
PROJETO DE ARQUITETURA I 

1 - A disciplina de Projeto de Arquitetura I, a ser desenvolvida no período de 12 semanas com encontros 
semanais de maneira síncrona e assíncrona, terá como carga-horária total 18h semanais; 

2 - As comunicações serão feitas via plataforma institucional da UFPel (e-AULA); 

3 - Os meios digitais para o desenvolvimento da disciplina serão a Plataforma e-AULA, Webconf e outros 
softwares que venham a agregar no processo de aprendizado. 

4 - Os alunos e alunas deverão estar munidos de meios digitais que possibilitem o acompanhamento 
destes encontros e o desenvolvimento das atividades propostas: computador, ou notebook, ou smartphone 
ou outros meios digitais que venham a facilitar a comunicação e retorno das atividades e acesso à internet; 

5 - A frequência dos alunos e alunas na disciplina será registrada a partir do acompanhamento dos 
encontros e atividades síncronas e assíncronas, participação em ambiente virtual e entregas das atividades 
propositivas, considerando para a aprovação 75% de frequência mínima; 

6 - Os professores da disciplina de Projeto I indicam que alunos e alunas efetuem conjuntamente a 
matrícula na disciplina de Representação Digital I, pois as duas disciplinas desenvolverão conteúdos e 
tarefas de forma conjunta. 

7 - Os professores da disciplina consideram fundamental por parte de alunos e alunas o preenchimento de 
um questionário proposto sobre as condições e alternativas de softwares (CAD, SketchUp, entre outros) 
para o transcorrer das atividades propositivas da disciplina de Projeto de Arquitetura I, sendo essa 
ferramenta importante para avaliação da situação atual e as maneiras de cobranças e avaliação dos 
conteúdos abordados. 

  



PROJETO DE ARQUITETURA II 
 
a) A disciplina requer que o aluno tenha disponível materiais, ferramentas ou equipamentos específicos 
para realizar as tarefas da disciplina? 

A disciplina exige materiais básicos de desenho (lapiseiras, escalímetro, esquadros, papel), materiais 
(qualquer um) que possam ser utilizados para produção de maquetes físicas e material básico para 
participar das atividades síncronas, digitalizar trabalhos (câmera digital ou celular) e enviá-los por email. 
 
b) A disciplina requer que o aluno instale softwares específicos para realizar os trabalhos? 

A produção digital de desenhos não será obrigatória. Assim como não será obrigatória a produção de 
vídeos, áudios e outros materiais gráficos desnecessariamente sofisticados. Para tanto as ferramentas 
disponibilizadas na plataforma e-aula são suficientes, portanto os alunos não são obrigados a ter que 
possuir ou instalar softwares específicos para a disciplina. 
 
  



PROJETO DE ARQUITETURA III 
Carga horária total: 162h,  
Com 12 semanas no semestre, a disciplina terá 13,5h de aula por semana (uma semana com 13 e outra 
com 14 horas). Entre elas, 6h (50%) serão de aulas síncronas e o restante, assíncronas. 
Professora: Natalia Naoumova 
 
Ementa 
A pratica do projeto arquitetônico; discussão e exercício projetual dos princípios de composição e 
ordenação do espaço arquitetônico. Aprofundamento das noções de partido projetual – com ênfase nos 
processos pertinentes a cada etapa do trabalho desenvolvido. Reflexões e analises através de modelos 
físicos, esboços e croquis. Desenvolvimento de exercícios temáticos que visam a experimentação de 
processos de caráter inovador bem como a incorporação de outras expressões artísticas dentro do campo 
disciplinar da arquitetura. 
Objetivos 
Desenvolver metodologia de projeto de arquitetura e urbanismo com ênfase nos aspectos plásticos e 
compositivos. Habilitar o aluno a investigar as inúmeras possibilidades criativas nas etapas iniciais do 
processo de projeto. Aprimorar a cultura arquitetônica do aluno e sua capacidade de desenvolver os 
conceitos que fundamentam o partido projetual. 
 

Descrição do conteúdo/unidades (programa) 

UNIDADE 1 – 

Fundamentação teórica: ideias e concepção do projeto. 

Metodologia de desenvolvimento da concepção do projeto em arquitetura. Processos inovadores e 
processos tradicionais. 

UNIDADE 2 -  

Desenvolvimento do partido: arquitetura e composição. 

Arquitetura: conceito e composição. Relação entre Forma e Espaço, investigação das possibilidades 
compositivas. Exercícios temáticos que visam a experimentação de processos de concepção do projeto. 

