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PROJETO PEDAGÓGICO  

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 

BACHARELADO 
 

 

1 O DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 

1.1 Considerações Gerais 

A Universidade de Taubaté (UNITAU) reconhecendo a importância de contribuir com 

a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte Paulista, na 

década de 70, propõe a criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo com o objetivo 

de disponibilizar profissionais capacitados para o ordenamento, planejamento de 

cidades e para enfrentar o desafio da demanda para a preservação do conjunto 

arquitetônico histórico cultural e paisagístico do Vale. 

Pela deliberação CONSUNI 03/77, o Conselho Superior da UNITAU autoriza a 

instalação do curso. Já no ano seguinte, 1978, iniciam as atividades do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, com abertura da primeira turma, que se caracterizou por 

um número significativo de alunos da própria região do Vale do Paraíba.  

A UNITAU foi institucionalizada como uma universidade nos moldes europeus, onde 

as instalações de cursos são na grande maioria em prédios que refletem o histórico 

da cidade, levando o Curso de Arquitetura e Urbanismo a ter uma importante 

atuação na área central da cidade, ocupando em momentos diferentes entre os anos 

de 1978 a 1991 três edificações distintas, antes de consolidar-se em sede própria no 

antigo espaço da Companhia Taubaté Industrial (CTI), patrimônio tombado pelo 

Conselho de Patrimônio Municipal (1995) e recentemente reconhecido pelo 

CONDEPHAAT (2015) em nível estadual. 

A sede do Departamento de Arquitetura é um conjunto edificado em alvenaria de 

tijolos maciços e aparentes onde funcionava a primeira grande fábrica de Taubaté, a 

CTI, fundada em 1891. O edifício que sedia o Departamento de Arquitetura é a 

“Quadra E” que ocupa a totalidade de uma pequena quadra de forma trapezoidal. 
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Figura 1. Vista frontal da antiga Quadra E da Companhia Taubaté Industrial, sede do Departamento 
de Arquitetura da Unitau. Foto: Daniel Guinsburg, 2017 

 

No interior compõe-se de dois blocos dispostos longitudinalmente formando um 

amplo pátio interno fechado. 

 

Figura 1. Implantação do Departamento de Arquitetura, Arquivo digital, UNITAU, 2015. 
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Figura 2. Vista interna do pátio central da edificação Departamento de Arquitetura, Arquivo digital, 

UNITAU, 2015. 

 

O Departamento de Arquitetura abriga atualmente cerca de 400 (quatrocentos) 

estudantes já tendo graduado mais de 2.000 mil  arquitetos. O espaço vem sendo 

gradativamente, adequado e modificado às necessidades de funcionamento, 

moldando-se sempre aos princípios pedagógicos do curso com respeito às 

edificações originais da construção original. 
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1.2 Infraestrutura do Departamento: laboratórios, biblioteca e ambientes 

pedagógicos e de integração 

O espaço do Departamento de Arquitetura, em razão da peculiaridade da edificação 

histórica e de seu uso em período integral, é tratado como um objeto de constante 

reflexão por parte do corpo docente e discente. Como prática do conhecimento 

profissional, o exercício de pensar o ambiente construído histórico e moldá-lo a 

contemporaneidade dos princípios pedagógicos em sua inserção no espaço urbano 

do município de Taubaté, revela uma personalidade marcante e única do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UNITAU, no contexto da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN)1. 

A ocupação física e a infraestrutura da edificação histórica onde está instalado o 

Curso de Arquitetura e Urbanismo propõe a divisão do espaço da antiga área fabril 

em cinco setores, delimitados na forma de atividades didático-pedagógicas, apoio 

administrativo e de integração: 

(1) Setor de Graduação; 

(2) Setor de Extensão; 

(3) Setor de Iniciação à Pesquisa; 

(4) Setor Integração didático-pedagógico e convivência; 

(5) Setor Administrativo e serviços. 

Cabe a cada setor a responsabilidade da operacionalização, instalação e 

manutenção de equipamentos e serviços, segundo Quadro 1. Dada à natureza do 

curso, os equipamentos estão diretamente relacionados ao arranjo espacial das 

instalações e atividades moldadas no contexto da dinâmica educacional em curso 

                                            
1 A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada em 2012 e é integrada por 39 municípios, divididos em cinco sub-regiões: 

Sub-Região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos; Sub-Região 

2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhagaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, 

São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé; Sub-Região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, 

Potim e Roseira; Sub-Região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras; Sub-Região 

5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
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como, por exemplo, uma grande área de convivência que proporciona a troca de 

experiência interpessoal dentro do processo de desenvolvimento de um perfil criativo 

do futuro arquiteto. Assim, a destinação de áreas de ateliers de forma mais 

centralizada ao redor do pátio interno tem o mesmo significado da palavra “atrium”- o 

principal espaço das edificações romanas - e no Departamento de Arquitetura, este 

espaço proporciona a comunicação e a percepção visual dos vários setores de 

maneira integrada. 

 

Quadro 1. Infraestrutura e equipamentos do Departamento de Arquitetura 

 

AMBIENTES DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS  

 

 

(1) Graduação 

 

Quantidade 

(un) 
Ambiente 

Área  

(m
2
) 

Equipamentos 
 

01 
Atelier de Linguagem e 

Expressão 
160 

45 pranchetas X cadeiras 

04 bancadas de trabalho 

1 Projetor Multimídia 

 

01 Atelier de Projeto 160 

45 pranchetas cada x cadeiras 

01 Mesa reflexiva 

02 Mesas de luz de 1,20 m x 1,00 m 

1 Projetor Multimídia 

 

02 Atelier de Projeto 70 cada 
32 pranchetas X cadeiras 

1 Projetor Multimídia por sala 

 

01 Laboratório de Informática 35 

16 microcomputadores;  

01 notebook;  

10 datashow; 

02 scaners  

01 plotter  

01 DVD 

 

01 
Laboratório de Modelos e 

Maquete 
120 

Equipamentos de marcenaria 

Conjuntos de ferramentas de apoio 

03 armários 

02 bancadas de trabalho 

 

01 Laboratório de Construção 130 

Equipamentos de obra em geral 

Conjuntos de ferramentas de apoio 

03 armários 

02 bancadas de trabalho 
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01 Sala do TG  45 

 

22 pranchetas X cadeiras 

1 Multimídia  

 

02 Sala de aula  90 cada 
80 lugares  

1 Projetor Multimídia por sala 
 

 

(2) Extensão 

 

01 Biblioteca- livre acesso 225 

A unidade do SIBi (Sistema Integrado de 

Bibliotecas) localizada no departamento 

conta com o seguinte acervo:  

Livros - 3.795 títulos e 7.498 exemplares, 

Periódicos - 191 títulos 4.323 exemplares,  

10 teses, 54 dissertações, 33 monografias 

46 normas técnicas, 8 DVDs, 72 CD-ROMs 

e 60 folhetos;  

05 computadores 

 

01 Auditório 150 

180 lugares; com equipamento de 

multimídia e som. 

1 Projetor Multimídia 

 

01 Núcleo de Documentação 35 
Acervo físico, digital e iconográfico da  

RMVPLN. 

 

01 
Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural 
65 

Acervo físico e digital de 125 projetos na 

área de preservação do patrimônio cultural 

da região metropolitana do vale do Paraíba. 

 

01 Galeria “Cubo Branco” 240 
Instalações técnicas para exposições 

internas e externas 

 

 

(3) Iniciação à Pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo 

 

01 

Núcleo de Planejamento 

Urbano 

Grupo de Pesquisa CNPq: 

Ambiente Construído 

35 
Acervo geomático de apoio a projetos de 

pesquisa. 

 

01 

Núcleo de Projeto 

Grupo de Pesquisa CNPq: 

Paisagem, 

Território e Cultura. 

35 Acervo documental de produção interna 
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(4) Espaço Integração Didático Pedagógico e Convivência 

 

01 
Área exposição didático-

pedagógico 
130 Espaço livre para exposição de trabalhos 

 

01 Atelier Livre 230 
Espaço livre para criação e trabalho dos 

alunos 

 

01 
Núcleo Docente 

Estruturante 
20 02 computadores e mesa de reunião 

 

01 Diretório Acadêmico 50 
Escritório e sala de conforto 

 

 

01 Pátio (átrio) 1000 
Praça interna (paisagismo) 

 

 

01 Cantina (terceirizado) 65 
Instalação segundo legislação 

 

 

 

(5) Administração e Serviços 

 

01 Secretaria 65 
Instalação para atendimento ao público, 

operacional, de escritório e arquivo 

 

01 Sala dos Professores 40 

1,40x 0.80 (mesa de reunião) X 12 cadeiras 

20 armários 

Conjunto de estar estofado modelo década 

70 com 01 sofá e 02 poltronas 

 

01 
Área terceirizada: venda 

material didático 
15 Área de exposição e venda (em reforma) 

 

01 Estacionamento 1000 
20 vagas administrativas; 2 vagas 

especiais; 30 vagas livres 

 

02 
Sanitários Funcionários 

15 cada 
01 Instalação sanitária e vestiário 

 

 

02 
Sanitários professores 

15 cada 
02 Instalações sanitárias cada 

 

 

02 Sanitários alunos 45 cada 
05 Instalações sanitárias e 01 PNE cada 

 

 

01 Zeladoria 35 
Equipamento de apoio a serviços de 

manutenção 

 

01 Portaria 8 
Equipamento de segurança 

 

 

01 
Copa e cozinha 

funcionários 
15 

Instalações de refeitório para 4 funcionários  
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01 Almoxarifado 10 
Armários x prateleiras 

 

 

01 Depósito 6 
Armários x prateleiras 

 

 

 

As somas das áreas por setores demonstram a relação entre as atividades e os 

espaços ocupados, conforme figura 3, para o curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Figura 3. Comparativo em m² de áreas por setores no Departamento de Arquitetura. 

 

1.2.1 Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBi 

O Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi: criado pela Deliberação CONSUNI nº. 

28/01 está no contexto de prestação de serviços à comunidade, da Pró-reitoria de 

Extensão, e é composto por 17 unidades de informação, incluindo as Bibliotecas 

Setoriais, o Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB, o Centro Especial de 

Atendimento Bibliográfico – CEAB e o Setor de Obras Raras. Seu funcionamento 

constitui-se pelo gerenciamento de informações, de modo a viabilizar a difusão do 

saber com o objetivo de disponibilizar um acervo que garanta as informações 

bibliográficas necessárias à comunidade acadêmica dos cursos do Ensinos 

Fundamental e Médio, Graduação, Pós-graduação, Especialização e Extensão, bem 



 

15 Projeto Pedagógico | Arquitetura e Urbanismo | Unitau | 2017 
 

como disponibilizar um programa de assistência bibliográfica à comunidade e à 

região.  

A Biblioteca do Departamento de Arquitetura ocupa um espaço especialmente 

desenvolvido para esse fim, com espaço físico atual de 225 m², frequência de 

usuários cerca de 4500 pessoas anualmente, e composto de salas de estudo 

individual, sala de estudo em grupo . 

O SIBi significa, não apenas um conjunto de Bibliotecas, mas, antes de tudo, a 

articulação de acervo bibliográfico, recursos técnicos e materiais e um quadro de 

pessoal especializado. Nesse contexto sistêmico, ainda que em cada Departamento 

exista uma Biblioteca Setorial, essa é, para o usuário, apenas a porta de entrada 

para todo o Sistema. A partir do "Cartão Pessoal" de inscrição do usuário no SIBi, 

todos os recursos nele existentes são disponibilizados ao leitor, independentemente 

do curso que frequente. Assim, o acervo total é aberto para consultas a todos os 

usuários e, para empréstimos, a todos alunos, professores e funcionários 

cadastrados. 

As unidades do SIBi encontram-se informatizadas, acompanhando as exigências 

dos novos tempos, em que a informação organizada e precisa é concebida como 

condição essencial para uma prestação de serviços de qualidade aos usuários. Por 

meio do software SophiA Biblioteca os acervos podem ser acessados pela Internet 

ou de qualquer terminal de consulta instalado nas Unidades de Ensino. Pela Internet 

há também a possibilidade de reservar uma obra para empréstimo, assim como 

renovar o empréstimo. O acervo online encontra-se no link:  

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html. 

