
Lista de Materiais e Equipamentos 

necessários para a realização das disciplinas 
 
 
DISCIPLINAS 1º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Arquitetura I – turmas M1 e M2 
O estudante deve dispor de um computador com acesso à internet, câmera e microfone funcionando e periféricos (teclado e mouse). 

_____________________________________________________________________________________________ 
Sistemas de Representação em Arquitetura, Paisagismo e Urbanismo – turmas M1 e M3 
Materiais: 

 Lápis de grafite (2B, 4B, 6B e 9B); 

o Marcas sugeridas: Uni Ball ou Staedtler. 

 https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-art-sticos/mars-lumograph-100-l-pis-premium-

de-desenho-m100/ 

 https://www.faber-castell.com.br/products/L%c3%a1pisGraphiteAquarelleHB/117800 

 Lapiseira (0.5 e 0.9); 

o Marcas sugeridas: Pentel ou Staedtler. 

 https://www.pentel.com.br/produtos/lapiseiras 

 https://www.pentel.com.br/produtos/lapiseiras/sharp-p200 

 https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/lapiseira/mars-micro-775-lapiseira-m775/ 

 Borracha macia; 

o Marcas sugeridas: Mercur e Staedtler. 

 https://loja.mercur.com.br/borracha-de-apagar-record/p 

 https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borracha/mars-plastic-526-50-borracha-em-

qualidade-premium-526-50/ 

 Canetas nanquim descartáveis (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2); 

o Marcas sugeridas: Uni Ball ou Staedtler. 

 https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/pigment-liner-308-fineliner-308-sb6p/ 

 https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/pintura/canetas-fineliner/pigment-liner-308-fineliner-m308/ 

 Marcadores-hicrocores (sugestão econômica Magic-Color); 

o Marcas sugeridas: Magic-Color 

 https://www.grafittiartes.com.br/marcador-magic-color-gold-estojo-c-36-cores/p 

 Papel Canson e Papel Sulfite (gramaturas acima de 120g no formato A4). 

o Marcas sugeridas: Canson. 

 https://www.kalunga.com.br/prod/bloco-desenho-a4-branco-200g-canson-bl-20-

fl/038904?pcID=39&gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB7kRTHRZRJroRWSihej1kkYh3MAU0bgd9ANvt

YimeuqRQj-WN3BpCEaAiAUEALw_wcB 

Equipamentos: 
- Computador ou notebook; 
- Mesa adequada para desenvolvimento dos trabalhos; 
- Google Chrome (browser de internet)  
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas remotas síncronas e orientações individuais via Google Meet. É necessário que o aluno 
tenha o Google Chrome (browser de internet) instalado no computador para facilitar o uso do Google Meet. 
 

Geometria Gráfica e Digital I – turmas M1, M2, M3 e M4 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Representação Digital I – turmas M1, M2, M3 e M4 
Para a realização das atividades síncronas e assíncronas os alunos deveram contar com computador com acesso à internet e 
com possibilidade de instalação de ferramentas digitais. Estas ferramentas digitais, que serão imprescindíveis para o 
acompanhamento dos conteúdos da disciplina, são de uso sem custo e os arquivos de instalação serão fornecidos com os 
materiais didáticos da disciplina. 
O acompanhamento da disciplina será todo pelo sistema e-Aula disponibilizado pela UFPel. Neste sistema serão publicados 
todos os conteúdos da disciplina, incluindo: materiais didáticos, links de acesso as atividades síncronas e links e orientações 
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para a realização e publicação das atividades de frequência. As atividades Síncronas serão realizadas com a utilização do 
sistema WEBConf – UFPel. Caso se faça necessário o uso de outro sistema, será utilizado para realização destas atividades o 
Google Meet. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria e História I - Arquitetura e Urbanismo na Contemporaneidade – turma T1 e T2 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Extensão, Universidade e Sociedade – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Introdução à Tecnologia – turmas M1 e M2 
Para a assistência às aulas, através do Google Meet, os alunos deverão usar um computador ou um celular. A parte prática da 
disciplina (visitas a obras), impossibilitada pela época de pandemia atual, será substituída por exercícios que abordam a 
arquitetura e a construção sob a ótica da observação, da crítica e da solução de problemas. Serão desenvolvidos exercícios, 
questionários, desenhos a partir da observação e pesquisas em ambiente real ou digital. Para a resolução dos exercícios será 
necessário o uso de um computador, com processador de texto, tipo Word ou similar e um equipamento que possibilite tirar 
fotografias para serem anexadas aos exercícios propostos. A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da 
assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, e condicionada à entrega dos 
exercícios que correspondem às atividades assíncronas da disciplina. 