UNIDADE 3 -  

Desenvolvimento do projeto a partir da uma ideia. 

Exercício prático do projeto com ênfase nos aspectos compositivos. Forma e Materialidade - maquetes de 
estudo. Relação entre forma externa e ambiência interna. Definição e dimensionamento do programa de 
necessidades. Articulação funcional. Realização da apresentação gráfica do projeto como sistema de 
comunicação conceitual. 
 
Observações 
Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno, é recomendado que o mesmo possua um 
computador para melhor acompanhar tanto a parte síncrona, quando a parte assíncrona, e também para 
melhor desenvolvimento dos trabalhos. Um celular não seria suficiente. 
Para a parte de representação gráfica inerente ao projeto, é recomendado que o aluno tenha acesso e 
possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa 
equivalente. 
 
Durante a disciplina são propostas atividades que pressupõem o desenvolvimento de maquetes físicas e 
eletrônicas. Para a realização das maquetes físicas o aluno pode usar qualquer material disponível em 
casa (papel branco, cartolina, cola, estilete, tesoura, fita crepe, podem ser usadas sucatas tais como caixas 
de papelão, caixas de fósforos, sabão, palitos de dentes, etc.). Para realizar maquetes eletrônicas o aluno 
deve ter domínio de algum programa de modelagem em 3D (tipo SketchUp ou equivalente). 



 
A frequência dos alunos na disciplina será computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua 
gravação, participação em aula, e também a execução e envio dos exercícios propostos (atividades 
assíncronas). 
 
Os assessoramentos dos alunos serão realizados em grupo, utilizando o Webconf, ou por mensagem 
eletrônica, utilizando e-mail (via mensagens na plataforma Cobalto ou e-Aula), ou por meio de grupo de 
discussão criado em acordo com os alunos. 
  



PROJETO DE ARQUITETURA VI 

Indicações para o semestre 2020/1 | Modalidade remota 

Professoras: Aline Montagna Silveira e Mauren Aurich 

Total de créditos: 06 | 1T + 5P  Em 12 semanas: 9 horas/aula semanais 

 

Ementa: Estudo, análise, reflexão crítica e proposta de intervenção no patrimônio edificado. Identificação e 

reconhecimento do bem de valor cultural. Diagnóstico do estado de conservação da obra e mapeamento de 

danos. Discussão sobre a teoria e a história da conservação e do restauro. Levantamento da legislação e 

dos instrumentos de preservação patrimonial pertinentes ao objeto de estudo. Proposta de intervenção na 

preexistência com inserção de nova edificação em anexo, utilizando soluções projetuais em aço e/ou 

madeira. 

 

A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas, realizadas através do 

WebConf. As atividades serão gravadas e ficarão disponíveis na plataforma institucional. Nas 

webconferências de orientação, tanto os alunos quanto as professoras terão a possibilidade de 

compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos conteúdos. As orientações poderão ser 

gravadas e o vídeo disponibilizado ao aluno. O tempo previsto para orientação dos alunos será 

determinado após a definição do número de estudantes efetivamente matriculados na disciplina. 

O E-Aula será utilizado para disponibilizar material para os alunos, para receber as entregas de trabalho e 

para realizar o retorno das tarefas através de pareceres. O material disponibilizado poderá incluir catálogos, 

tabelas, manuais e links, que serão disponibilizados sempre que possível em formato PDF. 

Recomenda-se que o aluno tenha disponibilidade de realizar as tarefas em um computador. Indica-se a 

necessidade de uso de softwares para gravação de áudios e para representação gráfica (AutoCAD versão 

estudantil ou outro de preferência do aluno). Serão necessários ainda equipamento para levantamento 

métrico-arquitetônico (trena metálica ou de fibra) e para registro fotográfico (câmera ou celular). 

Se o aluno não tiver acesso a um computador, e for assistir as aulas através de tablet ou celular, as 

entregas poderão ser realizadas através de desenhos elaborados a mão e os resultados fotografados e 

postados na plataforma E-Aula. Nessa modalidade poderá ocorrer a necessidade de imprimir uma parte do 

material disponibilizado para análise, correções e alterações recomendadas no plano de ensino. O aluno 

deverá possuir material de desenho técnico para a realização das atividades nessa modalidade. 