Por meio do SIBi são disponibilizados os seguintes serviços: 

 Consulta local. 

 Atendimento telefônico, por correio e e-mail. 

 Página eletrônica na Internet. 
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 Acesso on-line, às bases de dados para periódicos nacionais e 

internacionais, e teses. 

 Treinamento no uso de bases de dados para professores, alunos e a 

comunidade. 

 Treinamento de utilização dos serviços do SIBi – Como utilizar sua 

biblioteca. 

 Normalização de trabalhos científicos. 

 Levantamentos bibliográficos. 

 Terminais de consulta ao acervo – Sistema Sophia. 

 Alerta bibliográfico (sumários de periódicos correntes). 

 Catálogo de fitas de vídeo. 

 Pesquisa bibliográfica por e-mail. 

 Visitas monitoradas. 

 Empréstimo entre bibliotecas. 

 Comutação bibliográfica – COMUT. 

 Convênios e parcerias com Instituições de pesquisa (CAPES, FAPESP, 

IBICT, ITA/CTA, entre outras). 

 

a) Dependências 

 Área total: aproximadamente 225 m². 

 Espaço de leitura e estudo em grupo: aproximadamente 150 m². 

 Área de acervo: aproximadamente 50 m². 

 Área administrativa: aproximadamente 25 m². 

 Catalogação: segue as normas constantes do Código de Catalogação 

Anglo Americano – AACR2 e o Formato MARC. 

 Disposição do acervo: o acervo está organizado de acordo a 

Classificação Decimal de Dewey – CDD. 

 Forma de acesso: livre. 

 Divulgação de aquisições: é realizada em quadro mural, por meio de 

listas de referência bibliográfica (NBR-6023) distribuídas na sala de 
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professores, chefia de departamento, secretaria e balcão de 

atendimento. 

 Infraestrutura para recuperação da informação: Base de Dados do 

SophiA, terminal de consulta. As consultas aos periódicos eletrônicos 

são realizadas no Centro de Pesquisas Bibliográficas (CPB e nos 

terminais da Bibliotecas do departamento: 02 microcomputadores e 01 

impressora. 

 

b) Base De Dados de Acesso Público: 

 CAPES. periódicos - Conjunto de bases de dados (pagas e gratuitas) que 

permitem o acesso a documentos e periódicos estrangeiros de capa a capa. 

 BVS - Biblioteca Virtual em Saúde - Rede de gestão da informação, 

intermediação e uso das fontes de informação científica em saúde, em 

acesso aberto e universal na Web. Promovida e coordenada pela 

BIREME/OPAS/OMS. 

 SciElo – Scientific Electronic Library Online - Biblioteca eletrônica de 

periódicos científicos brasileiros de acesso aberto. 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – Teses e dissertações de 

Instituições de Ensino superior do Brasil.  

 Plataforma SciVerse - Plataforma que integra o conteúdo científico fornecido 

pela editora Elsevier, com as bases ScienceDirect, Scopus e o conteúdo 

científico da web fornecido pelo Scirus.  

 LivRe - Portal do conhecimento Nuclear, possibilita acesso a mais de 5 mil 

títulos de periódicos de livre acesso na Internet.  

 Prossiga - Programa de informação para gestão de ciência, tecnologia e 

inovação do IBICT. 

 E-print Network - Desenvolvido pelo US Department of Energy, disponibiliza 

textos completos de preprints. 

http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
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 ERIC- Desenvolvido pelo US Department of Education, apoia a pesquisa em 

Educação e Informação. 

 Portal do Professor - Desenvolvido e mantido pelo Ministério da Educação, o 

portal apresenta sugestões de aulas e recursos para cada disciplina. Informa 

o professor sobre cursos de capacitação e legislação específica.  

 PEDro - Physiotherapy Evidence Database- Evidências em fisioterapia. 

 MatWeb - Apresenta propriedades de materiais, especificações técnicas, 

usos e fabricantes.  

 USPTO - United States Patent and Trademark Office's - Patentes 

americanas, incluindo Issued Patents – patentes desde 1790 e Published 

Apllications – texto completo das propostas de patentes publicadas a partir de 

março de 2001. 

 EPO Esp@cenet - Oferece acesso gratuito a mais de 70 milhões de 

documentos de patentes de informação, no mundo inteiro, contendo 

informações sobre invenções e desenvolvimentos técnicos de 1836 até hoje. 
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c) Acervo da Biblioteca da Arquitetura 

ACERVO TOTAL 

Material Títulos Exemplares 

Livros 3966 7672 

Periódicos nacionais 161 4062 

DVD 9 13 

Dissertações  50 55 

TG/Monografias/Especialização 932 936 

Normas técnicas 44 46 

Teses 11 13 

Total 1037 1050 

 

CIRCULAÇÃO 2016/2017 

Material 
Renovações 

Web/balcão 
Empréstimo Consulta 

Obras 4980 5515 1282 

 

CADASTRO DE SÓCIOS 

Cliente Total 

Alunos de Graduação 350 

Professores 20 

Total 370 
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1.3 Recursos de apoio didático-pedagógico 

No Departamento de Arquitetura da UNITAU a integração do conteúdo programático 

das disciplinas e as atividades pedagógicas são favorecidas pela localização do 

município na RMVPLN na qual se concentra em sua grande maioria, as atividades 

de análise e proposição a partir de situações locais e regionais. Em razão das 

múltiplas possibilidades de reflexão, a análise da bacia hidrográfica do Rio Paraíba e 

sua relação com a Mata Atlântica, o Litoral Norte Paulista e a Serra da Mantiqueira, 

bem como as cidades históricas e seu processo de industrialização ao longo da 

rodovia Presidente Dutra têm sido determinantes no estabelecimento de eixos 

pedagógicos e linhas temáticas de orientação didático-pedagógicas para os 

conteúdos programáticos das disciplinas constantes da matriz curricular do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, o que poderá ser visto em detalhes no item 2.4. 

Portanto, os recursos de apoio didático-pedagógicos que auxiliam no ensino-

aprendizado do curso de Arquitetura e Urbanismo extrapolam a dimensão física dos 

ateliers, das salas de aula e dos laboratórios e integram a aplicabilidade prática na 

escala da região e de seus municípios. 

 

1.3.1 Recursos didáticos e o estudo do ambiente natural e construído 

O ambiente natural e construído presente na região proporciona sistematicamente a 

prática de leituras ambientais com a utilização de técnicas de croquis, desenho, sons 

e registros de imagens, subsidiando assim, o conteúdo teórico. O uso de tais 

recursos visa estimular os mecanismos sensoriais e de percepção como parte do 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos voltados à compreensão e solução 

de questões resultantes de ações humanas no uso e ocupação do território urbano e 

regional. 
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1.3.2 Recursos pedagógicos 

Os recursos pedagógicos são imprescindíveis para a interdisciplinaridade necessária 

ao curso de Arquitetura e Urbanismo e a formação de um repertório multidisciplinar 

que desenvolverá as competências e habilidades do futuro arquiteto. A leitura de 

jornais, a teleconferência ou a imagem bidimensional em papel e sua reprodução em 

3D, são modalidades em uso para favorecer a vivência do acadêmico com a 

experimentação em laboratórios, elaboração de modelos, utilização de 

computadores, etc. Pesquisas temáticas, bibliográficas e iconográficas, 

documentação em arquitetura e urbanismo e a produção de inventários e bancos de 

dados integrados às atividades de extensão e pesquisa subsidiam a formação 

projetual do aluno. 

 

1.3.3 Recursos tecnológicos 

Visitas a canteiros de obras, levantamentos de campo e em instituições públicas, 

contatos com autoridades de gestão urbana regional e estadual entre outros, 

proporcionam ao acadêmico o contato direto com a prática profissional do Arquiteto 

Urbanista no uso de instrumentos de automação em cartografia, sensoriamento 

remoto e topografia presentes na RMVPLN em instituições conveniadas com a 

UNITAU, tais como o INPE, EMPLASA, DAEE, CETESB e outras. 

 

1.3.4 Recursos culturais 

Viagens e visitas de estudos para o conhecimento de obras arquitetônicas, de 

conjuntos históricos, do planejamento de cidades e regiões são oferecidas 

semestralmente ao corpo discente e docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Fazem parte do programa as cidades de Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São 

Paulo e as cidades históricas do Vale do Paraíba. A proposta de visitas e viagens de 

estudos é entendida como instrumento fundamental de apoio didático-pedagógico 

para que os alunos e professores possam relacionar mais diretamente os 
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aprendizados, teórico-práticos de arquitetura e urbanismo com os exemplos já 

consagrados pela historiografia. 

  

1.4 Recursos Humanos 

 

1.4.1 Administrativo 

 Diretoria do Departamento: Prof.  Me. Flávio Brant Mourão 

 Coordenador Pedagógico: Prof. Dr. Ademir Pereira dos Santos 

 Coordenador de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - AACC: Prof. 

Me. Benedito Assagra Ribas de Mello 

 Coordenador de Estágio Supervisionado: Prof. Me. Vinícius Barros 

Barbosa  

 Coordenador de Trabalho de Graduação - TG: Prof. Me. Vinícius Barros 

Barbosa  

 Funcionários:  

o Luiz Cláudio Alves Viana – Auxiliar Administrativo 

o Gabriela de Freitas Fernandes Almeida - Auxiliar Administrativo  

o Ranieri de Souza Andrade - Secretário  

 

1.4.2 Conselho do Departamento – CONDEP 

O Conselho do Departamento, no qual são discutidos e homologados assuntos de 

natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora, é constituído pelos seguintes 

membros: 

 Presidente: Prof. Me. Flávio Brant Mourão | Diretor do Departamento. 
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 Membros do corpo docente: 

o Profa. Me. Anne Katherine Zanetti Matarazzo 

o Prof. Dr. José Oswaldo Soares de Oliveira 

o Prof. Me. Reinaldo José Gerasi Cabral 

o Prof. Me. Plínio de Toledo Piza Filho 

o Prof. Me. Vinícius Barros Barbosa 

 Secretário: Ranieri de Souza Andrade 

 Representante dos funcionários: Angelita dos Santos Magalhães 

 Acadêmicos:  

o João Victor Minari 

o Yara Fernanda de Oliveira. 

 

1.4.3. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante, que foi criado no ano de 2016 com a composição 

designada pela Deliberação CONSEP Nº 231/2015, conta atualmente com os 

seguintes membros: 

 Presidente: Prof. Me. Flávio Brant Mourão - Diretor do Departamento 

 Vice-presidente: Prof. Dr. Ademir Pereira dos Santos - Coordenador 

Pedagógico. 