 
 
  



DISCIPLINAS 2º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Arquitetura II – turma M1 
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 e-mail. 
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. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Desenho Técnico para Arquitetura – turma M1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Geometria Gráfica e Digital II 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria e História II – Períodos Clássicos na Arquitetura e Urbanismo – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
História das Artes – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tecnologia da Construção I – turma M1 
A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas consistirão em aulas 
ministradas remotamente, utilizando o serviço de comunicação Google Meet. As aulas ministradas serão gravadas e 
disponibilizadas para acesso posterior pelos alunos. As atividades assíncronas consistirão de vídeos (aulas ou outros 
conteúdos), além de formulários acerca dos conteúdos tratados síncrona e assincronamente, utilizando o Google Forms. Os 
conteúdos ministrados serão registrados em slides, disponibilizados aos alunos no formato PDF, requerendo um leitor 
adequado, como Adobe Acrobat, ou similar. Ainda, os assessoramentos de alunos, para retirada de dúvidas ou no 
desenvolvimento das atividades avaliativas, serão realizados em grupos, utilizando o Google Meet, ou por mensagem 
eletrônica, utilizando e-mail (via mensagens na plataforma Cobalto ou e-Aula). Além disso, as atividades avaliativas serão 
realizadas utilizando o software Microsoft Excel. As 4,8 horas/aulas semanais previstas para a disciplina serão divididas em até 
02 horas/aula semanais de atividades síncronas (incluindo aulas e assessoramentos para a realização das atividades 
propostas) e, no mínimo, 2,8 horas/aulas para atividades assíncronas (incluindo o desenvolvimento pelos alunos das atividades 
propostas). Considera-se indispensável a utilização de microcomputador, com câmera, para a realização da disciplina, face à 
utilização dos softwares Microsoft Excel, para a realização das tarefas avaliativas. Ainda, sugere-se, fortemente, a utilização dos 
navegadores Google Chrome ou Microsoft Edge. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Arquitetura Bioclimática – turma M1 
Para a assistência às aulas, através do Google Meet, os alunos deverão usar um computador, para melhor acompanhar 
momentos síncronos e assíncronos (desenvolvimento dos trabalhos). Durantes os momentos síncronos, serão realizadas 
atividades de verificação de aprendizagem do conteúdo. As aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas no e-aula, assim 
como atividades de verificação e avaliação. As atividades assíncronas servirão de complemento, avaliação do conteúdo 
ministrado e incluem também assistir vídeos das aulas síncronas pré-gravadas, para que seja tiradas dúvidas no momento 
síncrono. Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um processador de texto (Microsoft Word 
ou equivalente) para digitação dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel 
ou equivalente). Para a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o aluno tenha acesso e 
possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. Os alunos deverão 
ter carta solar e diagrama auxiliar em transparência e canetas apropriadas para desenhar e limpar a superfície da transparência. 
Será utilizado o e-aula e o Dropbox para disponibilizar materiais de aula, links de vídeos, testes e avaliações. Os trabalhos 
serão apresentados na forma de vídeo pré-gravados. Desta forma, os alunos deverão ter acesso a alguma plataforma de 
gravação de vídeo, como Skype, Zoom, Google Meet, etc. 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
Instalações Hidrossanitárias – turma M1 
Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno, é recomendado que o mesmo. possua um computador para melhor 
acompanhar tanto a parte síncrona quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos. Também, é 
recomendado que os alunos possuam em seus computadores um processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a 
digitação dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel ou equivalente). Para 
a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o aluno tenha acesso e possua domínio sobre um 
software do tipo CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. A frequência dos alunos da disciplina será 
computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos. 

