
Materiais e Equipamentos necessários para 

a realização das disciplinas_DAURB 
 

 
 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  
 
Para a realização das atividades síncronas e assíncronas os alunos deveram contar com computador com acesso à internet. 

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.  

Instrumentos para o desenho a mão: 

bancada de trabalho (que pode ser uma mesa comum ou uma mesa de desenho) 

papel sulfite no formato A4 

lápis, lapiseira, caneta e canetinhas coloridas comuns 

compasso (indispensável e de preferência com livre articulação na abertura, sem controle de rosca) 

escalímetro 

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.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
https://www.pentel.com.br/produtos/lapiseiras
https://www.pentel.com.br/produtos/lapiseiras/sharp-p200
http://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/lapiseira/mars-micro-775-lapiseira-m775/
https://loja.mercur.com.br/borracha-de-apagar-record/p
http://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borracha/mars-plastic-526-50-borracha-em-
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/
https://www.grafittiartes.com.br/marcador-magic-color-gold-estojo-c-36-cores/p
https://www.kalunga.com.br/prod/bloco-desenho-a4-branco-200g-canson-bl-20-fl/038904?pcID=39&gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB7kRTHRZRJroRWSihej1kkYh3MAU0bgd9ANvtYimeuqRQj-WN3BpCEaAiAUEALw_wcB
https://www.kalunga.com.br/prod/bloco-desenho-a4-branco-200g-canson-bl-20-fl/038904?pcID=39&gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB7kRTHRZRJroRWSihej1kkYh3MAU0bgd9ANvtYimeuqRQj-WN3BpCEaAiAUEALw_wcB
https://www.kalunga.com.br/prod/bloco-desenho-a4-branco-200g-canson-bl-20-fl/038904?pcID=39&gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB7kRTHRZRJroRWSihej1kkYh3MAU0bgd9ANvtYimeuqRQj-WN3BpCEaAiAUEALw_wcB


par de esquadros (de preferência sem marcação de escala) 

Instrumentos para a execução de maquetes: 

Papel sulfite, kraft, mdf, PLA, de acordo com a tecnologia a ser empregada para a execução 

tesoura 

fita adesiva 

(possibilidade de uso do laboratório de fabricação digital para o corte a laser e a impressão 3D).  

Equipamentos para a representação e visualização digital: 

câmera para filmar e/ou fotografar resultados e/ou processos relativos às atividades da disciplina  

computador com capacidade para o uso dos seguintes software de modelagem geométrica tridimensional:  

- SktechUp, versão gratuita (Make 2017) https://www.sketchup.com/node/1126 

- 3D Max, versão educacional https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1 (para a criação de uma conta 

educacional é necessário enviar, no momento do cadastro da conta no site, uma imagem de um documento comprobatório do vínculo com a 

universidade (imagem do 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: Power Point da Microsoft (proprietário) ou o Libre Office (https://www.libreoffice.org/download/download/, 

software de código aberto). 

 

 Representação Digital I – turmas M1, M2, M3 e M4                                                                                                                 

Para a realização das atividades síncronas e assíncronas os alunos deveram utilizar computador: com mouse, 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 matériais 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 às 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. 

 

 Teoria e História I - Arquitetura e Urbanismo na Contemporaneidade – turma T1 e T2  
 
A disciplina utiliza o E-aula para acesso ao plano de ensino, referências, links, aulas assíncronas em textos e apresentações (aulas assíncronas em 
pdfs), aulas síncronas gravadas (vídeo), materiais diversos (normas, manuais, legislações, ebooks, etc.) e única ferramenta de comunicação com os 
discentes, como também para as avaliações em fóruns e tarefas. 
As aulas síncronas (orientação de trabalhos e de conteúdos expositivos) serão ministradas usando a plataforma Google Meet (com link disponível 
no E-aula). Todas as aulas de conteúdos expositivos serão gravadas (ao vivo, durante momento síncrono) e disponibilizadas no E-aula. As 
orientações individuais e em grupo não serão gravadas, devido a especificidade de cada trabalho. 
Recomenda-se que o discente tenha disponibilidade de realizar tarefas em um computador, com acesso a internet. Indica-se a necessidade de uso 
de softwares para a representação gráfica/textual dos trabalhos (como: Powerpoint, Word e/ou  similares). A representação e expressão gráfica dos 
trabalhos são realizados conforme templates disponíveis no E-aula. 
Ao todo são 3 Blocos de conteúdo e avaliação. No Bloco I - cidade e contemporaneidade: é utilizada a plataforma Google My Maps, necessitando 
de um e-mail Gmail para sua utilização livre e gratuita; e  Bloco II - arquitet@s e urbanistas e Bloco III - análise da arquitetura: utilizam um template 
(em formato pptx). As entregas de trabalho e avaliações são entregues e postadas em formato pdf (horizontal, tamanho A3), textos/imagens 
(diretamente escritos nos fóruns) e diretamente na plataforma Google My Maps (links); postadas em fóruns e tarefas do E-aula. As avaliações são 
todas comentadas no E-aula, na opção comentários. 

