
 

Ofertas turmas de RCE 2019/1 

Professor Turmas Horários Nome do Projeto Vagas 

Adriana Portella 1 
quinta-feira 
14h00min 

 2 

Adriane Borda 2 
quinta-feira 
13h30min 

OFICINAS de Ensino/aprendizagem de Representação 
Gráfica e Digital - projeto 314. 
O Projeto se constitui por uma dinâmica de estudo, 
treinamento, proposição e oferecimento de cursos de 
extensão na área de representação gráfica e digital. A 
especificidade desta área está em ser potencializada 
continuamente pelo desenvolvimento das tecnologias 
computacionais e de informação e comunicação e por sua 
aplicabilidade às diferentes atividades educativas e 
profissionais, integrando-se cada vez mais ao cotidiano da 
sociedade como um todo. Tendo em vista os diferentes 
propósitos de reconhecimento das tecnologias de 
representação, desde a constante atualização frente à 
evolução destas tecnologias até o estabelecimento de uma 
cultura de uso das mesmas pela sociedade, os cursos de 
extensão abarcam um panorama geral dos meios digitais 
incluindo os seguintes temas: Fundamentos e Aplicações de 
Informática Gráfica, Modelagem Geométrica, Modelagem 
Visual, Animação, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, 
Mundos Virtuais e interatividade, Multimídia, Fotogrametria, 
Anamorfismos, Fabricação Digital, Desenho Paramétrico. 
Ainda pela especificidade do conhecimento, os resultados 
dos processos formativos muitas vezes referem-se a 
disponibilização de representações (produtos) que podem 
ser exploradas por ações educativas e culturais. 
 

5 

Aline Silveira 3 
terça-feira 
16h50min 

 2 

Ana Paula Zechlinski 4 
quarta-feira 
16h20min 

Laboratório de Urbanismo – cód. 113 
Realiza projetos de extensão nas áreas de planejamento 
urbano e regional, desenho urbano, mobilidade, preservação 
ambiental, preservação do patrimônio histórico e cultural, 
paisagismo e estrutura da paisagem, bem como oferece 
apoio às disciplinas de graduação e pós-graduação. 
Apresenta dois públicos distintos: a) alunos de graduação e 
pós-graduação, contemplados através do apoio acadêmico 
na realização das atividades acima descritas e b) órgãos de 
gestão pública urbana dos municípios da zona sul do 
Estado, junto aos quais o Laboratório tem atuado, no sentido 
de cooperar e colaborar no desenvolvimento das ações 
municipais de planejamento e ordenamento territorial, 
atingindo assim, de modo indireto a população total dos 
Municípios. O Laboratório de Urbanismo oportuniza aos 
alunos as trocas e replicação de saberes garantidas pelas 
assessorias, oficinas e eventos que visam sempre 
instrumentar o aluno para que o mesmo adquira habilidades 
específicas e o tornem apto a enfrentar os desafios 
profissionais na área do urbanismo. A atuação junto aos 
órgãos gestores municipais busca promover sua autonomia 
através das trocas de conhecimento e auxílios realizados 
junto ao corpo técnico municipal nas atividades de 
cooperação em ações de planejamento territorial. Este 
contato com os gestores municipais e representantes da 
comunidade é pautado pela atualização de conhecimentos, 
reflexão sobre a realidade local e indicação de metodologias 
participativas na solução dos problemas urbanos. 

4 

Laura Cezar 5 
segunda-feira 

10h00min 

 2 



Nirce Medvedovski 6 
Não Informado 

 

 2 

Ana Paula Dametto 7 
quarta-feira 
16h20min 

 3 

Janice Pires 8 
quarta-feira 
13h30min 

PRO_ACORDA: PROmoção de Ações de 
COmpartilhamento de experiências de 
empreendedorismo e inovação na área de 
Representação (fabricação digital e desenho 
paramétrico) para o Projeto em Design e Arquitetura - 
projeto 629 
O Projeto PRO_ACORDA se propõe a estabelecer um 
espaço para a PROmoção de Ações e de COmpartilhamento 
de experiências de empreendedorismo e inovação na área 
de Representação (fabricação digital e desenho paramétrico) 
para o Projeto em Design e Arquitetura. Deriva dos 
resultados do Projeto de Pesquisa ACORDA (Análise e 
COnstrução de Referenciais Didáticos para Arquitetura:  uma 
abordagem para o Desenho paramétrico e para a 
prototipagem rápida), o qual tem investido em construir uma 
infraestrutura conceitual e procedimental para a inserção das 
tecnologias de desenho paramétrico e fabricação digital junto 
ao contexto formativo, da área de geometria e 
representação, da FAURB/UFPel. 

3 

Ligia Chiarelli 9 
quarta-feira 
16h20min 

 3 

Mauricio Polidori 10 
terça-feira 
16h00min 

 1 

Ana Oliveira 11 
quarta-feira 
14h20min 

RedePHI Patrimonio Histórico + Cultural Código do 
COCEPE: 184 
 Divulgação na Rede Patrimonio Histórico + Cultural 
Iberoamericano (PHI) dos trabalhos produzidos pelos 
acadêmicos da FAUrbUFPel que abordam a temática das 
intervenções no patrimônio cultural.  

1 

Sylvio Jantzen 12 
Não Informado 

 

Digitalização do acervo do NEAB 
 

1 

Antonio Cesar 13 
quarta-feira 
10h00min 

 4 

 

 