  



DISCIPLINAS 3º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Arquitetura III – turma M1 e M2 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria e História III – Arquitetura e Urbanismo Ecléticos e Pré-Industriais – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Estudos Sociais, Econômicos e Ambientais – turma T1 
As aulas síncronas podem ser acompanhadas pelos alunos através de qualquer aparelho (computador, celular, tablets) com 
acesso à internet que possua câmera e microfone (em bom funcionamento). Para realização das atividades síncronas será 
necessário o uso de computador ou notebook com monitor e teclado compatíveis aos programas de edição de texto e imagens. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Tecnologia da Construção II 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Sistemas Estruturais Isostáticos – turmas M1 e M2 
Para a assistência às aulas, através do Google Meet, os alunos deverão usar um computador, para melhor acompanhar 
momentos síncronos e assíncronos (desenvolvimento dos trabalhos). Para facilitar análises estruturais é recomendado a 
instalação do software FTOOL (https://www.ftool.com.br/Ftool/), tendo sido o mesmo desenvolvido pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e é de livre acesso. Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um 
processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) e um processador de planilhas (Microsoft Excel ou equivalente). A 
frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será 
disponibilizada aos alunos, além da entrega das atividades (assíncrono). 

_____________________________________________________________________________________________ 
Proteção Contra Incêndio 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Topografia – turma M1 
Não informado. 

  



DISCIPLINAS 4º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Arquitetura IV – turmas M1 e M2 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Planejamento Regional – turma M1 
Para realizar os trabalhos da disciplina é necessário que os alunos tenham um computador que possibilite a instalação do 
software QGIS, versão 3.4.8. (As instruções para instalação constam no ambiente e-Aula.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria e História IV – Arquitetura e Urbanismo Modernos – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teorias do Urbanismo I – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tecnologia da Construção III – turma M1 
Para a assistência às aulas, através do Google meet, é recomendado que o mesmo possua um computador para melhor 
acompanhar tanto a parte síncrona quanto a parte assíncrona. Os computadores devem possuir algum programa para edição 
de texto e imagem (Microsoft Word e/ou PowerPoint e/ou equivalente). As atividades assíncronas ocorrerão dentro de cada 
unidade, por meio da realização de trabalhos, posteriormente apresentados e discutidos de forma síncrona. As atividades 
práticas ocorrerão por meio de vídeos, mostrando a realidade de uma obra em cada tópico abordado, enviados via e-Aula e 
discutidos posteriormente de forma síncrona. A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à 
aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, e da entrega dos exercícios. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Resistência dos Materiais Aplicada à Arquitetura 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Desempenho Térmico do Edifício – turma M1 
Para a assistência às aulas, através do Google Meet, os alunos deverão usar um computador, para melhor acompanhar 
momentos síncronos e assíncronos (desenvolvimento dos trabalhos). Durantes os momentos síncronos, serão realizadas 
atividades de verificação de aprendizagem do conteúdo. As aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas no e-aula, assim 
como atividades de verificação e avaliação. As atividades assíncronas servirão de complemento, avaliação do conteúdo 
ministrado e incluem também assistir vídeos das aulas síncronas pré-gravadas, para que seja tiradas dúvidas no momento 
síncrono. Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um processador de texto (Microsoft Word 
ou equivalente) para digitação dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel 
ou equivalente). Para a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o aluno tenha acesso e 
possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. Os alunos deverão 
ter carta solar e diagrama auxiliar em transparência e canetas apropriadas para desenhar e limpar a superfície da transparência. 
Será utilizado o e-Aula e o Dropbox para disponibilizar materiais de aula, links de vídeos, testes e avaliações. Os trabalhos 
serão apresentados na forma de vídeo pré-gravados. Desta forma, os alunos deverão ter acesso a alguma plataforma de 
gravação de vídeo, como Skype, Zoom, Google Meet, etc. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Instalações Elétricas – turma M1 
Para a assistência às aulas, através do WebConf, os alunos deverão usar um computador, para melhor acompanhar momentos 
síncronos e assíncronos (desenvolvimento dos trabalhos). Para o acompanhamento das atividades o aluno deve fazer uso de 
um computador, devendo este possuir programa para edição de texto e imagem (Microsoft Word e/ou PowerPoint e/ou 
CorelDraw ou equivalente) e programa para realização do projeto de instalações elétricas em CAD (AutoCad ou equivalente). A 
frequência do aluno na disciplina será computada por meio da realização das atividades da disciplina e participação nos 
encontros síncronos. 