 

 Extensão, Universidade e Sociedade – turma T1  
As aulas síncronas podem ser acompanhadas pelos acadêmicos por meio de qualquer aparelho digital (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. 

  



Projeto de Arquitetura II – turma M1 

Desenho Técnico para Arquitetura – turma M1 

Geometria Gráfica e Digital II 

 
 

 

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. 

 

 
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 
professor devem ter a possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos conteúdos. As orientações, em 
sala webconf do e-aula criada para esse fim específico, poderão ser gravadas a pedido de quem for orientado e o vídeo 
disponibilizado publicamente. O tempo previsto para orientação dos alunos será determinado após a definição do número de 
estudantes efetivamente matriculados na disciplina ou pelo número de inscritos nos dias de orientação. 
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. 
 
Materiais: 
• Lapiseiras (0.3, 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/ 
• Escalímetro nº 1 
o Escalas 20/25; 50/75; 100/125 
• Jogo de Esquadros 
• Papel manteiga 
• Fita adesiva comum 
Equipamentos: 
- Computador ou notebook; 
- Mesa adequada para desenvolvimento dos trabalhos; 
- Webcam ou dispositivo que permita visualização e registro do trabalho desenvolvido e interação com o estudante durante 
orientações e atividades síncronas; 
- Gerador de PDF. Programa gerador de PDF para o envio em formato de documento portátil das atividades desenvolvidas em 
CAD/BIM 
- Software CAD, recomenda-se instalação de AutoCAD2022 com o conjunto de ferramentas do Architectural. Versão gratuita 
de estudante fornecida pela empresa Autodesk. 
- https://www.autodesk.com.br/collections/architecture-engineering-construction/included-software  
- Compactador de arquivos para formatos .RAR ou .ZIP. Eventualmente é necessário a compactação em pedaços não 
maiores que 20Mb para poder subir as tarefas no e-aula; 

- Navegador Google Chrome (browser de internet) instalado no computador para facilitar o uso do Remote Desktop para 
eventuais apoios remotos durante orientações. 

 

A disciplina requer possuir uma bancada de trabalho (que pode ser uma mesa comum ou uma mesa de desenho), o uso de papel sulf ite 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 - os quais serão informados no e-aula com link direto para a 

instalação). Requer ainda possuir câmera fotográfica (que pode ser de celular) para obtenção das imagens dos trabalhos desenvolvidos a mão e 

DISCIPLINAS 2º SEMESTRE 



Teoria e História II – Períodos Clássicos na Arquitetura e Urbanismo – turma T1 

História das Artes – turma T1 

que, posteriormente, serão enviadas pelos estudantes em espaço próprio no e-aula. Os softwares de modelagem tridimensional que serão 

utilizados na na disciplina são:  

- SktechUp, versão gratuita (Make 2017) - esta versão pode ser baixada no endereço https://www.sketchup.com/node/1126. Alternativamente pode-

se disponibilizá-la em um drive. 

- 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 (proprietário) ou o Libre Office 

(https://www.libreoffice.org/download/download/, software de código aberto). 

 
 

Não informado. 
 

 
A disciplina utiliza a plataforma Eaula para fornecer todas as informações necessárias para o aluno acompanhar o plano de ensino com   as 

atividades semanais, as quais se dividem em 3 tipos, Aulas síncronas pela plataforma webconference e registrada pelo próprio sistema as quais são 

sobre o conteúdo da história das artes e outras que envolvem o aluno na elaboração de uma obra artística digital em forma de oficina prática com 

artistas convidados e aulas abertas. O aluno precisará então de postacao computador de trabalho com a câmera ligada para fortalecer o contato 

com os colegas que ainda nunca tiveram aulas presenciais e com os professores e voluntários da atividade de extensão.   Para  realização das 

atividades  será necessário o uso de computador ou notebook com condições técnicas para produzir, editar imagens e desenhar e com acesso a 

internet para carregar o material.

