRO, Carmen Couto; PINTO, Joana Darc Silva; STARLING, Tadeu.
Materiais de construção civil. 4.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2016.
Bibliografia complementar:
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São
Paulo: Cortez Editora, 2007.
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MARCONI, Maria de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas Editora, 2010.
ARANTES, Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. 3.ed. São
Paulo: EDUSP, 2015.
CHING, F. ADAMS, C. Técnicas de construção ilustrada. 5.ed. São Paulo:
Bookman, 2017.
ABNT, NBR 6023. Informação e Documentação – Referências – Elaboração.
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
PAISAGISMO II

60h

EMENTA: Intervenção na paisagem urbana. Projetos de espaços urbanos
livres e de espaços abertos vinculados à edificação. Metodologia e
representação gráfica de projetos de paisagismo.
Bibliografia básica:
PAIVA, Patrícia de Oliveira. Paisagismo: conceitos e aplicações: conceitos e
aplicações. Lavras: [s.n.], 2008.
SILVA, Antônio Carlos Rodrigues. Desenho de vegetação em arquitetura e
urbanismo. Editora: Blucher, 2009.
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras. Vol. II. 3.ed./ 7.ed. São Paulo: Instituto
Plantarum, 2009/2016.
Bibliografia complementar:
SIQUEIRA, Vera Beatriz. Burle Marx. 2.ed. Cosac Naify, 2009.
ROGERS, Richard. GUMUCHDJIAN, Philip. Cidades para um pequeno
planeta. São Paulo: Gustavo Gili, 2015.
HUTCHISON, Edward. O desenho no projeto da paisagem. São Paulo:
Gustavo Gili, 2012.
NEUFERT, Peter. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. Editora: Gustavo Gili,
2013.
BARCINSKI, Fabiana Werneck. Árvores nativas brasileiras. São Paulo: WMF
Martins Fontes, 2014.
PROJETO DE ARQUITETURA VI

60h

EMENTA: Projeto arquitetônico de um grande edifício que contemple o
raciocínio estrutural da pré-fabricação e da industrialização da construção.
Fornecer subsídios para o desenho das principais peças estruturais baseadas
na racionalização pensando seus encaixes, materiais e montagem das peças.
Desenvolver estudo aprofundado relacionado com os problemas de
funcionalidade, circulação e fluxos associados a um projeto arquitetônico préfabricado com grandes vãos. Estimular a análise crítica sobre flexibilidade e
ampliação nas alternativas de projeto.
Bibliografia básica:
ENGEL, Heino. Sistemas de estructuras sistemas estruturais. Barcelona:
Gustavo Gili, 2012.
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DIAS, LUÍS ANDRADE DE MATOS. Aço e arquitetura. Estudo de edificações
no Brasil. São Paulo: Zigurate, 2014.
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Estruturas metálicas:
cálculos, detalhes, exercícios e projetos. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2005.
Bibliografia complementar:
YOPANAN, Rebello. Concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo:
Zigurate, 2011.
RITTER, J. M. Análise das estruturas. 8.ed. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2013.
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Edificações de aço no Brasil. São Paulo:
Zigurate, 2002.
BELLEI, Ildony H.; PINHO, Fernando O.; PINHO, Mauro O. Edifícios de
múltiplos andares em aço. 2.ed. São Paulo: PINI, 2008.
JUNIOR, Heitor F., ANDRADE, Luciana T., PEIXOTO, Fernando A. As
cidades e seus agentes. Práticas e representações. São Paulo: EDUSP, 2006.
SOCIOLOGIA E HUMANIDADE

60h

EMENTA: Perspectivas sociológicas clássicas e contemporâneas. Cultura e
ideologia no ambiente social. Meios de controle social. Relação sociedade e
religião. Direitos humanos à luz dos conceitos de diversidade, alteridade e
pluralidade. Minorias e grupos vulneráveis. Cultura e história afro-brasileira e
indígena: relações étnico-raciais. Discussão das ações afirmativas sob a
perspectiva da igualdade e da liberdade. A humanização das ciências e do
trabalho. Cidadania e política. Sociedade, Estado, cultura e ambiente.
Bibliografia Básica
BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias da
Agenda 21. 13.ed./15. ed. Petrópolis: Vozes, 2011/2014.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007.
Bibliografia Complementar
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4.ed. São
Paulo: Moderna, 2010.
CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e diversidade. Curitiba: Intersaberes,
2012.
MICHALISZYN, Mario Sérgio. Relações étnico- raciais para o ensino da
identidade e da diversidade cultural brasileira. Intersaberes, 2014.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE.
DEPARTEMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Manual de doenças mais
importantes, por razões étnicas, na população brasileira afrodescendente.
Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