  



DISCIPLINAS 5º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Arquitetura V – turma M1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Planejamento Urbano – turma E1 
Computador e complementos para acesso à internet. Condições para produzir, editar e arquivar planos e projetos. 
Programas gráficos, CAD e SIG. Editor de textos e planilhas. Editor de vídeos. 
Acesso à internet que comporte web conferências com imagem e som. 
Recursos para guarda e transferência de arquivos pela internet 

_____________________________________________________________________________________________ 
Representação Digital em BIM – turmas M1 e M2 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria e História V – Arquitetura Contemporânea – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teorias do Urbanismo II – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Estruturas de Concreto Armado I – turma M1 
Para que a disciplina possa ser desenvolvida, pelo aluno, é recomendado que o mesmo possua um computador para melhor 
acompanhar tanto a parte síncrona quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos. É 
recomendado que os alunos possuam em seus computadores um processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a 
digitação dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao professor. Para a parte de representação gráfica inerente aos 
projetos estruturais, é recomendado que o aluno tenha acesso e possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser 
utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. Também, no desenvolvimento do projeto de lajes maciças, os alunos deverão ter 
acesso ao programa ARMACON, sendo o mesmo um programa de livre acesso obtido diretamente na internet. A frequência dos 
alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada 
aos alunos. Também, através da entrega de atividades. 

  



DISCIPLINAS 6º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Arquitetura VI – turma M1 
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 devem ter 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 artigos de periódicos, livros digitais 
(Pergamum UFPel, Scielo Books e outras plataformas gratuitas), 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. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Desenho Urbano I – turma E1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria e História VI - Arquitetura Latino Americana e Brasileira 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Estruturas de Concreto Armado II 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Patologia da Construção – REGIME CONCENTRADO (7 primeiras semanas) – turma M1 
Para a assistência às aulas, através do Google Meet, os alunos deverão usar um computador, para melhor acompanhar 
momentos síncronos e assíncronos (desenvolvimento dos trabalhos). É recomendado que os alunos possuam em seus 
computadores um processador de texto (Microsoft Word ou equivalente). A frequência dos alunos da disciplina será computada 
a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, além da entrega das 
atividades. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Desempenho Acústico do Edifício 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Infraestrutura Urbana - REGIME CONCENTRADO (7 primeiras semanas) – turma M1 
Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno, é recomendado que o mesmo possua um computador para melhor 
acompanhar tanto a parte síncrona quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos. Também, é 
recomendado que os alunos possuam em seus computadores um processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a 
digitação dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel ou equivalente). Para 
a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o aluno tenha acesso e possua domínio sobre um 
software do tipo CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. A frequência dos alunos da disciplina será 
computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos. 