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


 DISCIPLINAS 3º SEMESTRE  
 

 Projeto de Arquitetura III – turma M1 e M2  
 
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 melhor desenvolvimento dos trabalhos; o 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 as atividades que pressupõem o desenvolvimento das maquetes físicas e eletrônicas. Para realização das 

maquetes físicas o aluno pode usar qualquer material disponível em casa (papel branca, cartolina, cola, estilete, tesoura, fita crepe, pode ser 

usadas sucatas tais como caixas de papelão, caixas de fósforos, sabão, palitos de dentes etc). Para realizar a maquete eletrônica o aluno tem que 

ter domínio dos programas de modelagem em 3D (tipo SketchUp ou equivalentes).   

A frequência dos alunos na disciplina será computada a partir dos exercícios propostos (atividades assíncronas). Os assessoramentos de alunos 

serão realizados em grupo, utilizando o webconf, ou por mensagem eletrônica, utilizando e-mail (via mensagens na plataforma Cobalto ou e-Aula) 

ou grupo de discussão criado em acordo com os alunos 

 

 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. 

 

 Topografia – 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 professor 
devem ter a possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos conteúdos. As orientações, em sala 
webconf do e-aula criada para esse fim específico, poderão ser gravadas a pedido de quem for orientado e o vídeo disponibilizado 
publicamente. O tempo previsto para orientação dos alunos será determinado após a definição do número de estudantes efetivamente 
matriculados na disciplina ou pelo número de inscritos nos dias de orientação. 
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. 
 
Equipamentos: 
- Computador ou notebook; 
- Calculadora Científica ou aplicativo com funções para cálculo trigonométrico; 
- Webcam ou dispositivo que permita interação com o estudante durante orientações e atividades síncronas; 
- Gerador de PDF. Programa gerador de PDF para o envio em formato de documento portátil das atividades desenvolvidas em 
BIM 
- Software: 
• CAD – recomenda-se AutoCAD versão estudante fornecida pela Autodesk 
• https://www.autodesk.com.br/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1# 
• CAD – recomenda-se software Sketchup 
• https://www.sketchup.com/pt-BR  
- Compactador de arquivos para formatos .RAR ou .ZIP. Eventualmente é necessário a compactação em pedaços não 
maiores que 20Mb para poder subir as tarefas no e-aula; 
- Navegador Google Chrome (browser de internet) instalado no computador para facilitar o uso do Remote Desktop para 
eventuais apoios remotos durante orientações. 



 DISCIPLINAS 4º SEMESTRE  
 

 Projeto de Arquitetura IV – turmas M1 e M2  
 
A disciplina de Projeto de Arquitetura IV, utiliza o E-aula para acesso ao plano de ensino, referências, links, aulas assíncronas em 
textos e apresentações, aulas síncronas gravadas (vídeo), materiais diversos (normas, manuais, legislações, ebooks, etc.) e única 
ferramenta de comunicação com os discentes, como também para as avaliações em fóruns e tarefas. As aulas síncronas (orientação 
e de conteúdos expositivos) serão ministradas usando a plataforma Google Meet (com link disponível no E-aula). Todas as aulas de 
conteúdos expositivos serão gravadas (ao vivo, durante momento síncrono) e disponibilizadas no E-aula. As orientações individuais e 
em grupo não serão gravadas, devido a especificidade de cada projeto proposto. Recomenda-se que o acadêmico tenha 
disponibilidade de realizar tarefas em um computador, com acesso a internet. Indica-se a necessidade de uso de softwares para a 
representação gráfica de projetos de arquitetura e urbanismo (como: Autocad, REVIT, Sketchup e/ou similares). A representação e 
expressão gráfica dos projetos é livre, incluindo desenhos e/ou croquis analógicos (manuais), que podem ser 
disponibilizados/apresentados pelos acadêmicos por meio de fotografia e/ou escaneamento.  Nessa modalidade, poderá ocorrer a 
necessidade de imprimir uma parte do material disponibilizado para análise, correções e alterações recomendadas no plano de 
ensino. O acadêmico deverá possuir material de desenho técnico para a realização das atividades nessa modalidade. Todas as 
entregas de projeto (levantamentos, análise de referência, conceituação, programa, estudo de implantação, estudo preliminar e 
entrega final geral - caderno de projeto A3) são entregues e postadas em formato pdf (horizontal, tamanho A3), postadas em fóruns e 
tarefas do E-aula. As avaliações serão dialogadas e formalmente encaminhadas por parecer nas plataformas institucionais e e-mails 
cadastrados via Cobalto.. 