30h
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EMENTA: Estudo dos Conhecimentos sobre a interação entre os projetos
arquitetônicos e complementares (Elétrico, Hidros sanitário, Estrutural, Gás,
Climatização e PPCI). Na execução de serviços e obras para construção de
edifícios. Compatibilização de projetos da edificação convencionais.
Hierarquização e compatibilização de soluções para projetos de construção.
Entendimento global de uma edificação convencional de média complexidade.
Abordagem comercial do Gerenciamento de Projetos. As Built.
Bibliografia básica:
NAGALLI, André. Gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil. São
Paulo: Oficina de Textos, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9.ed.
Campus, Rio de Janeiro, 2014.
LIMMER, Carl V. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e
Obras. LTC, 2010/2015.
Bibliografia complementar:
MELHADO, S. B.; SOUZA, Ana Lúcia Rocha de et al. Coordenação de
projetos de edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005.
Silvio Burrattino Melhado (coord.). Coordenação de projetos de edificações.
São Paulo: O Nome da rosa, 2002.
CUNHA, Eduardo Grala da. Elementos de arquitetura de climatização natural:
método projetual buscando as eficiências nas edificações. 2.ed. Porto Alegre:
[s.n.], 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492:1994
Representação de projetos de arquitetura = NBR 6492:1994. Rio de Janeiro:
ABNT, 1994.
MAMEDE FILHO, João. Manual de Equipamentos elétricos. 3.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013.

9º PERÍODO
PROJETO DE URBANISMO III

60h

EMENTA: Reflexão crítica do impacto e da importância de um grande
equipamento urbano público na cidade. Aplicações de técnicas e
procedimentos urbanísticos com ênfase no dimensionamento de um
programa de necessidades, considerando os aspectos funcionais, ambientais
e legislação urbana, que compreendam a complexidade da escala do
município como unidade físico-territorial e que envolva os cidadãos em uma
nova dinâmica de apropriação do espaço público.
Método de projeto urbano: levantamento, diagnóstico, programa de
necessidades, organograma, fluxograma, planos de massas, estudo
preliminar e anteprojeto. Entender o que é partido urbanístico e discurso
projetual. Investigar as possibilidades do paisagismo e do mobiliário urbano
no desenho da cidade.
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Conhecimento do fenômeno urbano enquanto processo de apropriação,
construção e transformação permanente do território e exercício de projeto de
intervenção que contemple a ligação entre bairros, criando uma nova
centralidade potencializando a diversidade dos usos na cidade.
Bibliografia básica:
FERREIRA, Mario dos Santos. Arquitetura E Urbanismo. Porto Alegre: Livraria
do Arquiteto, 2008.
ROMERO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Metrópoles e o desafio
urbano frente ao Meio Ambiente. São Paulo: Blucher, 2010.
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania.
São Paulo: Senac, 2012.
Bibliografia complementar:
CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 1996.
MASCARÓ, Luís Juan. Desenho urbano e custos de urbanização. 2.ed. Porto
Alegre: Luzzatto, 1989.
CORBUSIER, Le. Urbanismo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre: [s.n.], 2012.
HALL, Peter. Cidades do amanhã: uma história intelectual do planejamento e
do projeto urbanos no século XX. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2016.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

120h

EMENTA: 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.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas,
2013.
ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2011.
RIBEIRO, Carmen Couto; PINTO, Joana Darc Silva; STARLING, Tadeu.
Materiais de construção civil. 4.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2016.
Bibliografia complementar:
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São
Paulo: Cortez Editora, 2007.
MARCONI, Maria de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas Editora, 2010.
ARANTES, Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. 3.ed. São
Paulo: EDUSP, 2015.
CHING, F. ADAMS, C. Técnicas de construção ilustrada. 5.ed. São Paulo:
Bookman, 2017.
ABNT, NBR 6023. Informação e Documentação – Referências – Elaboração.
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
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PROJETO INTEGRADOR