  



DISCIPLINAS 7º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Paisagismo – turmas M1 e M2 
Para acompanhar as aulas síncronas e realização das atividades assíncronas os alunos necessitarão de computador ou 
notebook, com acesso à internet que possua câmera e microfone (em bom funcionamento), compatível aos softwares para 
projetos 2D e 3D e aos programas de imagens e textos. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Estética – turma T1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Gerenciamento da Construção I 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Climatização Artificial em Edifícios – turma M1 
Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno, é recomendado que o mesmo. possua um computador para melhor 
acompanhar tanto a parte síncrona quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos. Também, é 
recomendado que os alunos possuam em seus computadores um processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a 
digitação dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel ou equivalente). Para 
a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o aluno tenha acesso e possua domínio sobre um 
software do tipo CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. A frequência dos alunos da disciplina será 
computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos. 

  



DISCIPLINAS 8º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Desenho Urbano II – turma E1 
O aluno necessita de computador com programas gráficos que possibilitam a elaboração de desenhos técnicos e mapas em 
diversas escalas. Também é importante a confecção de desenhos 3D por meio de ferramentas digitais ou manuais. No caso de 
desenhos manuais, será necessário o uso de scanner ou câmera para digitalização dos mesmos. 
Para o acompanhamento e participação nas atividades síncronas, o aluno necessita compartilhar sua tela de computador e de 
microfone e câmera, que podem ser do computador ou do celular. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Teoria da Arquitetura – turma T1 
Não informado. 

  



DISCIPLINAS 9º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Trabalho Final de Graduação I – Ênfase em Espaços Construídos – turma P1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Trabalho Final de Graduação I – Ênfase em Espaços Abertos 
Disciplina não ofertada. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Orientação de TFG I 
Materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto e à troca de informações qualificadas com o orientador. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Legislação e Prática Profissional – turmas T1 e T2 
Não informado. 

  



DISCIPLINAS 10º SEMESTRE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Trabalho Final de Graduação II – turma P1 
Materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto. Equipamentos necessários para as interações via e-
Aula/WebConf ou Google Meet, incluindo a possibilidade de compartilhamento de tela, câmera e microfone. Domínio de 
software para a confecção de vídeo de apresentação do trabalho para a banca, caso o aluno opte por esta modalidade. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Orientação de TFG II 
Materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto e à troca de informações qualificadas com o orientador. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Complementação em Paisagismo e Urbanismo – turma P1 
As orientações irão acontecer por meio de encontros virtuais com horário marcado nas quintas-feiras pela manhã. O aluno para 