  



PROJETO DE PAISAGISMO 
 
a) A disciplina requer que o aluno tenha disponível materiais, ferramentas ou equipamentos específicos 
para realizar as tarefas da disciplina? 
A disciplina requer que o aluno tenha disponível MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MAQUETES, 
MATERIAL DE DESENHO (papel, lápis de cor, canetinha, lápis ou lapiseira), EQUIPAMENTO PARA 
FOTOGRAFAR E COMPUTADOR. COM RELAÇÃO ÀS MAQUETES O ALUNO PODERÁ UTILIZAR 
MATERIAIS ALTERNATIVOS ENCONTRADOS EM CASA. 
 
b) A disciplina requer que o aluno instale softwares específicos para realizar os trabalhos? 
A disciplina requer que o aluno DESENVOLVA DESENHOS EM 3D E PERSPECTIVAS GERAIS, APESAR 
DE PODEREM FAZÊ-LOS À MÃO É IMPORTANTE QUE POSSUAM SOFTWARES PARA DESENHOS 
EM 3D (CAD, SKETCHUP, OU OUTRO DE SUA PREFERÊNCIA). OS SOFTWARES, NUM GERAL, 
POSSUEM VERSÃO DE ESTUDANTE COM LIVRE ACESSO. 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

Ementa, cronograma, bibliografia básica, equipamentos e programas necessários 

DISCIPLINA: Desenho Urbano II 

EMENTA 

O desenho urbano de interesse patrimonial integrado e a extensão universitária. Técnicas 

retrospectivas e espaço intraurbano: abordagens, conceitos e práticas. Levantamentos com 

desenho técnico, análises (morfológicas e topoceptivas) e consultas de demandas da população 

envolvida. Diretrizes de projeto para contextos e entornos de interesse do patrimônio edificado, 

articulando novas soluções e pré-existências. Articulação extensionista mediante interações 

entre academia, administração municipal e população da área estudada. 

1) Como levantamento serão utilizados os dados compilados pelo projeto de pesquisa   

Inventário do Patrimônio Arquitetônico da cidade de Herval, Rio Grande do Sul – 

Brasil. Fotografia, cartografia, legislação municipal do Herval, documentos diversos; 

2) Programas necessários: softwares livres CAD estudantil, Gimp (edição de imagem) e 

libreoffice;  

3) Materiais necessários: computadores compatíveis com os programas recomendados; 

4) Acesso à internet compatível com a comunicação para aulas síncronas; 

 

Objetivo(s) Geral(ais): 

Possibilitar ao aluno, no âmbito do urbano, a discussão e a reflexão sobre a preservação 

patrimonial, através da realização de exercícios projetuais em áreas de interesse cultural. 

Possibilitar ao aluno a experiência extensionista integrada ao desenvolvimento do ensino. 

Objetivo(s) Específico(s): 

Estudar amostra de tecido urbano (tipologia e morfologia) com vistas à elaboração de proposta 

de intervenção através de desenho urbano; 
Analisar morfologias horizontais e verticais; para detectar as características físicas do traçado 

urbano da cidade e do parcelamento intra quarteirão;  

Analisar tipologias horizontais (características de implantação no lote) e verticais 

(características de estilos arquitetônicos) que contribuem para a paisagem urbana;  
Propor estudo de diretrizes de preservação com guias de desenho urbano; 

Propor intervenção com desenho urbano em áreas de interesse sócio-cultural com intenção de 

requalificação da área; 
Possibilitar ao aluno a experiência extensionista através de parcerias com as prefeituras 

municipais pertencentes ao distrito geoeducacional da UFPel. 

 

 

CRONOGRAMA 

SEMANA 01 

5 a 9/out/ 2020 
1ª AULA Apresentação Da disciplina – disponibilização de material  

(história, legislação e infraestrutura da área), apresentação da 

bibliografia básica e complementar da disciplina 

2ª AULA Orientação desenho das fachadas.  
ATIVIDADE 1: Entrega até o dia 19/out/2020 Postar no 

endereço desenhourbano.faurb@gmail.com (até ás 23:59) 



SEMANA 02  

12 a 16/out/2020 
3ª AULA Orientação e distribuição do exercício de análise histórica, 

legislação e infraestrutura da área.  
ATIVIDADE 2: Entrega até dia 23/nov Postar no endereço 

desenhourbano.faurb@gmail.com (até ás 23:59) 

4ª AULA Aula teórica, análise morfológica vertical (Kohlsdorf, 1996, 

cap. V) e explanação sobre o método do exercício 
SEMANA 03 

19 a 23/out/2020 
5ª AULA Orientação exercícios de análise morfológica vertical 

Para a execução do exercício é necessário que a fachada 

esteja desenhada em CAD. 