60h

EMENTA: Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os
conhecimentos desenvolvidos nas unidades curriculares ao longo do curso.
Desenvolver habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita,
resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento criativo,
metodologia de desenvolvimento de projetos visando ao desenvolvimento das
competências adquiridas ao longo do curso através de aplicação em projetos
ambientais de pesquisa.
Bibliografia básica:
NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura; 18.ed. Gustavo Gilli, Barcelona,
2013.
MANCUSO, Clarice. Arquitetura de interiores e decoração: a arte de viver
bem. 9.ed. Porto Alegre: Sulina, 2012.
MASCARÓ, J. L. O custo das decisões arquitetônicas. 5.ed. Porto Alegre, Ed.
+4, 2010.
Bibliografia complementar:
BROWN, Rachel; FARRELLY, Lorraine. Materiais no design de interiores.
Barcelona: Gustavo Gili, 2014.
BORGES, Alberto de Campos; MONTEFUSCO, Elizabeth; LEITE, Jaime
Lopes. Prática das pequenas construções: volume 1 9. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 2009 v.1.
BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções: volume
2. 6.ed. São Paulo: Blucher, 2010. v.2.
FROTA, Anésia; SCHIFFER, Sueli. Manual de Conforto Térmico. 8.. ed. São
Paulo: Studio Nobel, 2003.
GREGOTTI, Vittorio. Território da arquitetura. 3.ed. São Paulo: Perspectiva,
2010.
KROEMER, K.H.E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem.
5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

TCC I

30h

EMENTA: Escolha do tema a ser desenvolvido no Trabalho Conclusão de
Curso. Pesquisa e elaboração da proposta. Conceituação do objeto da
proposta, justificativa e embasamento teórico. Estudo do objeto de elaboração
de projeto em variadas áreas: residência unifamiliar ou multifamiliar,
equipamento público, privado ou institucional, intervenção urbanística ou
planejamento urbano. Definição do meio físico e social do trabalho final. A
aprovação da proposta permitirá o acadêmico postular ao TCC-II, continuando
a pesquisa com o projeto.
Bibliografia básica:
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ABNT, NBR 6023. Informação e Documentação – Referências – Elaboração.
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
ABNT, NBR 10520. Informação e Documentação – Citações em Documentos
– Apresentação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
ABNT, NBR 14724. Informação e Documentação – Trabalhos Acadêmicos –
Apresentação. 3ª ed. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
Bibliografia complementar:
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne. Novos Olhares Sobre o
Lugar: ferramentas e metodologias, da Arquitetura à antropologia. Rio de
Janeiro: Contracapa, 2013.
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. 3.ed. Editora: ATLAS.
2009. OJIMA, Ricardo, MARANDOLA JUNIOR. Mudanças Climáticas e as
Cidades: novos e antigos debates na busca da sustentabilidade urbana e
social. São Paulo: Blucher, 2013.
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana e cidadania.
São Paulo: Senac, 2012.
GESTÃO E EMPREENDORISMO

60h

EMENTA: Fundamentos de Administração. Estudos dos conceitos de
empreendedorismo. Características, tipos e habilidades do empreendedor.
Formas de empreendedorismo (Oportunidade X Necessidade). Gestão
Empreendedora, Liderança e Motivação. Órgãos e instituições de apoio à
geração de empreendimentos inovadores; elaboração de planos de negócios.
Bibliografia Básica
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9.ed.
São Paulo: Editora Makron Books, 2014.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução a Administração. 6.ed. Atlas,
2006.
MARIANO, Sandra Regina Holanda. Empreendedorismo: fundamentos e
técnicas para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
Bibliografia Complementar
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. Administração estratégica e
vantagem competitiva: conceitos e casos. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2011.
CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinânica do
sucesso das organizações. 3. ed. Barueri: Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à teoria das organizações. Barueri:
Manole, 2010.
SERTEK, Paulo; GUINDANI, Roberto Ari; MARTINS, Tomas Sprano.
Administração e planejamento estratégico. IBPEX, 2012.
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MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem complicação:
como facilitar a comunicação na empresa, via da cultura e do diálogo. 3.ed.
Manole, 2014.
ORÇAMENTO DE OBRAS