ser atendido deve agendar por e-mail (anapaulapz@yahoo.com.br) até terça-feira às 12h. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tomadas de Decisão em Sistemas Estruturais – turmas P1, P2 e P3 
A disciplina será desenvolvida por meio de orientações individuais via Google Meet, com auxílio, se for necessário, do Google 
Remote Desktop. É necessário que o aluno tenha o Google Chrome (browser de internet) instalado no computador para facilitar 
o uso do Google Remote Desktop (uma extensão do Chrome que facilita o acesso remoto). No caso da disciplina, o acesso 
remoto permite que, durante o período de orientação, tanto o aluno quanto o professor possam trabalhar (escrever ou desenhar) 
ao mesmo tempo sobre o mesmo arquivo. A orientação será feita em dias específicos com horário marcado com o professor, 
através de uma agenda online sob forma de planilha, que pode ser preenchida de acordo com o interesse/necessidade de cada 
aluno. As orientações poderão ser gravadas e o vídeo disponibilizado ao aluno. Será utilizado o e-Aula para disponibilizar 
materiais de interesse para os projetos como catálogos, tabelas, manuais e links. Cada aluno deverá enviar o trabalho de TFG I 
antes da primeira orientação, pois auxilia muito no entendimento da proposta e, consequentemente, a sugestão de alternativas 
estruturais de acordo com o contexto. O tempo máximo previsto para cada orientação será de 30 minutos por semana. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tomadas de Decisão em Tecnologia – turmas P1, P2 e P3 
A disciplina será desenvolvida por meio de orientações individuais via Google Meet, onde será disponibilizado um link único por 
aluno. A orientação será feita por meio de agendamento prévio com o professor. Ao agendar a orientação, o aluno deverá 
indicar o assunto a ser abordado e, preferencialmente anexar um pdf com o projeto em questão, com vistas a preparação de 
material. Dependendo da demanda e dos temas afins, a orientação poderá ser coletiva com os interessados. O tempo de 
orientação será dividido entre o número de alunos agendados na semana em questão. As orientações serão gravadas e o vídeo 
disponibilizado ao aluno. Os alunos deverão dispor de computador com os softwares adequados a elaboração do projeto. Nas 
orientações, tanto o aluno quanto o professor terão a possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação 
dos conteúdos. Será utilizado o e-Aula para disponibilizar materiais de interesse para os projetos como catálogos, tabelas, 
manuais, links, vídeos, etc. De forma síncrona, o aluno apresentará a sua intenção de projeto e trará suas dúvidas com relação 
à aplicabilidade dos materiais construtivos. De forma assíncrona e prática, o aluno desenvolverá as questões discutidas na 
orientação e retornará sincronamente para discussão. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tomadas de Decisão em Instalações e Infraestruturas – turmas P1, P2 e P3 
A orientação será feita em dias específicos com horário agendado com o professor, podendo estes serem ajustados conforme a 
necessidade. Nas webconferências de orientação, tanto o aluno quanto o professor terão a possibilidade de compartilhar a tela 
do computador para melhor explicação dos conteúdos. Será disponibilizado, via email, materiais de interesse para os projetos 
como catálogos, tabelas, manuais, links, vídeos, etc. Cada aluno deverá enviar o trabalho de TFG I antes da primeira 
orientação, pois auxilia muito no entendimento da proposta e, consequentemente, a sugestão de alternativas estruturais de 
acordo com o contexto. O tempo máximo previsto para cada orientação será de 25 minutos, em dias que todos os alunos 
matriculados solicitarem orientação. 