 Membros: 

o Profa. Dra Maria Dolores Alves Cocco 

o Profa. Me. Anne Ketherine Zanetti Matarazzo - Indicação do Instituto 

Básico de Exatas (IBE) 

o Prof. Me. Vinícius Barros Barbosa 
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1.4.4 Corpo Docente 

O corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo espelha a dinâmica do curso, 

em constante busca por novas formações e complementações ao conhecimento 

didático-pedagógico. Assim o professor procura atualizar-se em sua vida acadêmica 

e prática profissional conforme o contido na LDB, artigo 52, que estabeleceu 

conceito de universidade nos seguintes termos: 

“Art. 52: As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional; 

II – corpo docente, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral.  
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Quadro 2. Titulação do corpo docente e carga horária dos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNITAU 

DOCENTE TITULAÇÃO 
GRADUAÇÃO 

D.ARQ (H/A) 

GRADUAÇÃO 

OUTRO (H/A) 

Graduação 

Coordenação 

EXTENSÃO 

(H/A) 

PESQUISA 

(H/A) 

Regime de 

Trabalho 

Acácio de Toledo Neto Mestre 07 ---- ---- -------- -------- H 

Ademir Fernando Morelli  Doutor 04 20 ---- ------- -------- P 

Ademir Pereira dos Santos Doutor 16 --- 08 -------- ------- P 

Anne Ketherine Zanetti 

Matarazzo 
Mestre 24 06 ---- -------- -------- P 

Antônio Claudio Testa Varalo Mestre 16 18 ---- -------- -------- P 

Benedito Assagra Ribas de 

Melo 
Mestre 26 ---- 04 03 -------- P 

Carlos Eugênio Monteclaro 

C.Júnior 
Mestre 24 10 --- -------- -------- P 

Ediane Nádia N. P. G. dos 

Santos 
Mestre 29 08 --- -------- -------- P 

Edson Trajano Vieira  Doutor  01 13 ---   I 

Fabiano Siqueira de Almeida  Especialista  01 08 ---   H 

Flávio Brant Mourão Mestre 10 --- 30 -------- -------- I 

Flávio José Nery Conde Malta Doutor 36 04 --- -------- -------- I 

Gerson Geraldo Mendes Faria Mestre 17 15 08 -------- -------- I 

José Oswaldo Soares de 

Oliveira 
PhD 36 04 --- -------- -------- I 
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Juliana da Camara Abitante  Especialista 08 --- ---   H 

Liliane Simi Amaral Mestre 09 10 --- -------- -------- H 

Luiz Antonio Perrone Ferreira 

de Brito 
Doutor 17 01 --- -------- 10 P 

Maria Dolores Alves Cocco Doutor 20 --- 1 08 11 I 

Plínio de Toledo Pizza Filho Mestre 23 --- --- -------- -------- P 

Reinaldo José Gerasi Cabral Mestre 29 --- --- -------- -------- P 

Vinícius Barros Barbosa 

Mestre 31 --- 

7 

(3 TG / 3 

Estágio / 1 NDE 

-------- -------- P 

Total horas/aula/atividades 434   11 21  

 

O curso de Arquitetura e Urbanismo possui em seu quadro permanente docentes portadores de títulos de pós-

graduação sendo 02 especialistas, 12 (doze) mestres e 06 (sete) doutores, 01 (um) PhD, conforme Tabela 1: 
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Tabela 1. Percentual sobre a última titulação corpo docente 
 

Titulação Quantidade % 

Especialistas 02  9,5 

Mestres 12  57,1 

Doutores 06  28,6 

PhD 01 4,8 

TOTAL 21 100,0 

 

A prática do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um 

objetivo do curso no Departamento de Arquitetura, principalmente com relação à 

produção docente e discente, conforme figura 4 abaixo.  

 

Figura 4. Comparação da atribuição de horas dos docentes entre graduação, pesquisa e extensão. 

 

Para implantar esta dinâmica, o Departamento trabalha na elaboração de novas 

propostas de trabalhos com equipes multidisciplinares e grupos de pesquisas dos 

programas de pós-graduação da UNITAU e de outras instituições para fortalecer o 

elo entre a universidade e a sociedade diante dos novos desafios sócio-espaciais 

Relação quantitativa de horas/docentes: 
graduação,extensão e pesquisa 

graduação h/a 

extensão h/a  

pesquisa h/a 
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decorrentes da institucionalização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte. 

Mais sobre a formação do corpo donte do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Unitau pode ser encontrada no item 2.7 deste Projeto. 
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2. O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

2.1 Objetivos do curso 

 Objetivos Gerais 

São objetivos gerais do Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

 Construir uma cultura em que a reflexão e a elaboração do conhecimento 

sejam fundamentais no processo de produção do espaço construído, 

enfatizando no processo de ensino os fundamentos do aprendizado contínuo. 

 Formar arquitetos e urbanistas envolvidos nas questões políticas, ambientais 

e econômicas, como cidadãos éticos com visão crítica propositiva; 

 Desenvolver a capacidade de agir com eficiência em situações projetuais 

arquitetônicas e urbanas, apoiado em conhecimentos, habilidades e 

criatividade, utilizando as técnicas e tecnologia atuais. 

 Tornar o aluno capacitado a enfrentar com criatividade situações novas, 

permitindo o desenvolvimento de uma consciência crítica e ser o sujeito da 

construção do seu conhecimento. 

 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, o curso de Arquitetura e Urbanismo, busca na formação 

dos profissionais: 

 Contribuir no registro das questões urbanas a partir da compreensão das 

problemáticas apresentadas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte – RMVPLN. 

 Preparar profissionais aptos para o exercício das atividades e atribuições do 

arquiteto e urbanista estabelecido pela resolução CAU/BR N21 de 05 de abril 

de 2012. 
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 Incentivar a pesquisa acadêmica por meio de estudos de Iniciação Científica 

e de Monitorias, como o objetivo de motivar o profissional pela carreira 

acadêmica para atuação junto à comunidade, tendo a arquitetura como um 

elemento transformador social e cultural. 

 Construir o conhecimento a partir da análise e solução de problemas - como 

exemplo a RMVPLN, como objeto de estudo, representativo da dinâmica 

urbana - de modo dinâmico e multidimensional atendendo a demanda real da 

sociedade. 

 

2.2 Perfil do profissional a ser formado 

Um profissional instrumentalizado que através de uma leitura das relações sociais, 

culturais, econômicas, tecnológicas, ambientais, éticas e estéticas, saiba intervir no 

ambiente urbano, como arquiteto e urbanista, e deste modo responder 

adequadamente às necessidades da sociedade. Um profissional investigativo 

sempre atento a inúmeras questões contemporâneas diretamente ligadas ao 

exercício profissional, desde a busca do uso de novos materiais e alternativas 

construtivas, preocupado com a sustentabilidade ambiental, o respeito à qualidade 

de vida e que atue de maneira empreendedora. Deste modo, atender às 

recomendações das diretrizes curriculares para os cursos superiores de graduação 

da UNITAU nos seguintes aspectos: 

a) ser reflexivo, capaz de pensar de forma dialética e de orientar-se ao mesmo 

tempo, intuitivamente; 

b) ser participativo na tomada de decisões; 

c) ser capaz de empenhar-se em seu autoconhecimento; 

d) ser capaz de agir segundo princípios éticos diante das demandas da realidade e 

e) estar consciente da necessidade de educação continuada.  

Profissional de caráter generalista com formação na linha de projeto compreendido 

nos contextos do edifício, da paisagem e do urbanismo. Competências e habilidades 

compatíveis com a linha de formação, destacadamente às voltadas para a 
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compreensão dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos, bem como 

da expressão de suas necessidades no ambiente construído. Habilidades adquiridas 

no trato de questões indicativas de conflito entre ações humanas e seus impactos 

junto ao ambiente, na perspectiva de um desenvolvimento que seja sustentável. 

Atitude analítica e reflexiva, nas idealizações projetuais e seus aspectos 

econômicos, financeiros, legais, estéticos, tecnológicos e ambientais, a partir da 

imersão em conhecimentos históricos e evolutivos em arte e técnica que tenham 

reflexo direto na qualificação das ações profissionais pertinentes à concepção e 

execução projetual. Perfil profissional idealizado a partir dos balizamentos da 

Resolução nº 02/2010 do MEC/CNE e das considerações em pauta pelo Colégio de 

arquitetos-urbanistas do Brasil – CAU-BR. 

 

2.3 Campo de atuação profissional 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista– RMVPLN, 

situada entre os dois maiores polos econômicos do Brasil, a cidade de São Paulo e 

o Rio de Janeiro, consagra-se por ser uma região de oportunidades, uma das 

regiões que mais cresce no estado de São Paulo. O arquiteto urbanista formado 

pela Universidade de Taubaté se encontra apto para o exercício das seguintes 

atividades: supervisão, orientação técnica, coordenação, planejamento, projetos, 

especificações, direção técnica.  Também está apto para execução de obras, 

ensino, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, avaliação – referentes à: 

construções em geral, conjuntos arquitetônicos e patrimônio histórico e cultural, 

arquitetura de interiores, urbanismo, planejamento físico urbano e regional, 

desenvolvimento urbano e regional, paisagismo e a mobilidade e acessibilidade 

urbana. 

A aproximação prática e conceitual dos estudantes e pesquisadores das condições 

de desenvolvimento da RMVPLN está no eixo das estruturações didático-

pedagógicas em curso. Em várias ocasiões acordamos que nosso “quadro 
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referencial” para desenvolver nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão em 

nosso departamento deveria ser a RMVPLN, onde naturalmente estamos inseridos. 

 

Figura 5. Municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Paraíba/SP. 

 

As questões voltadas à elaboração de políticas públicas e aplicação dos 

instrumentos do Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole, aos arranjos de 

ocupação urbana e regional, às particularidades arquitetônicas e precariedades 

urbanísticas com o descaso com o patrimônio arquitetônico e urbanístico são 

aspectos da dinâmica metropolitana, entre outros, que demandam a atuação 

profissional do arquiteto, formado com atenção cidadã e capacitado para atuar junto 

a questões de ocupação de terrenos urbanos, movimentos sociais e estudos 

institucionais. 

O fenômeno das expansões periféricas, os novos contornos urbanos decorrentes 

dos processos de conurbação são vertentes expressivas para absorção do 

profissional arquiteto urbanista nas necessárias leituras da paisagem construída, do 

território e dos sítios urbanos e rurais tão marcados pela história e desvalorizados 

enquanto patrimônio socioespacial.  
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O desenvolvimento da capacidade gestora e administrativa junto ao processo de 

metropolização em curso apontam para um mercado onde ainda somos pouco 

presentes e que deve se refletir na organização de conteúdos programáticos e na 

matriz curricular. 

Do ponto de vista legal, profissionalmente nos inserimos em acordo às leis - Lei 

5194/66, Resolução 218 e decisão normativa 47 do CONFEA e Resolução CAU/BR 

Nº 21, de 5 de abril de 2012. Um espectro bastante amplo que exige da formação 

profissional um esforço capaz de qualificar o arquiteto e urbanista, na abrangência 

de sua competência legal, com o aprofundamento indispensável para que possa 

assumir as responsabilidades nelas contidas. 

 

2.4  A matriz curricular e o desenvolvimento do processo didático - pedagógico 

A matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo, em regime semestral, é 

regida pelas seguintes deliberações: 

 Deliberação CONSEP Nº 243/2012 – Altera a Deliberação CONSEP Nº 

185/2012, que dispõe sobre o currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

em regime seriado semestral.  

 Deliberação CONSEP Nº 224/2016 – Altera o Artigo 4º da Deliberação 

Consep nº 243/2012, que dispõe sobre o Currículo do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, em regime seriado semestral.  

O histórico das matrizes curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo, ao serem 

propostas e aprovadas, sempre objetivaram atender às demandas da sociedade, 

processo de inovação, atender às diretrizes curriculares estabelecidas pelo 

Ministério da Educação e as recomendações do Conselho Estadual de Educação do 

Estado de São Paulo e manter a sustentabilidade financeira do curso, conforme 

Quadro 3. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo após a sua criação em 1977 até a presente, 

data passou por 05 (cinco) aprovações de estruturação de seu currículo pleno e, em 
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decorrência deste processo, passou por algumas alterações. Portanto consolida-se 

como um curso atualizado com o compromisso de sua tradição em contribuir com a 

inserção do profissional na região. 

 

Quadro 3. Histórico da aprovação de matrizes curriculares do curso e Arquitetura e Urbanismo 

da UNITAU. 

Resolução CONSUNI Nº03/77 Autoriza a instalação de cursos. 

 

Resolução CONSEP Nº07/79 Alteração curricular Arquitetura e Urbanismo 

 

Deliberação CONSEP Nº162/1980 Aprova currículo pleno para curso de Arquitetura 

e Urbanismo 

Deliberação CONSEP Nº128/1982 Altera a deliberação Nº162/1980 que aprova o 

currículo pleno para o curso de Arquitetura e 

Urbanismo 

Deliberação CONSEP Nº136/1986 Altera a deliberação Nº162/1980 que aprova o 

currículo pleno para o curso de Arquitetura e 

Urbanismo 

Deliberação CONSEP Nº145/1988 Aprova currículo pleno para curso de Arquitetura 

e Urbanismo 

Deliberação CONSEP Nº212/1995 Aprova currículo pleno para curso de Arquitetura 

e Urbanismo 

Deliberação CONSEP Nº265/1997 Dispõe sobre alteração da carga horária da 

deliberação CONSEP Nº210/1994 para as 4ª e 

5ª séries do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

em adequação ao artigo 47 da lei federal Nº9. 