60h

EMENTA: Elaboração de orçamento, organogramas, e cronograma físicofinanceiro 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. Orçamentação com uso de
softwares. Montagem de planilhas eletrônicas com ênfase ao orçamento.
Bibliografia básica:
MASCARO, J. L. O Custo das Decisões Arquitetônicas. 15.ed. Porto Alegre:
MASQUATRO, 2010.
MUDRIK, Chaim. Caderno de Encargos. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2006. v.1
LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos de
Obras. Rio de Janeiro: LTC,2010.
Bibliografia complementar:
YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 11.ed. São Paulo: PINI. 2011.
BAUER, L. A. Falcão. Materiais de construção. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2016. v.1.
BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2008/2013. v.2
CARDOSO, Roberto Sales. Orçamento de obras em foco. São Paulo: PINI,
2014.
MATTOS, Aldo Dorea. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: PINI,
2014.
10º PERÍODO
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

60h

EMENTA: Introdução à teoria, à prática e à evolução histórica do
planejamento urbano, em sua escala municipal, metropolitana e regional. A
partir da compreensão das políticas públicas de desenvolvimento urbano, dos
instrumentos de planejamento vigentes e sua aplicação, serão introduzidos
técnicas e metodologias de pesquisa voltadas para a análise do tecido urbano,
considerando o seu contexto político-econômico, ambiental e sociocultural.
Noções de gestão urbana. Elaboração de propostas de regulamentação
urbanísticas aplicadas a contextos urbanos, metropolitanos e regionais reais,
envolvendo a elaboração de trabalhos de campo, levantamentos, diagnóstico,
propostas de intervenção e formas de implementação das propostas.
Bibliografia básica:
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao
planejamento e à gestão urbana. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.
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SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Universidade de
São Paulo, 2009.
ROMERO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Metrópoles e o desafio
urbano frente ao Meio Ambiente. São Paulo: Blucher, 2010.
Bibliografia complementar:
HARVEY, David. Cidades Rebeldes. São Paulo: Martins Fontes – Selo
Martins, 2014.
MONTANER, Josep Maria. Arquitetura e Politica. Barcelona: Gustavo Gilli,
2014.
NASCIMENTO, JÚNIO BATISTA DO. Palmas: sua história, trajetória e
conquistas. Palmas: 2009.
FRÚGOLI JR, Heitor; ANDRADE, Luciana Teixeira; PEIXOTO, Fernanda
Arêas. As cidades e seus agentes: práticas e representações. Belo Horizonte:
PUC Minas/Edusp, 2006.
HALL, Peter. Cidades do amanhã: uma história intelectual do planejamento e
do projeto urbanos no século XX. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2016.

TCC II

30h

EMENTA: Desenvolvimento de projeto arquitetônico, paisagístico ou
urbanístico, em nível de Anteprojeto ou Pré-executivo, condizente com o
objeto pesquisado na disciplina de TCC-I. Confecção de mapas e plantas de
situação, plantas baixas, cortes, elevações, perspectivas, memoriais,
especificações e maquete, em escalas e níveis de detalhamento de acordo
com a natureza do projeto (arquitetura, paisagismo, urbanismo, planejamento
urbano).
Bibliografia básica:
ABNT, NBR 6023. Informação e Documentação – Referências – Elaboração.
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
ABNT, NBR 10520. Informação e Documentação – Citações em Documentos
– Apresentação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
ABNT, NBR 14724. Informação e Documentação – Trabalhos Acadêmicos –
Apresentação. 3ª ed. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
Bibliografia complementar:
DUARTE, Cristiane Rose; VILLANOVA, Roselyne. Novos Olhares Sobre o
Lugar: ferramentas e metodologias, da Arquitetura à antropologia. Rio de
Janeiro: Contracapa, 2013.
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. 3.ed. ATLAS. 2009.
OJIMA, Ricardo. VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade
urbana e cidadania. São Paulo: Senac, 2012.
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL

60h

EMENTA: Noções de legislação trabalhista, comercial e fiscal. Tipos de
sociedades. Propriedade industrial, patentes e direitos. Reflexos sobre o agir.
Ética profissional. Aspectos sociais e profissionais da computação. Mercado
de trabalho. Código de ética profissional do profissional de Arquitetura e
Urbanismo.
Bibliografia básica:
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 33. ed. Rio de Janeiro: Civilização
brasileira, 2012.
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 12. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015
BOFF, Leonardo. Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos. 9.ed. Petrópolis:
Vozes, 2014.
Bibliografia complementar:

CAMARGO, Marculino. Fundamentos de Ética Geral e Profissional,
12.ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet: liberdade de informação,
privacidade e responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
COOPER, Brian. Como usar a Internet. 2.ed. São Paulo: Publifolha, 2002.
PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de
computadores: a interface hardware/software. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014. PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Arquitetura de
computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

GERENCIAMENTO DE OBRAS

60h

EMENTA: Noções gerais de economia, gestão e filosofias de produção para
objetos de arquitetura e urbanismo. Gestão estratégica de processos: De
projeto, orçamento, custo, qualidade, planejamento e controle de
empreendimentos da construção. Estuda a integração das decisões projetivas
e o processo construtivo. Estratégias e ferramentas gerenciais. Segurança no
trabalho e gestão de qualidade.
Bibliografia básica:
LIMMER, C. V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras.
Rio de Janeiro: LTC, 2010.
GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na
construção civil brasileira. 4.ed. São Paulo: Pini, 2004.
MASCARO, J. L. O Custo das Decisões Arquitetônicas. 5.ed. Porto Alegre:
MASQUATRO, 2010.
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Bibliografia complementar:
SANTOS, A. D. P. L., & JUNGLES, A. E. (2008). Como gerenciar as compras
de materiais na construção civil. Editora Pini. 2008.
POLITO, Giuliano. Gerenciamento de obras. São Paulo: PINI, 2015.
YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 11.ed. São Paulo: PINI. 2011.
MENEZES, Luis Cesar De Moura. Gestao de projetos. 3.ed. ATLAS. 2009.
MATTOS, A D. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Pini, 2010.
OPTATIVAS
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
30h
EMENTA: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância, cultura e história.
Identidade surda. Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de
sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais.
Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e
similaridades existentes entre essa e a língua Portuguesa.
Bibliografia básica:
CAPOVILLA, Fernando César. Novo Deit-Libras. 2. ed. São Paulo:
Universidade de São Paulo, 2012. v.1
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de Apoio para Aprendizado de
Libras. São Paulo: Phorte, 2011.
LODI, Ana Claudia Balieiro; MÉLO, Ana Dorziat Barbosa de; FERNANDES,
Eulalia (Org.). Letramento, bilinguismo e educação de surdos. 2. ed. Porto
Alegre: Mediação, 2015.
Bibliografia complementar:
DORZIAT, Ana (Org.). Estudos surdos: diferentes olhares. Porto Alegre:
Mediação, 2011.
MASIP, Vicente. Fonologia, fonética e ortografia portuguesas. Rio de Janeiro:
EPU, 2014
FELIPE, Tanya. Libras em contexto: curso básico: livro do estudante. 9. ed.
Rio da Janeiro: WalPrint Gráfica, 2009.
LIMA, Camila Machado de. Educação de surdos: desafios para a prática e
formação de professores. Rio de Janeiro: Wake, 2015.
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais da libra. 2.
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2013.
PROJETO DE ARQUITETURA INDUSTRIAL

30h

EMENTA: Arquitetura Industrial. Planejamento de ambientes industriais.
Ergonomia, funcionalidade e adequação ao usuário. Escolha do sistema
construtivo para edificações industriais. Projeto industrial, infraestrutura
predial, serviço e apoio. Acessibilidade em projetos arquitetônicos industriais.
Projetos de equipamentos industriais. Detalhamento arquitetônico de
estruturas industriais. Projetos variados.
Bibliografia básica:
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IIDA, Itiro. Ergonomia - Projeto e Produção. Edgard Bulcher. 2.ed./3.
ed.2005/2016.
PINHEIRO, Antonio. Estruturas Metálicas. Edgard Blucher. 2.ed. 2005.
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Aço e arquitetura: estudo de edificações no
Brasil. São Paulo: Zigurate, 2004.
Bibliografia complementar:
GRANDJEAN, Ettiénne; KROEMER, H. J. Manual de ergonomia - Adaptando
o Trabalhando ao Homem. 5.ed. Bookman Companhia. 2005.
MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas: prediais e
industriais. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
NEUFERT. E. A arte de projetar em arquitetura. 17.ed. Gustavo Gilli: S. P.
2011.
BENEVOLO, Leonardo. Introdução à arquitectura. [S.I.]: Arte & Comunicação,
2009.
PAOLESCHI, B. Logística Industrial Integrada - do planejamento, produção,
custo e qualidade a satisfação do cliente. Erica, 2008.
FOTOGRAFIA