  



ATELIERS VERTICAIS 
_____________________________________________________________________________________________ 
Atelier Vertical – Habitação de Interesse Social – turma M1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Atelier Vertical – Habitação de Interesse Social – turma M2 
A disciplina exige materiais básicos de desenho (lapiseiras, escalímetro, esquadros, papel), materiais (qualquer um) que 
possam ser utilizados para produção de maquetes físicas, assim como equipamento (computador) para participar das atividades 
síncronas, acessar material online e produzir e editar mapas e projetos e enviá-los por e-mail. Não será possível acompanhar a 
disciplina utilizando somente o telefone celular. 
Os alunos deverão ter aplicativos que possibilitem: acessar páginas de internet, participar de videoconferências, gerar e 
visualizar arquivos em pdf, produção de desenhos em formato digital (existem aplicativos disponíveis para uso estudantil sem 
custo). 

_____________________________________________________________________________________________ 
Atelier Vertical – Composição e Contexto – turma M1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Atelier Vertical – Sustentabilidade e Soluções em Arquitetura – turma M1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Atelier Vertical – Pré-Fabricação – turma M1 
Não informado. 

  



DISCIPLINAS OPTATIVAS, VIAGENS DE ESTUDO E RCE 
_____________________________________________________________________________________________ 
Detalhamento da Construção Arquitetônica – turma M1 
Trata-se de uma disciplina de 36 horas que será ministrada em 15 semanas, portanto. Dessas, 1 hora será de encontro 
síncrono, ensino on-line, onde a professora fará a exposição do tópico da aula, discutirá soluções técnicas apresentadas pelos 
alunos, fará a orientação das atividades e exercícios de detalhamento que deverão ser desenvolvidos pelos alunos, de maneira 
assíncrona nas outras horas semanais da disciplina. Para a assistência às aulas, através do Google Meet, os alunos deverão 
usar um computador ou um celular. Serão desenvolvidos desenhos de detalhamento, a partir da observação e pesquisas em 
ambiente real ou digital. Para a resolução dos exercícios será necessário o uso de um computador, devendo este possuir 
programa para edição de texto e imagem (Microsoft Word e/ou PowerPoint e/ou CorelDraw ou equivalente) e programa para 
realização dos desenhos de detalhamento em CAD (AutoCad ou equivalente). A frequência dos alunos da disciplina será 
computada a partir da assistência à aula em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, e condicionada 
à entrega dos exercícios que correspondem às atividades assíncronas da disciplina. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Representação Digital II – turma M1 
Para a realização das atividades síncronas e assíncronas os alunos deveram contar com computador com acesso à internet e 
com possibilidade de instalação de ferramentas digitais. Estas ferramentas digitais, que serão imprescindíveis para o 
acompanhamento dos conteúdos da disciplina, são de uso sem custo e os arquivos de instalação serão fornecidos com os 
materiais didáticos da disciplina. O acompanhamento da disciplina será todo pelo sistema e-Aula disponibilizado pela UFPel. 
Neste sistema serão publicados todos os conteúdos da disciplina, incluindo: materiais didáticos, links de acesso as atividades 
síncronas e links e orientações para a realização e publicação das atividades de frequência. As atividades Síncronas serão 
realizadas com a utilização do sistema WEBConf – UFPel. Caso se faça necessário o uso de outro sistema, será utilizado para 
realização destas atividades o Google Meet. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ilustração Digital para Arquitetura – turma M1 
Para a realização das atividades síncronas e assíncronas os alunos deveram contar com computador com acesso à internet e 
com possibilidade de instalação de ferramentas digitais. Estas ferramentas digitais, que serão imprescindíveis para o 
acompanhamento dos conteúdos da disciplina, são de uso sem custo e os arquivos de instalação serão fornecidos com os 
materiais didáticos da disciplina. O acompanhamento da disciplina será todo pelo sistema e-Aula disponibilizado pela UFPel. 
Neste sistema serão publicados todos os conteúdos da disciplina, incluindo: materiais didáticos, links de acesso as atividades 
síncronas e links e orientações para a realização e publicação das atividades de frequência. As atividades Síncronas serão 
realizadas com a utilização do sistema WEBConf – UFPel. Caso se faça necessário o uso de outro sistema, será utilizado para 
realização destas atividades o Google Meet. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Viagens de Estudos e Visitas Técnicas I – turma P1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Viagens de Estudos e Visitas Técnicas II – turma P1 
Serão realizadas visitas técnicas remotas a obras/empresas de interesse. As visitas serão realizadas por meio de Google Meet. 
Após cada visita, serão elaborados relatórios, a serem enviados para avaliação. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E1 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E2 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E3 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E4 
Não informado. 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E5 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E6 
Computador com câmera, microfone e com acesso a Internet e a plataforma Web conference da UFPel, a partir do e-Aula. 
Computador com configuração que possibilite instalar programas de modelagem tridimensional. As versões de instalação dos 
programas de modelagem serão disponibilizadas aos estudantes. É necessário também ter um mouse para as atividades de 
modelagem. É necessário ter acesso no computador a arquivos no formato PDF e de apresentação (tal como Libre Office ou 
Power Point). 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E7 
Computador e complementos para acesso à internet. Condições para produzir, editar e arquivar planos e projetos. Programas 
gráficos, CAD e SIG. Editor de textos e planilhas. Editor de vídeos. Acesso à internet que comporte webconferências com 
imagem e som. Recursos para guarda e transferência de arquivos pela internet. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E8 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E9 
Não informado. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RCE – turma E10 
Computador e complementos para acesso à internet. Condições para produzir, editar e arquivar planos e projetos. Programas 
gráficos, CAD e SIG. Editor de textos e planilhas. Editor de vídeos. Acesso à internet que comporte webconferências com 
imagem e som. Recursos para guarda e transferência de arquivos pela internet. 