394/1996 

Deliberação CONSEP Nº282/2006 Dispõe sobre alteração do currículo pleno do 

curso de Arquitetura e Urbanismo 

Deliberação CONSEP Nº185/2012 Altera o currículo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, para regime semestral. 

Deliberação CONSEP Nº 243/2012 Altera a Deliberação CONSEP Nº 185/2012 Que 

dispõe sobre o currículo do curso de Arquitetura 

e Urbanismo, em regime seriado semestral. 

Deliberação CONSEP Nº 224/2016  Altera o Artigo 4º da Deliberação CONSEP nº 
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 243/2012, que Dispõe sobre o Currículo do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo, em regime 

seriado semestral. 

 

Conforme Quadros 4 e 5 abaixo, o curso de Arquitetura e Urbanismo iniciou um 

processo de trabalho pedagógico no qual a coordenação, em conjunto com o 

coletivo docente, discente e administrativo, delineia ações de acompanhamento e 

esclarecimentos até a consolidação da matriz curricular, entre as quais estão: 

 avaliação e atualização do Projeto Pedagógico – semestral: reuniões 

periódicas entre a administração;  

 acompanhamento da avaliação institucional;  

 criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE);  

 incremento das reuniões pedagógicas;  

 criação dos conselhos de classe;  

 reuniões periódicas com o corpo discente;  

 reunião com os funcionários do Departamento. 

 

2.4.1 A Matriz Curricular  

A matriz curricular é oferecida em duas configurações distintas: (A) conforme Quadro 

04 e (B) Quadro 05, para duas turmas concomitantes, sendo que o foco dos 

conteúdos programáticos é manter direta relação com a linha de formação de 

projeto. A turma A (matriz A) tem ênfase nas questões projetuais da edificação e a 

turma B (matriz B) é direcionada às questões urbanas nas escalas municipal e 

regional.  
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 Quadro 4. Matriz curricular (A) do curso de Arquitetura e Urbanismo 

1º período 2º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Arquitetura e Meio Ambiente I 80 Arquitetura e Sociedade I 80 

Arte e Arquitetura I 80 Arte e Arquitetura II 80 

Linguagem e Expressão I 60 Linguagem e Expressão II 60 

Modelos e Maquetes I 60 Modelos e Maquetes II 80 

Projeto de Arquitetura I 120 Projeto de Urbanismo I 120 

Estruturas Arquitetônicas I 80 Sistemas e Técnicas Construtivas I 80 

Total CH 480 Total CH 500 

    

3º período 4º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Arquitetura e Meio Ambiente II 80 Arquitetura e Sociedade II 80 

Conforto Ambiental I 60 Conforto Ambiental II 60 

Estruturas Arquitetônicas II 80 História do Urbanismo 80 

Linguagem e Expressão IV 60 

História da Arquitetura  80 Modelos e Maquetes III 60 

Linguagem e Expressão III 60 Projeto de Urbanismo II 120 

Projeto de Arquitetura II 120 Sistemas e Técnicas Construtivas II 80 

Total CH 480 Total CH 540 

    

5º período 6º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Introdução Planejamento Urbano e 

Regional 

40   

Conforto Ambiental III 60 Conforto Ambiental IV 60 

Estética e Arquitetura I 40 História da Arquitetura e Paisagem I 60 

Estruturas Arquitetônicas III 40 Linguagem e Expressão VI 60 

Linguagem e Expressão V 60 Projeto de Paisagismo I 120 

Projeto de Arquitetura III 120 Projeto de Urbanismo III 120 

Projeto de Arquitetura de Interiores 80 Sistemas e Técnicas Construtivas III 80 

Total CH 440 Total CH 500 

    

7º período 8º período 
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Disciplinas CH Disciplinas CH 

História da Arquitetura e Paisagem II 40 Conforto Ambiental V 60 

Planejamento Urbano 120 Estética e Arquitetura II 40 

Projeto de Arquitetura IV 120 Linguagem e Expressão VII 60 

Projeto de Paisagismo II 120 Planejamento Regional 120 

Projeto de Restauração Arquitetura 80 Projeto de Paisagismo III 120 

Projeto Requalificação Urbana 80 

Total CH 480 Total CH 480 

    

9º período 10º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Arquitetura e Sociedade III 20 Arquitetura e Sociedade IV 20 

Ética Profissional 20 

Empreendedorismo 20 
Língua Portuguesa: Leitura e 

Produção de Textos 

20 

Metodologia Científica 20 

Total CH 80 Total CH 40 

 

Carga horária total de aulas (h/a) de 50 minutos 4.020h/a 

Carga horária de aulas convertida em horas (60 minutos) 3.350h 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC  200h 

Estágio Supervisionado 200h 

Trabalho de Graduação – TG 300h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4.050h 

 

Quadro 5. Matriz curricular (B) do curso de Arquitetura e Urbanismo 

1º período 2º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Arquitetura e Sociedade I 80 Arquitetura e Meio Ambiente I 80 

Arte e Arquitetura II 80 Arte e Arquitetura I 80 

Linguagem e Expressão II 60 Estruturas Arquitetônicas I 80 

Modelos e Maquetes II 80 Linguagem e Expressão I 60 

Projeto de Urbanismo I 120 Modelos e Maquetes I 60 

Sistemas e Técnicas Construtivas I 80 Projeto de Arquitetura I 120 
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Total CH 500 Total CH 480 

    

3º período 4º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Arquitetura e Sociedade II 80 Arquitetura e Meio Ambiente II 80 

Conforto Ambiental II 60 Conforto Ambiental I 60 

História do Urbanismo 80 Estruturas Arquitetônicas II  80 

Linguagem e Expressão IV 60 

Modelos e Maquetes III 60 História da Arquitetura 80 

Projeto de Urbanismo II 120 Linguagem e Expressão III 60 

Sistemas e Técnicas Construtivas II 80 Projeto de Arquitetura II 120 

Total CH 540 Total CH 480 

    

5º período 6º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Conforto Ambiental IV 60 Conforto Ambiental III 60 

História da Arquitetura e Paisagem I 60 Estética e Arquitetura I 40 

Linguagem e Expressão VI 60 Estruturas Arquitetônicas III 40 

Projeto de Paisagismo I 120 Introdução Planejamento Urbano e 

Regional 

40 

Projeto de Urbanismo III 120 Linguagem e Expressão V 60 

Sistemas e Técnicas Construtivas III 80 Projeto de Arquitetura III 120 

  Projeto de Arquitetura de Interiores 80 

Total CH 500 Total CH 440 

    

7º período 8º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Conforto Ambiental V 60 História da Arquitetura e Paisagem 

II 

40 

Estética e Arquitetura II 40 Planejamento Urbano 120 

Linguagem e Expressão VII 60 Projeto de Arquitetura IV 120 

Planejamento Regional 120 Projeto de Paisagismo II 120 

Projeto de Paisagismo III 120 Projeto de Restauração em 

Arquitetura 

80 

Projeto de Requalificação Urbana 80 

Total CH 480 Total CH 480 
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9º período 10º período 

Disciplinas CH Disciplinas CH 

Arquitetura e Sociedade III 20 Arquitetura e Sociedade IV 20 

Ética Profissional 20 Empreendedorismo 20 

Língua Portuguesa: Leitura e 

Produção de Textos 

20 

 

  

Metodologia Científica 20   

Total CH 40 Total CH 80 

 

Carga horária total de aulas (h/a) de 50 minutos 4.020h/a 

Carga horária de aulas convertida em horas (60 minutos) 3.350h 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC  200h 

Estágio Supervisionado 200h 

Trabalho de Graduação – TG  300h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  4.050h 

 

2.4.2 Núcleos de Conhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo 

A Matriz Curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo é subdividida em duas 

sequências temáticas, que reúnem disciplinas de dois (2) Núcleos de 

Conhecimentos, o de Fundamentação e o de Profissionais e um Trabalho de 

Graduação, de acordo com as Diretrizes Curriculares (MEC, 2010).  

1 O Núcleo de Fundamentação reúne as seguintes disciplinas: Arquitetura e 

Meio Ambiente I e II, Arquitetura e Sociedade I, II, III e IV, Arte e Arquitetura I 

e II, Estética e Arquitetura I e II, Linguagem e Expressão I, II, III, , V, e, 

Modelos e Maquetes I, II e III, Língua Portuguesa: leitura e produção de 

textos, Ética Profissional, Ética Profissional, Metodologia Científica e 

Empreendedorismo. Prevalecem do 1º ao 4º período e têm como objetivo 

fornecer os subsídios teóricos, habilidades técnicas e competências para as 

disciplinas e atividades profissionais. 
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2 O Núcleo Profissional reúne as seguintes disciplinas: História da Arquitetura, 

História da Arquitetura e da Paisagem I e II, História do Urbanismo, Projeto de 

Urbanismo I, II e III, Introdução ao Planejamento Urbano e Regional, 

Planejamento Urbano, Planejamento Regional, Projeto de Arquitetura I, II, III e 

IV, Projeto de Arquitetura de Interiores, Projeto de Requalificação Urbana, 

Projeto de Restauração em Arquitetura, Projeto de Paisagismo I, II e III, 

Sistema Construtivo I, II e III, Estruturas Arquitetônicas I, II e III, Sistemas e 

Técnicas Construtivas I, II e II e Conforto Ambiental I, II, III, IV e V, Linguagem 

e Expressão lV (topografia) Vll (Geomática), Linguagem e Expressão Vl ( 

Informática Aplicada à Arquitetura). Prevalecem do 5º ao 10º período e reúne 

as disciplinas e atividades nas quais são praticadas as atribuições, 

habilidades e competências profissionais. 

3 O Trabalho de Graduação é componente curricular obrigatório e é realizado 

a partir do 9º período. O estudante escolhe o orientador e o tema e deve 

realizar um trabalho de acordo com as atribuições profissionais. É regido por 

Regulamento homologado pela Pró-reitoria de Graduação, conforme anexo D. 

 

O conteúdo dos Núcleos de Conhecimento é distribuído ao longo das duas 

matrizes em ordem decrescente para as disciplinas do Núcleo de 

Fundamentação e na ordem crescente para as disciplinas do Núcleo Profissional. 

 

Quadro 6. Quadro das disciplinas afins, NDE Núcleo Docente Estruturante. 

 Quadro Disciplinas Afins – PROPOSTA NDE – Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 1. Teoria e História da 

Arquitetura, das Artes e do 

Urbanismo 

2. Projeto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico. 

3. Meios de 

Representação e 

Expressão 

4. Tecnologia da 

Arquitetura e 

Urbanismo 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

Arquitetura e Meio 

Ambiente I 
80 

 

Linguagem e 

Expressão I 
60 

 

Arquitetura e Meio 

Ambiente II 
80 

Linguagem e 

Expressão II 
60 

Arquitetura e Sociedade 

I 
80 

Linguagem e 

Expressão III 
60 

Arquitetura e Sociedade 80 Linguagem e 60 
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II Expressão V 

Arquitetura e Sociedade 

III 
20 

Modelos e 

Maquetes I 
60 

Arquitetura e Sociedade 

IV 
20 

Modelos e 

Maquetes II 
80 

Arte e Arquitetura I 80 
Modelos e 

Maquetes III 
60 

Arte e Arquitetura II 80   

Estética e Arquitetura I 40   

Estética e Arquitetura II 40   

P
R

O
F

II
S

IO
N

A
IS

 

História da Arquitetura 80 
Planejamento 

Regional 
120 

Linguagem e 

Expressão IV (*) 
60 

Conforto 

Ambiental I 

60 

História da Arquitetura 

e da Paisagem I 
60 

Planejamento 

Urbano 
80 

Linguagem e 

Expressão VI(**) 
60 

Conforto 

Ambiental II 

60 

História da Arquitetura 

e da Paisagem II 
40 

Projeto de  

Arquitetura I 
120 

Linguagem e 

Expressão VII (*)  
60 

Conforto 

Ambiental III 

60 

História do Urbanismo 80 
Projeto de  

Arquitetura II 
120   

Conforto 

Ambiental IV 

60 

Introdução ao 

Planejamento  

Urbano e Regional 

40 
Projeto de  

Arquitetura III 
120   

Conforto 

Ambiental V 

60 

  
Projeto de  

Arquitetura IV 
120   

Estruturas 

Arquitetônicas I 

80 

  
Projeto de  

Paisagismo I 
120   

Estruturas 

Arquitetônicas II 

80 

  
Projeto de  

Paisagismo II 
120   

Estruturas 

Arquitetônicas 

III 

40 

  
Projeto de  

Paisagismo III 
120   

Sistemas e 

Técnicas 

Construtivas I 

80 

  

Projeto de 

Requalificação 

Urbana 

80   

Sistemas e 

Técnicas 

Construtivas II 

80 

  

Projeto de 

Restauração em 

Arquitetura 

80   

Sistemas e 

Técnicas 

Construtivas III 

80 

  Projeto de 

Urbanismo I 

120     

  Projeto de 

Urbanismo II 

120     

  Projeto de 

Urbanismo III 

120     

  Projeto de      
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Arquitetura de 

Interiores 

80 

 2. Perfil Profissional (fundamentação) 

Empreendedorismo 20     

Ética Profissional 20     

Metodologia Científica 20     

Língua Portuguesa: leitura e produção de textos 20     

1. (*) Geomática – integra todos os meios utilizados para a aquisição e gerenciamento de dados espaciais. Suas atividades incluem a cartografia, apoios 

cartográficos e uso de GPS, mapeamentos digitais, sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica. 