30h

EMENTA: Apresenta os conteúdos teóricos e práticos da fotografia de
arquitetura em exteriores e interiores. Aspectos técnicos da fotografia. A luz e
as cores o Corte e o enquadramento fotográfico respeitando as formas,
detalhes e cores das obras arquitetônicas. A fotografia como veículo de
registro, estudo, interpretação, meio de comunicação para a arquitetura e
urbanismo.
Bibliografia básica:
ARNHEIM, Rudolf. Arte E Percepção visual. São Paulo: Pioneira, 2012.
LIMA, Mariana Regina Coimbra de. Percepção Visual Aplicada A Arquitetura
E Iluminação. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 2010.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 14. ed. Campinas:
PAPIRUS, 2012.
Bibliografia complementar:
PALACIN, Vitché. Fotografia: teoria e prática. São Paulo: Saraiba.2012.
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175327/cfi/2!/4/4@
0.00:0.00
KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: Teoria. 6.ed. São Paulo: Ed.
SENAC São Paulo, 2015.
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 20062007.
PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. 4.ed. São Paulo:
Perspectiva, 2014.
PROJETO DE MÓVEIS PLANEJADOS

30h
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EMENTA: Projeto de móveis com metodologia aplicada. Moveis planejados
fabricados sob medida inserindo no ambiente. Avaliar as questões estéticas
aplicadas ao desenho do mobiliário. Espaços específicos e suas
necessidades. Desenvolver a representação gráfica e o detalhamento do
móvel, seus complementos, especificidades e materiais de revestimento com
responsabilidade ambiental.
Bibliografia básica:

MANCUSO, Clarice. Arquitetura de interiores e decoração: a arte de viver
bem. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2012.
NEUFERT, Peter. Arte de projetar em arquitetura. 18. ed. Barcelona: Gustavo
Gili, 2013.
KROEMER, K.H.E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem.
5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
Bibliografia complementar:
KARLEN, Mark. Planejamento de espaços internos: com exercícios. 3. ed.
São Paulo: Bookman, 2010.
DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia enciclopédico da arte
moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.
DUCHER, Robert. Características dos Estilos. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
SCRUTON, Roger. Estética da arquitectura. [S.I.]: Ltda., 2010.
HUISMAN, Denis. A estética. Lisboa: Ltda., 1994.
CLIMATIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS

30h

EMENTA: Controle da qualidade térmica do ambiente construído. Noções de
climatologia aplicada à Arquitetura e Urbanismo. Exigências humanas para o
conforto térmico. Condicionamento térmico e ventilação natural: métodos de
análise de desempenho térmico para dimensionamento de componentes.
Sistemas prediais de climatização artificial. Normas técnicas e regulamentos.
Eficiência Energética e sustentabilidade.
Bibliografia básica:
CREDER, H. Instalações de Ar Condicionado. 16.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013/2016.
CUNHA, Eduardo Grala da. Elementos de arquitetura de climatização natural:
método projetual buscando as eficiências nas edificações. 2.ed. Porto Alegre:
[s.n.], 2006.
ROAF, Sue; CRICHTON, David; NICOL, Fergus. A adaptação de edificações
e cidades às mudanças climáticas: um guia de sobrevivência para o século
XXI. Porto Alegre: Bookman, 2009.
Bibliografia complementar:
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Ventilação e cobertas: estudo teórico, histórico e descontraído. São Paulo:
Blucher.
FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. Manual de Conforto Térmico. São Paulo:
Nobel, 2003.
BENTO, José Manuel L. A. Manual prático de ar condicionado. São Paulo:
PINI, 2014.
BITTENCOURT, Leonardo; CÂNDIDO, Christina. Introdução à ventilação
natural. 4.ed. Araguaína: EDUFAL, 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15220-4
- Desempenho térmico de edificações, parte 4: mediação da resistência
térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente protegida.
Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES URBANOS
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EMENTA: Estudo de áreas urbanas, densidade demográfica, sistema de
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a legislação municipal. Vias para veículos, vias para pedestres, ciclovias e
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

30h

EMENTA: Problemática dos resíduos sólidos. Caracterização quantitativa e
qualitativa do lixo urbano. Reciclagem e reaproveitamento de resíduos
gerados no meio urbano. Gerenciamento do sistema de limpeza pública:

161

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo
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