 

 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. 
 

  



DISCIPLINAS 5º SEMESTRE  
 

 Projeto de Arquitetura V – turma M1  
 

A disciplina utiliza o E-aula para acesso ao plano de ensino, referências, links, aulas assíncronas em textos e apresentações (aulas 

assíncronas em pdfs), aulas síncronas gravadas (vídeo), materiais diversos (normas, manuais, legislações, ebooks, etc.) e única 

ferramenta de comunicação com os discentes, como também para as avaliações em fóruns e tarefas. 

As aulas síncronas (orientação e de conteúdos expositivos) serão ministradas usando a plataforma Google Meet (com link disponível 

no E-aula). Todas as aulas de conteúdos expositivos serão gravadas (ao vivo, durante momento síncrono) e disponibilizadas no E-

aula. As orientações individuais e em grupo não serão gravadas, devido a especificidade de cada projeto proposto. 

Recomenda-se que o discente tenha disponibilidade de realizar tarefas em um computador, com acesso a internet. Indica-se a 

necessidade de uso de softwares para a representação gráfica de projetos de arquitetura e urbanismo (como: Autocad, REVIT, 

Sketchup e/ou similares). A representação e expressão gráfica dos projetos é livre, incluindo desenhos e/ou croquis analógicos 

(manuais), que podem ser disponibilizados/apresentados pelos alunos por meio de fotografia e/ou escaneamento.  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. 

Todas as entregas de projeto (levantamentos, análise de referência, conceituação, programa, estudo de iluminação, estudo de 

implantação, estudo preliminar e entrega final geral - caderno de projeto A3) são entregues e postadas em formato pdf (horizontal, 

tamanho A3), postadas em fóruns e tarefas do E-aula. As avaliações são todas comentadas no E-aula, na opção comentários. 

 

 

 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  
 
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 
professor devem ter a possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos conteúdos. As orientações, em 
sala webconf do e-aula criada para esse fim específico, poderão ser gravadas a pedido de quem for orientado e o vídeo 
disponibilizado publicamente. O tempo previsto para orientação dos alunos será determinado após a definição do número de 
estudantes efetivamente matriculados na disciplina ou pelo número de inscritos nos dias de orientação. 
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. 
 
Equipamentos: 
- Computador ou notebook; 
- Webcam ou dispositivo que permita interação com o estudante durante orientações e atividades síncronas; 
- Gerador de PDF. Programa gerador de PDF para o envio em formato de documento portátil das atividades desenvolvidas em 
BIM 
- Software BIM, recomenda-se instalação de Revit e/ou ArchiCAD, versão gratuita de estudante fornecida pelas empresas 
Autodesk e Grafisoft.  
• https://www.autodesk.com.br/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1# 
• https://graphisoft.com/br/licencas/licenca-teste-e-educacional 
- Compactador de arquivos para formatos .RAR ou .ZIP. Eventualmente é necessário a compactação em pedaços não 
maiores que 20Mb para poder subir as tarefas no e-aula; 

- Navegador Google Chrome (browser de internet) instalado no computador para facilitar o uso do Remote Desktop para 
eventuais apoios remotos durante orientações. 
 

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

 

 Teorias do Urbanismo II – turma T1  



 
Disponibiliade  de computador com mouse, teclado, câmera e microfone. 

  



Projeto de Arquitetura VI – turma M1 

Desenho Urbano I – turma E1 

Teoria e História VI - Arquitetura Latino Americana e Brasileira 

 

 
 

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. 