2. (**) Informática aplicada à arquitetura 

 

2.4.3 Princípios didático-pedagógicos do curso 

O curso de Arquitetura e Urbanismo nestes últimos anos vêm estruturando e 

aprimorando o processo de melhoria das condições de ensino e aprendizagem. A 

base dessa melhoria consiste na integração temática das disciplinas de cada 

período do curso, contrapondo-se à fragmentação do aprendizado e a 

compartimentação do conhecimento destas. A intenção principal é proporcionar a 

integração e articulação entre as disciplinas do curso em um Trabalho Integrador, 

centrado nas disciplinas propositivas do curso e na linha principal de formação em 

projeto, combinando-se às duas sequências temáticas que formam a Matriz 

Curricular do curso, a A e a B. 
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Figura 6. Esquema básico das Sequências Temáticas, A e B, da Matriz Curricular do curso. 

 

A integração das sequências temáticas se faz por meio dos Eixos Pedagógicos, 

os núcleos aglutinadores dos conteúdos programáticos do semestre que se 

articulam em função da compreensão e resolução de um problema de Arquitetura e 

Urbanismo. O eixo tem como função sugerir horizontes de convergência na forma de 

linhas temáticas de natureza teórico-prática que explicitam as contribuições que 

cada disciplina deve trazer para a compreensão e atuação nos desafios presentes 

na profissão de Arquitetura e Urbanismo. 

A Sequência temática da Matriz Curricular A alinha as disciplinas de 

fundamentação, e, especialmente, as profissionais do Período que tem como foco o 

Projeto de arquitetura, envolvendo especificidades como o Desenho de Interiores e 

o Restauro, sem ignorar, pelo contrário considerando a importância da inserção 

urbana e paisagística das edificações. 

A sequência temática da Matriz Curricular B alinha as disciplinas de 

fundamentação, e, especialmente, as profissionais que têm a cidade, ou domínio do 

Urbanismo, como foco, envolvendo as suas diversas escalas, do Desenho Urbano, 
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Planejamento Urbano, Regional e Metropolitano, e, as especificidades como o 

Paisagismo. Contemplam-se assim as diversas escalas da cidade e da Paisagem, 

dos Jardins aos Parques Públicos, Urbanos, Regionais e Metropolitanos, valoriza e 

considera a arquitetura e as dimensões paisagísticas e urbanísticas. 

Neste sentido para entender a organização que os planos de ensino obedecem, 

apresentamos primeiramente a Matriz B que é a estruturadora da Matriz A. 

 

 

Figura 7. Esquema dos Eixos Pedagógicos da Sequência Temática B, Urbanismo. 

• Urbanismo Matriz B 
• Eixo Pedagógico 

•A EXPERIÊNCIA ESPACIAL, CONHECIMENTO DAS 
LINGUAGENS E INTRODUÇÃO À CONCEPÇÃO E 
DESENHO DO ESPAÇO 

1B 
• Eixo Pedagógico 

•OS METODOS DO URBANSIMO E O ESTUDO DA 
MORFOLOGIA URBANA 3B 

• Eixo Pedagógico 

•TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE, 
DA ARQUITETURA E DO URBANISMO  5B 

• Eixo Pedagógico 

•PLANEJAMENTO REGIONAL E METROPOLITANO 7B 
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Figura 8. Esquema dos Eixos Pedagógicos da Sequência Temática B, Arquitetura. 

 

 

Esta distinção em dois “focos” é apenas um recurso didático, pois é indiscutível a 

indissociabilidade da Arquitetura e do Urbanismo. A ideia central é frisar tal relação 

criando uma alternância, entre as abordagens para justamente ampliar a dedicação 

do estudante, uma espécie de imersão, no Urbanismo e depois na Arquitetura, para 

consequentemente, dominar a escala e o conhecimento específico, o mais 

aprofundado possível. 

Além da alternância entre o Urbanismo (B) e a Arquitetura (A), há também a 

ampliação gradativa do grau de complexidade do conteúdo de cada Período, na 

abordagem dos projetos para a própria sequência, no caso, para as Cidades e para 

as Edificações. 

Enfim, espera-se também, deste modo, proporcionar primeiro o contato com a 

fundamentação crítica e os instrumentos do Urbanismo, para tratar do tema 

arquitetônico com uma preocupação urbana, já introduzida no período anterior. 

 

• Arquitetura Matriz A 
• Eixo Pedagógico 
•A EXPERIÊNCIA ESPACIAL, CONHECIMENTO DAS 
LINGUAGENS E INTRODUÇÃO À CONCEPÇÃO E DESENHO DO 
ESPAÇO 

1A 
• Eixo Pedagógico 

•O PARTIDO NA ARQUITETURA E NO URBANISMO 3A 
• Eixo Pedagógico 

•TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE, 
DA ARQUITETURA E DO URBANISMO  5A 

• Eixo Pedagógico 

•ARQUITETURA E URBANISMO SUSTENTÁVEL  7A 



 

50 Projeto Pedagógico | Arquitetura e Urbanismo | Unitau | 2017 
 

2.4.4 O Projeto Integrador e a dinâmica do Ensino-Aprendizagem 

O ementário apresentado a seguir é antecedido por um Eixo Pedagógico que 

estabelece os Objetivos, Produtos e as Habilidades e Competências as serem 

obtidas em cada período. Pretende-se assim garantir a sua coesão, a otimização 

dos recursos e dos esforços de professores e estudantes cada Período do processo 

de integralização da carga horária (Fundamentação, Formação Profissional e TG). 

O termo Eixo Pedagógico sintetiza numa frase o “horizonte comum” para o qual 

convergem os conteúdos das disciplinas para proporcionar as Habilidades e 

Competências pretendidas. 

O Trabalho Integrador é um trabalho único e semestral do período, elaborado sob 

a coordenação da principal disciplina projetiva do semestre (seja de Urbanismo ou 

de Arquitetura), que deverá integrar da maneira mais criativa e harmônica possível o 

conteúdo de todas as disciplinas do período. 

O Trabalho Integrador também orienta a temática das demais Atividades Didático-

Pedagógicas, especialmente as Conferências e palestras (III), as Expedições 

urbanas e arquitetônicas (IV). 

As atividades de Projetos de pesquisa e extensão (V) e as Atividades 

Acadêmico-Científicas-Culturais (VI) também podem seguir caminhos apontados 

pelo Trabalho Integrador, porém, o ideal é que estas atividades apresentem 

alternativas diversas dentro do espectro das atribuições profissionais ou de outras 

Áreas de Conhecimento correlatas à Arquitetura e Urbanismo. 

É um trabalho único, com um tema e um local (Tema e área foco), composto por: 

a) parte teórica, escrita e exposta por meio de diagramas. Esta será a 

contribuição e objeto de avaliação das disciplinas de Fundamentação; 

b) parte projetual, apresentada por meio de linguagem gráfica (croquis e 

desenhos técnicos), que deverá refletir a aplicação dos Fundamentos e do 

aprendizado de projeto e das disciplinas Profissionais. 
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Em cada período há Objetivos, Produtos e Habilidades e Competências 

específicas que orientarão a elaboração dos Planos de Ensino, e comuns das 

disciplinas. Busca-se deste modo atender as disposições prescritas nas Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, a Resolução N.2 de 2010. 

 

2.5 Ementário Matriz B | Urbanismo 

2.5.1 Período 1 B 

Período Eixo Pedagógico Disciplinas 

1 B 

 

Projeto de Urbanismo I 

Arte e Arquitetura II 

Linguagem e Expressão II 

Modelos e Maquetes II 

Arquitetura e Sociedade I 

Sistemas e Técnicas Construtivas I 

 

Eixo Pedagógico: A EXPERIÊNCIA ESPACIAL, CONHECIMENTO DAS 

LINGUAGENS E INTRODUÇÃO À CONCEPÇÃO E DESENHO DO ESPAÇO. 

Objetivos: 

 Compreender o processo de produção da arquitetura e da cidade.  

 Identificar as condicionantes históricas, sociais, antropológicas e econômicas 

da organização do espaço urbano e arquitetônico.  

 Compreender e dominar as propriedades das formas geométricas, dos 

materiais e dos cálculos elementares utilizados na construção e na 

representação bidimensional e tridimensional.  

 Exercitar a produção de desenhos de observação e com instrumentos, 

produção de modelos e maquetes. 
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Habilidades e competências do período: 

Compreensão da dimensão social, econômica e histórica da arte, da arquitetura e 

cidade. Conceituação, instrumentos e técnicas de percepção, leitura e 

representação do espaço. Noções de escala e proporção. Domínio de cálculos e 

propriedades geométricas das formas elementares. Conhecimento de técnicas de 

produção de texto e representação gráfica. Domínio do desenho de expressão e de 

observação. Elaboração de maquetes. Concepção de modelos. 

Trabalho Integrador: 

O CORPO, FORMA, ORDEM E O ESPAÇO URBANO 

Cabe à disciplina de Projeto de Urbanismo coordenar o Trabalho Integrador e a 

integração com os conteúdos das disciplinas de Fundamentação e Profissionais do 

período. 

Tema e área foco: 

O SÍTIO URBANO DA ÁREA CENTRAL DE TAUBATÉ. 

Produtos: Leituras e interpretações da ocupação, estruturação e transformações da 

forma urbana. Desenhos, Modelos e Maquetes. Pranchas com textos, diagramas, 

esquemas gráficos e ensaios fotográficos. Produção de vídeo; ensaios fotográficos; 

produção de mapas temáticos; produções gráficas; relatórios e textos; maquetes. 

 

DISCIPLINAS: 

 

PROJETO DE URBANISMO I 

Objetivos 

 Propor intervenções lúdicas para a paisagem e o ambiente construído no 

processo de produção do espaço urbano e a formação do território, com 

ênfase na compreensão do lugar.  
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 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas do período. 

Ementa: Fundamentos do Urbanismo. Componentes do projeto da paisagem. A 

Forma Urbana. Leitura do ambiente urbano e da estrutura urbana. Desenvolvimento 

da percepção espacial. Desenho e representações em urbanismo. Análise da forma 

urbana. 

Bibliografia básica 

MASCARÓ, Juan Luis. Sustentabilidade em Urbanizações de Pequeno Porte. Ed. 
Masquatro 2010. 

LYNCH, K. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 

CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. São Paulo: Edições 70, 1990. 

Bibliografia Complementar 

ASCHER, François; Os novos princípios do urbanismo. SP: Romano & Guerra, 
2013. 

CHOAY, Françoise. O Urbanismo: Utopia e realidades uma antologia. 7 ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2013. 