6ª AULA Orientação exercícios de análise morfológica vertical 
Para a execução do exercício é necessário que a fachada 

esteja desenhada em CAD. 
SEMANA 04 

26 a 30/out/2020 
7ª AULA Orientação exercícios de análise morfológica vertical 

Para a execução do exercício é necessário que a fachada 

esteja desenhada em CAD. 

ATIVIDADE 3: Entrega até o dia 02/nov. Postar no endereço 

desenhourbano.faurb@gmail.com (até ás 23:59) 

8ª AULA Aula teórica, análise morfológica horizontal (Kohlsdorf, 

1996, cap. V) e explanação sobre o método do exercício 
SEMANA 05 

02 a 06/nov/2020 
9ª AULA Orientação exercícios de análise morfológica horizontal 

Para a execução do exercício é necessário a planta urbana da 
cidade do Herval, o desenho do quarteirão com parcelamento 

dos lotes desenhados em CAD (disponibilizado pela 

disciplina). 

10ª AULA Orientação exercícios de análise morfológica horizontal 

Para a execução do exercício é necessário a planta urbana da 

cidade do Herval, o desenho do quarteirão com parcelamento 

dos lotes desenhados em CAD (disponibilizado pela 
disciplina). 

SEMANA 06 

09 a 13/ nov/2020 
11ª AULA Orientação exercícios de análise morfológica horizontal 

Para a execução do exercício é necessário a planta urbana da 
cidade do Herval, o desenho do quarteirão com parcelamento 

dos lotes desenhados em CAD (disponibilizado pela 

disciplina). 

ATIVIDADE 4: Entrega até o dia 16/nov. Postar no endereço 
desenhourbano.faurb@gmail.com (até ás 23:59) 

12ª AULA Aula teórica, análise tipológica 
SEMANA 07 

16 a 20/ nov/2020 
13ª AULA Orientação exercícios de análise tipológica 

14ª AULA Orientação exercícios de análise tipológica 
SEMANA 08 

23 a 27/ nov/2020 
15ª AULA SEMANA INTEGRADA UFPEL   6a SIIEPE 
16ª AULA 

SEMANA 09 

30/nov a 

04/dez/2020/2020 

17ª AULA Orientação exercícios de análise tipológica 

18ª AULA Aula teórica de instrumentos urbanísticos (uso do solo, 

sistema viário, parcelamento, tipologias, zoneamento, aparato 
publicitário, toldos e marquises estatuto da cidade); 

SEMANA 10 

07 a 11/ dez /2020 
19ª AULA Aula teórica sobre instrumentos urbanísticos e intervenções 

urbanas 

20ª AULA Aula teórica com base em bibliografia sobre intervenções 

urbanas: BONDUKI, Intervenções urbanas na recuperação de 

centros históricos VARGAS (org) Intervenções em centros 

urbanos. Objetivos, estratégias e resultados. 
SEMANA 11 

14 a 18/ dez/ 2020 
21ª AULA Orientação das diretrizes gerais e guias de desenho; 

22ª AULA Orientação das diretrizes gerais e guias de desenho; 
SEMANA 12 23ª AULA Orientação das diretrizes gerais e guias de desenho; 



21 a 23/ dez/ 2020 24ª AULA ATIVIDADE 5: Entrega das guias de desenho e diretrizes 

gerais até o dia 23/dez; 
Postar no endereço desenhourbano.faurb@gmail.com (até ás 

23:59) 
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INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA REPRESENTAÇÃO DIGITAL I 

 

1. A disciplina de Representação Digital I será desenvolvida no período de 12 semanas com 

um encontro semanal de maneira síncrona para orientação (entre 1 e 2h) e 

desenvolvimento de atividades assíncronas, tendo como carga-horária total 4,5h 

semanais;  

2. As comunicações e os conteúdos da disciplina serão disponibilizados via plataforma 

institucional da UFPel (e-AULA); 

3. A frequência dos alunos matriculados na disciplina será registrada a partir do 

acompanhamento dos conteúdos e da entrega das atividades propostas, considerando 

para a aprovação 75% de frequência mínima;   

4. Para acompanhar adequadamente a disciplina se sugere que cada aluno tenha a 

disponibilidade de uso de um computador com acesso à internet. Salienta-se que o uso 

somente de smartphone não será suficiente para o desenvolvimento das atividades que 

serão propostas; 