 

 
A disciplina utiliza o espaço Eaula para o acompanhamento do plano de ensino, o qual prevê aulas síncronas (que serão 
gravadas pela própria plataforma webconference), durante a aula o aluno será convidado a participar de forma ativa com 
anotações e contributos ao vivo de todos os participantes a disciplina, fortalecendo um contato direto entre professores, 
alunos, comunidades monitores e palestrantes (as aulas com intervenções da comunidade aconteceram no googlemeet). O 
aluno precisa disponibilizar de uma postacao de trabalho com computador com conexão à internet com câmera ligada e 
som funcionante, para interagir individualmente com a comunidade, sendo a disciplina estritamente vinculada à atividade de 
extensão no âmbito da regulamentação fundiária, a precariedade habitacional e os movimentos de luta à moradia. Acesso à 
internet que comporte web conferências com imagem e som vendo a  participacao do aluno como parte da avaliação final a 
compor a pratica e discussão do desenho urbano. Para  realização das atividades  será necessário o uso de computador ou 
notebook com condições técnicas para produzir, editar e arquivar planos e projetos. Programas gráficos, CAD e SIG. Editor 
de textos e planilhas, Photoshop. A disciplina prevê a possibilidade de uma ou duas visitas técnicas em lugares abertos e 
respeitando todas as distâncias e modalidades de segurança. 

 
 

 
Os alunos deverão ter acesso à internet e ferramentas para acessar ambientes de videoconferência e o ambiente e-aula da UFPel 
(computadores, tablets, celular). 

 
 

  

DISCIPLINAS 6º SEMESTRE 



 

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. 



 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. 

 

ATELIERS VERTICAIS  
 
Atelier Vertical – Habitação de Interesse Social – turma M1   
Disponibiliade  de computador com mouse, teclado, câmera e microfone. 
 

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

 

 Atelier Vertical – Sustentabilidade e Soluções em Arquitetura – 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 
professor devem ter a possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos conteúdos. As orientações, em 
sala webconf do e-aula, criada para esse fim específico, poderão ser gravadas a pedido de quem for orientado e o vídeo 
disponibilizado publicamente. O tempo previsto para orientação dos alunos será determinado após a definição do número de 
estudantes efetivamente matriculados na disciplina ou, eventualmente, pelo número de inscritos nos dias de orientação. 
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. 
 
Materiais: 
• Lapiseiras (0.3, 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/ 
• Escalímetro nº 1 
o Escalas 20/25; 50/75; 100/125 
• Jogo de Esquadros 
• Bloco de Papel manteiga 
• Fita adesiva comum 
 
Equipamentos: 
- Computador ou notebook; 
- Webcam ou dispositivo que permita interação com o estudante durante orientações e atividades síncronas; 
- Gerador de PDF. Programa gerador de PDF para o envio em formato de documento portátil das atividades desenvolvidas em 
CAD/BIM 
- Software BIM, recomenda-se instalação de Revit e/ou ArchiCAD, versão gratuita de estudante fornecida pelas empresas 
Autodesk e Grafisoft.  
• https://www.autodesk.com.br/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1# 



• https://graphisoft.com/br/licencas/licenca-teste-e-educacional 
- Software CAD, recomenda-se instalação de AutoCAD2022 com o conjunto de ferramentas do Architectural. Versão gratuita 
de estudante fornecida pela empresa Autodesk. 
• https://www.autodesk.com.br/collections/architecture-engineering-construction/included-software  
- Compactador de arquivos para formatos .RAR ou .ZIP. Eventualmente é necessário a compactação em pedaços não 
maiores que 20Mb para poder subir as tarefas no e-aula; 

- Navegador Google Chrome (browser de internet) instalado no computador para facilitar o uso do Remote Desktop para 
eventuais apoios remotos durante orientações. 
 

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



 DISCIPLINAS OPTATIVAS, VIAGENS DE ESTUDO E RCE  
 

 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  
 
A disciplina utiliza a plataforma Eaula para fornecer todas as informações necessárias para concluir a disciplina de forma autônoma 
pelo aluno. 
A apresentação da disciplina acontecerá no primeiro dia de aula e será ao vivo e registrada pela plataforma web conference, assim 
como a orientacao coletiva a metade da disciplina. O roteiro de viagem e todos os links necessários à viagem virtual estão 
disponibilizados no ambiente eAula. A disciplina prevê o desenho como método de aprendizagem do espaço tridimensional, o aluno 
é convidado a realizar croqui e desenhos com técnica livre, Lápis, aquarela, têmperas, quadrinhos, collage, etc.. Os quais precisam 
ser digitalizados e colocados em uma guia coletiva geolocalizada no google maps que será fornecida pela professora.  Para  
realização das atividades  será necessário o uso de computador ou notebook com condições técnicas para produzir, editar imagens 
e desenhar e com acesso a internet para carregar o material. 

 

 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. 