LACAZE, Jean-Paul. Os métodos do Urbanismo. Tradução de Marina Appenzeller. 
Papirus: Campinas,. 1993. 

PRONSATO, Sylvia Adriana Dobry. Arquitetura e Paisagem: projeto participativo e 
criação coletiva. SP: Annablume, Fapesp, Fupam, 2005. 

SCHUTZER, José Guilherme. Cidade e Meio Ambiente. Edusp 2012. 

 

ARTE E ARQUITETURA II 

Objetivos 

 Relacionar o Renascimento da cultura humanista no XV com as 

transformações da Arte e da Arquitetura.  
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 Explicar as relações entre as descobertas do novo mundo, as Revoluções 

Burguesas, a Revolução Comercial e Industrial, com o surgimento da 

Sociedade Capitalista e novo papel assumido pela Arte e pela Arquitetura na 

Idade Moderna à Idade Contemporânea.  

 Relacionar os conhecimentos adquiridos no Trabalho Integrador. 

Ementa: A Arte Renascentista: o Maneirismo; a arte e arquitetura da Contra 

Reforma; Rococó e o gosto das cortes europeias. A Revolução Francesa e O Neo 

Clássico. O Romantismo, o Realismo e o Ecletismo prenúncios da Sociedade 

Industrial. O estilo Art Noveau e o Art Decó. As Vanguardas Artísticas: Cubismo, 

Surrealismo e o Futurismo. A Arte Abstrata. A Arte Conceitual. A Bauhaus. O 

Movimento Moderno.  

Bibliografia Básica 

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 

JANSON, H. W. História da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 

ZEVI, B. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

Bibliografia Complementar 

ARGAN, G. C. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. 

ARHEIN, R. Arte e percepção visual. São Paulo: Pioneira, 1987. 

FISCH P.; GEHRKE, E. História da arte a partir do acervo do Masp. São Paulo: 
Masp, 1996. 

STRICKLANDE, C. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 1999. 

SUMMERSON, J. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 1982. 
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LINGUAGEM E EXPRESSÃO II  

Objetivos 

 Desenvolver a expressão volumétrica, a composição e as técnicas gráficas 

para adquirir uma expressão pessoal, uma poética visual.  

 Dominar a plasticidade, a poética visual e suas implicações para a produção 

da arquitetura e da cidade.  

 Formar repertório para a compreensão das expressões volumétricas.  

 Diferenciar e comparar processos criativos na collage, assemblage, escultura 

e modelagem.  

 Relacionar a arte ao espaço arquitetônico.  

 Aplicar os conhecimentos adquiridos na produção gráfica e tridimensional no 

Trabalho Integrador. 

Ementa: Plasticidade e expressão pessoal. Poética visual e suas implicações na 

Arquitetura e nas intervenções na Paisagem. Criatividade. Volume e tempo: a 

espacialidade da escultura e da arquitetura. Assemblagem, escultura e modelagem. 

Relacionar a arte ao espaço arquitetônico e urbano. Organização espacial: a escala, 

o equilíbrio e o ritmo. O módulo: o tijolo, os vazios e as massas arquitetônicas. A 

modelagem da luz e da cor: expressão espacial na arquitetura e na cidade. 

Identidade visual: o pormenor e o conjunto. Organização espacial, equilíbrio e ritmo. 

Luz e cor: expressão e aplicação espacial. Volume e tempo: a espacialidade da 

escultura e da arquitetura. 

Bibliografia Básica 

ARNHEIM, R. A dinâmica da forma arquitetônica. Lisboa: Ed. Presença. 1990. 

ARNHEIM, R. Ponto e linha sobre o plano. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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Bibliografia Complementar 

BAKER, G. Le Corbusier: análises da forma arquitetônica. Barcelona: Gustavo Gili, 
1999. 

FOCCILLON, H. A vida das formas: seguido de elogio da mão. São Paulo: Edições 
70, 1988.  

KANDINSKY, W. Do espiritual na arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

MUNARI, B. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes: 2002. 

RASMUSSEN, S. E. Arquitetura Vivenciada. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

TUCKER. W. A linguagem da escultura. São Paulo: Cosac &Naify, 2001. 

 

MODELOS E MAQUETES II 

Objetivos 

 Elaborar modelos a partir das leituras e compreensão de obras arquitetônicas, 

identificando sua composição e as relações com o sítio.  

 Utilizar ferramentas e materiais de acordo com suas potencialidades 

expressivas.  

 Praticar o uso de escalas de redução, suas características e níveis e 

representação.  

Ementa: Técnicas de representação bidimensional e tridimensional do meio físico e 

da Paisagem. Elementos estruturadores da representação da Paisagem: volumetria, 

cores, texturas, forma, escala e proporção. Representação tridimensional aplicada 

ao conjunto arquitetônico. Materiais e instrumentos para a produção de maquetes. 

Bibliografia Básica 

CONSALEZ, L. Maquetes: a representação do espaço no projeto arquitetônico. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001. 
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KNOLL, W.;  HECHINGER, M. Maquetes arquitetônicas. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
 
MILLS, C. B. Projetando com Maquetes: um guia para a construção e o uso de 
maquetes como ferramenta de projeto. Porto Alegre: Bookman, 2007.  
 
Bibliografia complementar 

CHING, F.; JUROSZEK, S. P. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 2007.  
 
CHING, F. Forma, Espaço e Ordem. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. 
 
CULLEN, G. Paisagem Urbana. São Paulo: Edições 70, 2009.  
 
DOYLE, M. E. Desenho a cores técnicas para arquitetos, paisagistas e designers 
de interiores. 2 ed. São Paulo: Bookman, 2002.  
 
FERREIRA, P. Desenho de Arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008.  
 
ROCHA, P. M. Maquetes de Papel. São Paulo: CosacNaify, 2007. 
 
LEGGITT, J. Desenho de Arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. 
Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 
ARQUITETURA E SOCIEDADE I 

Objetivos 

 Fomentar estudos e reflexões teóricas sobre as formas sociais de produção e 

uso do espaço coletivo por meio de conceitos básicos da antropologia, da 

sociologia e da economia, com ênfase no estudo do meio.  

 Aplicar os conhecimentos adquiridos na fundamentação do Trabalho 

Integrador. 

Ementa: A organização socioeconômica, cultural e o ordenamento espacial: tópicos 

introdutórios de Antropologia, Sociologia e Economia na relação com o ambiente 

construído. Antropologia Urbana. Cultura e espaço público. Pensamento social e 

questão urbana. Classes Sociais. Sociedade do Consumo. A economia mundial e as 

relações com a cidade.  
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Bibliografia Básica 

LARAIA, R.B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar , 
2001. 

SINGER, P. Economia Política da Urbanização. São Paulo: Contexto, 2001. 

SANTOS, M. Brasil: território e sociedade no início do século XXI. São Paulo: 
Record, 2001. 

Bibliografia Complementar 

OLIVEIRA.  F. O Estado e o urbano no Brasil. Espaço e Debates, São Paulo, n. 6, 
1982.  

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EDUSP/ Hucitec, 1998 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L (Col.) O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

SPOSITO. M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 1997. 

VILLAÇA, F. O Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 

 

SISTEMAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I  

Objetivos 

 Conhecer e compreender materiais, suas aplicações e comportamento, 

definindo o desempenho das técnicas e dos sistemas construtivos 

necessários à produção e especificação de projetos de arquitetura e 

urbanismo, com ênfase na infraestrutura urbana. 

Ementa: Construção, Urbanização e Ecologia e urbanização. Degradação e 

conservação do meio ambiente. Técnicas adequadas à sustentabilidade urbana. O 

traçado e a geomorfologia do sítio urbano: morros, fundos de vale. Declividade e 

ventilação. Escoamento pluvial. Traçados e curvas de nível. Abastecimento de água 

potável. Sistema de esgoto doméstico. Abastecimento de energia. Tecidos urbanos 

e custos. Sistema de Mobilidade Urbana. Vias para veículos. Sistema viário. Vias 
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para pedestres. Ciclovias. Calçadas e espaços públicos para circulação de 

pedestres. Pavimentação de parques públicos e espaços urbanos de uso misto. 

Bibliografia Básica: 

AZEREDO, H. A. O Edifício até sua Cobertura. 2. ed.rev. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1997. 

BORGES, A. C. Prática das Pequenas Construções. 9. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2009. Vol. 1 

BOTELHO, M. H. C. Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e do 
Arquiteto. 2. ed.rev.ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 2009. 

Bibliografia Complementar 

BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. São Paulo: LTC, 2001. 448p. Vol. 1.  

BELLEI, I. H.; PINHO, F. O; PINHO, M.O. Edifícios de múltiplos andares em aço. 
São Paulo: Pini, 2004. 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e suas aplicações. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1998. 

HACHICH, W. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pini, 1999. 

NENNEWITZ, I. Manual de Tecnologia da Madeira. São Paulo: Edgard Blücher, 
2008 

VARGAS, M. Introdução a Mecânica dos Solos. São Paulo: USP/McGraw-Hill do 
Brasil, 1981. 
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2.5.2 Período 3 B 
Período Eixo Pedagógico Disciplina 

3 B 

 

Projeto de Urbanismo II 

História do Urbanismo 

Arquitetura e Sociedade II 

Linguagem e Expressão IV 

Modelos e Maquetes III 

Conforto Ambiental II 

Sistemas e Técnicas 

Construtivas II 

 

Eixo Pedagógico: OS MÉTODOS DO URBANISMO E O ESTUDO DA 

MORFOLOGIA URBANA 

Objetivos 

 Exercitar a construção de soluções projetuais problemas que envolvam as 

condicionantes e determinantes da forma no Desenho da Cidade. O produto 

final deve ser a base para o desenvolvimento do projeto no 3º Período A 

(Habitação Coletiva) e no 5º Período A (Edificações para Uso Público). 

Habilidades e competências do Período: 

Domínio das intervenções projetuais na escala do Desenho Urbano. 

Trabalho Integrador: 

A QUADRA, A RUA E A MOBILIDADE URBANA 

Cabe à disciplina de Projeto de Urbanismo coordenar o Trabalho Integrador e a 

integração com os conteúdos das disciplinas de Fundamentação e Profissionais do 

período. 

Tema e área foco: 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ (Vazios urbanos entre a Área Central e Quiririm) 
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Produtos: 

Projeto de uma Nova Centralidade (Unidade de Vizinhança) com foco do desenho 

da Habitação Coletiva, da Quadra, da Rua e na Mobilidade Urbana entre a área 

central de Taubaté e o distrito de Quirim. 

 

DISCIPLINAS: 

 

PROJETO DE URBANISMO II 

Objetivos 

 Propor intervenções na organização do espaço natural e construído que 

compõem a paisagem urbana e seu território, considerando a inserção 

regional, com ênfase no desenho da quadra, da rua, da mobilidade urbana e 

da habitação coletiva.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período.  

Ementa: Mobilidade e acessibilidade. Legislação municipal e instrumentos 

urbanísticos. Desenvolvimento urbano municipal. Habitação coletiva. Estruturação 

do espaço urbano: a cidade, o bairro, a rua. Sustentabilidade e Desenho Urbano. A 

Unidade de Habitação e o Habitat. A Legislação Urbanística de Parcelamento e Uso 

do Solo. Hierarquização Viária. Elementos da Estrutura Urbana. Traçado urbano e 

topografia. Verticalização. Sistemas de Infraestrutura. Saneamento Básico. 

Saneamento Ambiental. Sistema Viário. Mobilidade Urbana. 

Bibliografia Básica 

GEHL, Jan. Cidade para Pessoas. Trad. Anita Di Marco. 3 ed. São Paulo; 
Perspectiva. 2015. 
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GOUVÊA, Luiz Alberto. Bio cidade: conceitos e critérios para um desenho ambiental 
urbano, em localidades de clima tropical de planalto. SP: Ed. Nobel, 2003. 

KRAFTA, Rômulo. Notas de aula de Morfologia Urbana. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 
2014. 

Bibliografia Complementar 

ASCHER, François. Novos princípios do Urbanismo. SP: Romano& Guerra, 2013.  

FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável: desenho urbano com a Natureza. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 

LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 

MASCARÓ, Juan Luis. Desenho urbano e custos de urbanização. Porto Alegre: 
Sogra, 1989 . 

SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: 
Studio Nobel, 1997.  

 

HISTÓRIA DO URBANISMO 

Objetivos 

 Compreender a origem e o desenvolvimento do traçado das cidades, da 

Idade Antiga à Contemporânea, a partir da interpretação dos elementos 

morfológicos.  

 Dominar a leitura e a reflexão sobre a morfologia das cidades em perspectiva 

histórica.  

 Demonstrar as conexões e subsídios históricos para a concepção das 

propostas do Trabalho Integrador. 

Ementa: Relação da história do urbanismo e a história da cidade. Estudo da 

morfologia urbana. Desenho das cidades na antiguidade. Estrutura da cidade-estado 

no império romano. A cidade fortificada na idade média. Projeto das cidades no 
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período moderno: Renascimento e Barroco. Utopias urbanas século XIX e a Cidade-

Jardim. Pensamento urbanístico da Modernidade: Carta de Atenas e CIAM. Novos 

paradigmas para as cidades século XXI.  

Bibliografia básica 

BENEVOLO, L. História da cidade. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

CALABI, D. História do urbanismo europeu: questões, instrumentos e casos 
exemplares. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

LAMAS,J.M.R.G. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação 
CalousteGulbeinkian, 2011. 

Bibliografia Complementar 

ASCHER, F. Os novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano Guerra, 
2010. 

FAZIO, M. A história da arquitetura mundial. Porto Alegre: Bookmann, 2011. 

SCHULZ,S.H. Estéticas Urbanas: da polis grega à metrópole contemporânea. Rio 
de Janeiro: LTC, 2008. 

Revista on-line: 

RISCO: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online). Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/risco>. 

REVISTA VITRUVIUS. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.025/775>. 

 

ARQUITETURA E SOCIEDADE II  

Objetivos 

 Compreender o processo de urbanização contemporâneo a partir de fontes 

teóricas e empíricas, com ênfase nas relações presentes na realidade 

regional.  
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 Demonstrar as conexões e subsídios utilizados na concepção das propostas 

do Trabalho Integrador. 

Ementa: Os processos e as estruturas sociais, econômicas e políticas 

contemporâneas. As características das cidades e as novas configurações da cidade 

sob a globalização. Efeitos da desigualdade e as formas de segregação urbana no 

plano regional.  

Bibliografia Básica 

ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Global, 
1995. 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EDUSP/ Hucitec, 1998. 

VILLAÇA. F. O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São Paulo: 
Global, 1986. 

Bibliografia Complementar 

LIMA, R. A. As Tramas no Espaço Urbano: análise da produção social do espaço 
urbano no município de Taubaté, segundo parâmetros da obra de Flávio Villaça. 
2014. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional)- Programa de 
Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, Univap, São José dos Campos, 
2014. Arquivo digital no sistema biblioteca da UNIVAP. 

OLIVEIRA, J. O.S.; GOMES. C. Dinámicas psicosociales, espacio humano e nuevos 
modelos de urbanidade: El camino a la construcción de un campo de investigación 
en el municipio de Jacareí, Sp. In: GUEVARA, J, TASSARA, E. (org.) Problemáticas 
socio-ambientales en territorios latinoamericanos. Puebla: UPAEP, 2013.  

OLIVEIRA.  F. O Estado e o urbano no Brasil. Espaço e Debates. São Paulo, n. 6, 
p.37, 1982.  

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L (Colabs.). O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

SINGER, P. Economia Política da Urbanização. São Paulo: Contexto, 2001.  

SPOSITO. M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 1997. 
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LINGUAGEM E EXPRESSÃO IV 

Objetivos 

 Aplicar técnicas para a feitura do levantamento topográfico, sua 

representação em escala urbana e para desenvolver projetos de arquitetura.  

 Dominar o desenho e a interpretação do relevo e de cálculos básicos 

necessários para projetar e representar as intervenções no sítio.  

 Fornecer as bases físicas e topográficas para a intervenção proposta do 

Trabalho Integrador. 

Ementa: Métodos diretos de levantamento topográfico. Levantamento 

planialtimétrico. Produção e interpretação de levantamentos topográficos. Cálculo de 

movimentos de terra, cortes, taludes e aterros. 

Bibliografia Básica 

BORGES, A. de C. Topografia. Vol. 1 e vol. 2. SP: Editora Blucher, 2006 

ESPARTEL, L. Curso de Topografia. SP: Editora Globo, 1987 

JOLY, F.A. Cartografia. Campinas: Editora Papirus. 136p. 1990 

Bibliografia Complementar 

DOMINGUES, F.A.A. Topografia e astronomia de posição para engenheiros e 
arquitetos. São Paulo: McGraw-Hill. 1979. 403p 

FITZ, P.R. Geoprocessamento sem compliação. São Paulo: Oficina de Texto, 
2008. 

GHILIANI, C.D.; WOLF. P.R. Geomática. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2013. 

PARADA, M.de.O. Elementos de topografia: manual prático e teórico de medição e 
demarcações de terra. 2. Ed. São Paulo. 307p. 

TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de Geodésia e Cartografia. São Paulo:  
Bookman Companhia Editora, 2016. 
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TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de Topografia. São Paulo: Bookman 
Companhia Editora, 2014. 

 

MODELOS E MAQUETES III  

Objetivos 

 Construir maquetes e modelos como instrumento de concepção e 

representação de projetos urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos.  

 Conceber e construir modelos volumétricos relacionados a escala do meio 

urbano.  

 Elaborar as bases topográficas para as propostas apresentadas no Trabalho 

Integrador. 

Ementa: Tipologia de modelos e maquetes. Materiais e instrumentos adequados 

para a representação na escala da cidade. Aspectos históricos, conceituais e o 

estado da arte da representação tridimensional do espaço urbano. 

Bibliografia Básica 

ROCHA, P. M. Maquetes de Papel. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

KNOLL, W.; HECHINGER, M. Maquetes Arquitetônicas. São Paulo: Livraria 
Martins Fontes, 2003. 

MILLS, C. B. Projetando com Maquetes. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, V. B. Modelagem interativa do espaço social: Novas perspectivas 
para o planejamento. 2004. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e 
Regional) - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do 
Paraíba, UNIVAP,  São Jose dos Campos, 2004. 

CHING, F. D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. 
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NACCA, R. M. Maquetes & Miniaturas: técnicas de montagem Passo a Passo. São 
Paulo: Giz Editorial, 2007. 

SARAPKA, E. M. et al. Desenho arquitetônico básico. São Paulo: Pini, 2010. 

YANES, M. D.; DOMINGUEZ, E. R. Desenho livre para arquitectos. Lisboa: 
Estampa, 2009. 

 

CONFORTO AMBIENTAL II  

Objetivos 

 Desenvolver a compreensão integrada da termodinâmica, acústica, óptica e 

ergonomia e para utilizá-la criativamente.  

 Elaborar os parâmetros de conforto nas propostas apresentadas no Trabalho 

Integrador. 

Ementa: Ergonomia. Estudo e dimensionamento dos espaços de atividades 

coletivas e individuais em edificações de uso residencial, comercial e industrial. 

Características Climáticas da Edificação. Estudo das formas de troca de calor entre 

os materiais, condução, convecção e radiação; das características térmicas dos 

materiais, capacidade térmica, atraso térmico, difusividade térmica; dos dispositivos 

de sombreamento da edificação, fatores que influenciam as trocas térmicas, índices 

de conforto térmico. 

Bibliografia Básica 

FROTA, A. B. Manual de conforto térmico. 7. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2006.  

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. Eficiência energética na 
arquitetura. 3 ed. São Paulo: Pro Livros, 2014. 

SCHMID, Aloísio Leoni, A idéia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído, 
1 ed, Curitiba: Editora Pacto Ambiental, 2005 
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Bibliografia Complementar 

IIDA, Itiro. Ergonomia. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

MONTENEGRO, G, Ventilação e Coberturas. 8. ed. 5ª reimp. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1998. 

OLGYAY, V. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y 
urbanistas. 2. ed. Barcelona: GG, 2002. 

ROMERO, A. Arquitetura Bioclimática do Espaço Público 1. Brasília: Ed 
Fundação Universidade de Brasília, 2006. 

SOLANO, Nelson. Iluminação e Arquitetura, 1 ed, São Paulo: Ed Virtus, 2002 

 

SISTEMAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 

Objetivos 

 Conhecer as características técnicas e os fatores de desempenho dos 

materiais para especificar adequamente e tirar partido das técnicas e 

sistemas construtivos necessários à elaboração de projetos de arquitetura e 

executivos. 

Ementa: Definições e conceitos de Técnicas e Sistemas Construtivos. Processos 

produtivos. Materiais de construção. Resistência dos materiais. Estabilidade das 

construções e fundações. Levantamento planialtimétrico. Reconhecimento do 

subsolo, sondagem, movimento de terra. Locação de obras. Implantação da 

construção: canteiro de obra. Fundações. Concreto. Elementos de vedação. 

Coberturas. Revestimentos e pisos. Racionalização e tecnologia das construções. 

Patologia e terapia das construções. 

Bibliografia Básica 

BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 448p. v. 1. 

BORGES, A. C. Prática das Pequenas Construções. 9. ed.rev.ampl. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2009. Vol. 1. 
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BOTELHO, M. H. C. Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e do 
Arquiteto. 2 Ed. Rev. e Ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 2009.  

Bibliografia Complementar 

BELLEI, I. H.; PINHO, F. O.; PINHO, M.O. Edifícios de múltiplos andares em aço.1. 
ed. São Paulo: Pini, 2004. 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e suas aplicações. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1998. 

HACHICH, W. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pini, 1999. 

NENNEWITZ, I. Manual de Tecnologia da Madeira. São Paulo: Edgard Blücher, 
2008  

VARGAS, M. Introdução a Mecânica dos Solos. São Paulo: USP/McGraw-Hill do 
Brasil, 1981. 

 

2.5.3 Período 5 B 

Período Eixo Pedagógico Disciplina 

5 B 

 

Projeto de Urbanismo III 

Projeto de Paisagismo I 

História da Arquitetura e 

Paisagem I 

Conforto Ambiental IV 

Sistemas e Técnicas 

Construtivas III 

Linguagem e Expressão VI 

 

Eixo Pedagógico: TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE, DA 

ARQUITETURA E DO URBANISMO 
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Objetivos 

 Praticar o parcelamento de solo na escala do munícipio, considerando a 

legislação em vigor no âmbito federal e estadual. 

Habilidades e competências do Período 
Fundamentação da transformação da paisagem enquanto paisagismo. Iniciação aos 

fundamentos do projeto, o urbanismo passa a atuar na concepção de Planos 

Diretores. 

Trabalho Integrador 

INTERVENÇÃO PROJETUAL NA PAISAGEM REGIONAL 

Cabe às disciplinas de Projeto de Urbanismo III e de Paisagismo I coordenarem o 

Trabalho Integrador com os conteúdos das disciplinas de Fundamentação e 

Profissionais do período. 

Tema e área foco 

DESENHO URBANO - DIVISA TREMEMBÉ – TAUBATÉ – BACIA DO CÓRREGO 

DO CONVENTO 

Produtos 

Intervenções projetuais envolvendo as condicionantes e determinantes ambientais 

na concepção do espaço urbano e regional, envolvendo as áreas de preservação. O 

produto final deve ser a base para o desenvolvimento do projeto de Arquitetura no 7º 

período A. 
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DISCIPLINAS: 

 

PROJETO DE URBANISMO III 

Objetivos 

 Desenvolver projetos de intervenção a partir das diretrizes do estatuto de 

cidade e da metrópole, com ênfase no desenho urbano para atender as 

dimensões da sustentabilidade ambiental e mobilidade urbana.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Estudos, análises e leituras do ambiente urbano na escala municipal, em 

diferentes níveis de complexidade com base nos fundamentos teóricos do Desenho 

Urbano. Legislação de Parcelamento do Solo Urbano. Elementos da composição 

Urbana; Fracionamento; Desmembramento; Loteamentos. Unidades de vizinhança. 