5. Não será exigido conhecimento prévio sobre o uso de nenhuma ferramenta digital 

(software), mas serão necessários conhecimentos básicos de informática (uso de internet e 

instalação de software); 

6. Todas as ferramentas digitais necessárias ao desenvolvimento das atividades propostas 

serão disponibilizadas com os conteúdos da disciplina, todas de acesso livre (utilização 

sem custo); 

7. Qualquer dúvida sobre a disciplina poderá ser esclarecida com o envio de mensagem para 

o professor responsável (Felipe Heidrich) através do endereço de e-mail: 

prof.felipeh@gmail.com 

 

 



GEOMETRIA GRÁFICA E DIGITAL II 
 
a) a) A disciplina requer que o aluno tenha disponível materiais, ferramentas ou 
equipamentos específicos para realizar as tarefas da disciplina? 

 

Requer possuir uma bancada de trabalho, que pode ser uma mesa comum ou 
uma mesa de desenho, o uso de papel sulfite no formato A4 ou ofício, para 
desenhos a mão, com os seguintes instrumentos: lapiseira, compasso 
(indispensável) e jogo de esquadros (alternativo). Requer também um 
computador com capacidade para rodar softwares de modelagem geométrica 
tridimensional (especificações de acordo com cada ferramenta e que podem ser 
conhecidas nos próprios sites de download dos softwares). Requer ainda possuir 
câmera fotográfica (que pode ser de celular) para obtenção das imagens dos 
trabalhos desenvolvidos a mão e para que estes possam ser disponibilizados no 
ambiente de apoio a realização das disciplinas. 

 
b) A disciplina requer que o aluno instale softwares específicos para realizar os 
trabalhos? 

 

São utilizados 3 (três) softwares de modelagem tridimensional na disciplina, 
tendo versões distintas, que são: 

- SktechUp, versão gratuita (Make 2017) - esta versão pode ser baixada no 
endereço https://www.sketchup.com/node/1126 . Alternativamente, irá ser 
disponibilizado em um drive na primeira semana de aula.  

- 3D Max, versão educacional – esta versão os estudantes podem baixar 
diretamente no endereço https://www.autodesk.com/education/edu-
software/overview?sorting=featured&page=1 , a partir da criação de uma conta 
educacional. A Autodesk mudou sua política de fornecimento de licenças 
educacionais, sendo necessário, agora, enviar, no momento do cadastro da 
conta no site, uma imagem de algum documento comprobatório do vínculo com 
a escola ou universidade. Esta imagem pode ser do próprio cartão fornecido 
pela UFPel ou do documento de matrícula.  

- Rhinoceros (versão de avaliação) e Grasshopper (gratuito) – as versões do 
software e plug-in serão disponibilizadas em um drive aos estudantes.  

- Software de apresentação de trabalhos, tal como Power Point da Microsoft 
(software proprietário) ou o Libre Office 
(https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/, software de código aberto).  
 

https://www.sketchup.com/node/1126
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/


INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA ILUSTRAÇÃO DIGITAL PARA ARQUITETURA 

 

1. A disciplina de Ilustração Digital para Arquitetura será desenvolvida no período de 12 

semanas com um encontro semanal de maneira síncrona para orientação (entre 1 e 2h) e 

desenvolvimento de atividades assíncronas, tendo como carga-horária total 6h semanais;  

2. As comunicações e os conteúdos da disciplina serão disponibilizados via plataforma 

institucional da UFPel (e-AULA); 

3. A frequência dos alunos matriculados na disciplina será registrada a partir do 

acompanhamento dos conteúdos e da entrega das atividades propostas, considerando 

para a aprovação 75% de frequência mínima;   

4. Para acompanhar adequadamente a disciplina se sugere que cada aluno tenha a 

disponibilidade de uso de um computador com acesso à internet. Salienta-se que o uso 

somente de smartphone não será suficiente para o desenvolvimento das atividades que 

serão propostas; 

5. Não será exigido conhecimento prévio sobre o uso de nenhuma ferramenta digital 

(software), mas serão necessários conhecimentos básicos de informática (uso de internet e 

instalação de software); 

6. Todas as ferramentas digitais necessárias ao desenvolvimento das atividades propostas 

serão disponibilizadas com os conteúdos da disciplina, todas de acesso livre (utilização 

sem custo); 

7. Qualquer dúvida sobre a disciplina poderá ser esclarecida com o envio de mensagem para 

o professor responsável (Felipe Heidrich) através do endereço de e-mail: 

prof.felipeh@gmail.com 

 

 