Paradigmas urbanísticos contemporâneos: revalorização e fruição dos espaços 

urbanos; caminhabilidade; mobilidade e acessibilidade urbana. Pensar o Desenho 

Urbano a partir dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Reestruturação e 

ressignificação de áreas urbanas consolidadas; problemas viários e de mobilidade. 

Bibliografia Básica 

CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro: caminhos para você 
participar do planejamento de sua cidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 
Planejamento e à Gestão Urbana. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do Desenvolvimento Urbano. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2003. 

Bibliografia Complementar 

AFONSO, Maria do Carmo de Toledo. Parcelamento do Solo Urbano: loteamento e 
desmembramento. SP: Lutado, 2007. 

http://www.editora34.com.br/areas.asp?autor=Malta%20Campos%20Filho,%20Candido


 

72 Projeto Pedagógico | Arquitetura e Urbanismo | Unitau | 2017 
 

BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e 
cidadãos. 2 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 
2002. 

FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável: desenho urbano com a Natureza. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 
2009, 510p.  

SILVA, José Afonso da. Direto urbanístico brasileiro. SP: 4ª. ed., SP: Malheiros Editores, 
2008. 

PROJETO DE PAISAGISMO I 

Objetivos 

 Projetar utilizando os fundamentos dos projetos de paisagismo na escala 

urbana tendo em vista a teoria e os aspectos históricos e biofísicos da 

paisagem e do meio ambiente. 

 Introduzir noções de percepção ambiental da vegetação brasileira e exótica 

adaptada em projetos paisagísticos; espécies vegetais no projeto 

paisagístico: morfologia sistemática e nomenclatura.  

 Desenvolver o projeto de paisagismo na escala do Desenho Urbano e 

representá-lo graficamente. Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e 

integração dos conteúdos das disciplinas de Fundamentação e Profissionais 

do período. 

Ementa: Aspectos biofísicos da paisagem e do meio ambiente. Noções da 

vegetação brasileira e exótica adaptada para projetos paisagísticos. Morfologia, 

sistemática e nomenclatura botânica. Relações entre a arquitetura e os espaços 

livres de edificação. Conceitos de paisagem e paisagismo. Metodologia do projeto 

de paisagismo. Formas e funções da vegetação no projeto de paisagismo. 

Representação gráfica no projeto de paisagismo. A vegetação como elemento 

estruturador do espaço. Conceitos de Paisagem, Meio Ambiente, Região e Território. 
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Bibliografia Básica 

ABBUD, B.; YOKOMUZU, H. Criando paisagens. São Paulo: Senac , 2006. 

CORONA, L. (org.). Roberto Burle Marx:a permanência do instável, 100 anos. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2009. 

DOURADO, G. M. Modernidade verde: jardins de Burle Marx. São Paulo: Senac, 
2009. 

Bibliografia Complementar 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras (V1). Nova Odessa: Editora Plantarum, 1992. 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras (V2). Nova Odessa: Editora Plantarum, 1998. 

LORENZI, H. Plantas Ornamentais no Brasil. Nova Odessa: Editora Plantarum, 
2008. 

MOTTA, F.L. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. São Paulo: Nobel, 
1991. 

SMITH, J. I. Árvores ornamentais na cidade de São Paulo. São Paulo: Terceiro 
Nome, 2000. 

TUAN, Yi-fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 
ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980. 

WATERMAN, T. Fundamentos de Paisagismo. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA PAISAGEM I  

Objetivos 

 Conhecer a evolução dos jardins, parques urbanos e regionais.  

 Contribuir para o conhecimento da teoria e história da Arquitetura e do 

Paisagismo, no contexto sociocultural político e econômico.  

 Propiciar a visão crítica e a pesquisa sobre a história da Arquitetura, do 

Urbanismo e do Paisagismo.  
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 Relacionar os parâmetros históricos e conceituais da proposta apresentada 

no Trabalho Integrador. 

Ementa: Urbanização e Arquitetura na América Portuguesa. Arquitetura Religiosa 

Barroca do Brasil. Sistemas e técnicas construtivas tradicionais na arquitetura 

brasileira. Evolução do espaço urbano e da arquitetura brasileira; Colônia, Império e 

República. Visitas técnicas e estudo in loco de exemplares representativos do 

Barroco, Rococó, Neoclássico, Eclético. 

Bibliografia Básica 

MACEDO, Sílvio Soares; Quadro do Paisagismo no Brasil. São Paulo: Edusp, 
1999. 

MENDES, Chico; VERISSIMO, Chico e  BITTAR, William. Arquitetura no Brasil: de 
Cabral a Dom Joao VI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007  

REIS FILHO, Nestor G. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 
1983. 

Bibliografia Complementar 

AMARAL, Aracy A. A hispanidade em São Paulo. São Paulo: Nobel, 1981. 

AMARAL, Aracy A. Arquitetura neocolonial. América Latina, Caribe, EUA. São 
Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1994. 

ARQUITETURA CIVIL I/II. Textos escolhidos da Revista do IPHAN. 
MEC/IPHAN/FAUUSP, 1978. 

HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas urbanas 
de morar da elite cafeeira: 1867-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

KUHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do ferro e a arquitetura ferroviária em São 
Paulo, reflexões sobre a sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. 
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CONFORTO AMBIENTAL IV  

Objetivos 

 Compreender os fenômenos acústicos para utilizá-los criativamente para 

dimensionar e projetar obras que atendam as necessidades e as normas de 

conforto térmico e acústico.  

 Conceber os parâmetros do conforto da proposta apresentada no Trabalho 

Integrador. 

Ementa: Propriedades Acústicas - Estudo das grandezas acústicas ligadas à 

arquitetura, características acústicas dos materiais, absorção sonora, isolamento 

sonoro, barreias acústicas naturais e artificiais, ruído de tráfego, normas e 

legislações, propagação de ondas sonoras no meio ambiente. Dimensionamento das 

aberturas de ventilação. Desempenho térmico das edificações. 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Regio Paniago. Acústica arquitetônica. Brasília: Thesaurus, 2010. 

SOUZA, Lea C. Lucas de; ALMEIDA, Manuela G. de, Bragança, Luis. Be-a-ba da 
acústica arquitetônica: ouvindo a arquitetura. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2011. 

BISTAFA, S., Acústica Aplicada ao Controle de Ruído. São Paulo: Ed Edgard 
Blucher, 2010 

Bibliografia Complementar 

COSTA, Ennio Cruz da. Física Aplicada à Arquitetura. São Paulo: Edgar Blucher, 
1997 

CARVALHO, Regio Paniago. Acústica arquitetônica. Brasilia: Thesaurus, 2010. 

NBR n.º 10.151, NB nº 1.095, de 06/2.000 - "Avaliação do ruído em áreas habitadas 
visando o conforto da comunidade". 

NBR n.º 10.152, NB nº 95, de 12/1.987 - "Níveis de ruído para conforto acústico". 

NBR n.º 10.829, MB nº 3.071, de 06/1.989 - "Caixilho para edificação – janela - 
Medição da atenuaçãoacústica". 
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NBR nº 8.572, NB nº 865, de 08/1.984 – “Fixação de valores de redução de nível de 
ruído para tratamentoacústico de edificações expostas ao ruído aeronáutico”. 

NBR nº. 7.731, NB nº 616, de 02/1983 – “Guia para execução de serviços de 
medição de ruído aéreo e avaliação dos seus efeitos sobre o homem”. 

 

SISTEMAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III 

Objetivos 

 Descrever e aplicar os conceitos da Hidráulica e da Elétrica em projetos 

complementares da Arquitetura e do Urbanismo e forma de execução na 

obra.  

Ementa: Cálculos e pré-dimensionamento de instalações hidráulicas, sistema de 

água fria e água quente. Descrever e sistemas de esgoto, alternativos e 

convencionais. Cálculos e pré-dimensionamento de instalações elétricas e ar 

condicionado.  

Bibliografia Básica 

BOTELHO, M. H. C.; JÚNIOR, G. A. R. Instalações Hidráulicas Prediais. 3. ed. 
São Paulo: Edgard Blucher, 2010 

CREDER, H. Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

GIHAD, M. (Org.). Construções em Alvenaria Estrutural: materiais, projeto e 
desempenho. São Paulo: Edgar Blucher, 2015. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 5626 - Instalação 
predial de água fria 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 8160 - Sistemas 
prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410 - Instalações 
elétricas em baixa tensão 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5444 - Símbolos 
gráficos para instalações elétricas prediais.  

GOLDEMBERG, J. (Coord.). O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. 
São Paulo: Edgar Blucher. 2011. 

 

LINGUAGEM E EXPRESSÃO VI 

Objetivos 

 Aplicar os recursos de informática no desenvolvimento e apresentação de 

Projetos de Arquitetura.  

 Conhecer e familiarizar-se com o uso apropriado de ferramentas de apoio à 

criação e compatibilização do projeto.  

 Conhecer, compreender e aplicar as metodologias e instrumentos de projeto 

paramétrico (BIM).  

Ementa: Prancheta Eletrônica; Prancheta Eletrônica Imagens e Mapas; Prancheta 

Eletrônica Tridimensional; Modelagem Tridimensional Paramétrica. Nivelamento em 

CAD adaptando as ferramentas usuais; Composição de projeto executivo completo: 

implantação, infraestrutura, superestrutura, instalações, coberturas, acabamento e 

paisagismo; BIM técnicas básicas em projetos; BIM técnicas avançadas em projetos. 

Bibliografia Básica 

BALDAM, R. S. Utilizando Totalmente o AutoCAD 2012 : 2D, 3D e Avançado. São 
Paulo: Érica, 2012 . 

KATORI, R. Autocad 2014: modelando em 3D, São Paulo: SENAC, 2014. 

SÃO PAULO. (Estado). Código Sanitário do Estado de São Paulo. Decreto nº. 
12342/78 de 27 de setembro de 1978. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 1979 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
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Manual online do AutoCAD 2014. Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br 
/apostilas/detalhe/765/manual_autocad_2014>. Manual online do Google 
Earth.Disponível em: <https://www.google.com.br/intl/pt-br/earth/learn/>. 

Manual online do Google Earth. http://static.googleusercontent.com/media/ 

earth.google.com/pt-BR//userguide/v4/google_earth_user_guide.pdf 

Manual online do Revit Building. http://images.autodesk.com/adsk/files/revit_ 

architecture_2011_user_guide_en.pdf 

SAAD, A. L. AutoCAD 2004 2d e 3d para Engenharia e Arquitetura. São Paulo: 

Makron, 2004. 

 

2.5.4 Período 7 B 

 

Eixo Pedagógico: PLANEJAMENTO REGIONAL E METROPOLITANO 
 

Objetivos 

 Intervenção projetual na paisagem regional a partir dos elementos 

integradores do território. Projetos de caráter metropolitano, elaborados a 

partir das Funções Públicas de Interesse Comum para integração regional, 

considerando as bacias hidrográficas, as redes de infraestrutura, 

equipamentos públicos, a mobilidade regional, a preservação ambiental e o 

Período Eixo Pedagógico Matéria/disciplina 

7 B 

 

Planejamento Regional 

Estética e Arquitetura II 

Projeto Requalificação 

Urbana 

Projeto de Paisagismo III 

Linguagem e Expressão 

VII 

Conforto Ambiental V 
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patrimônio cultural, material e intangível. O produto final deve ser referência 

para a concepção do TG. 

Habilidades e competências do Período 

Capacitar o aluno para conceber intervenções em escala regional, metropolitana, 

considerando a particularidade da paisagem e do Patrimônio Cultural, material e 

imaterial, além da singularidade ambiental da RMVPLN (Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte). O produto final deve ser referência para a 

concepção do TG. 

Trabalho Integrador 

INTERVENÇÃO NA PAISAGEM REGIONAL A PARTIR DOS ELEMENTOS 

INTEGRADORES DO TERRITÓRIO 

Cabem às disciplinas de Projeto de Paisagismo II, de Requalificação Urbana e de 

Planejamento Regional coordenarem o Trabalho Integrador com os conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Tema e área foco 

INTERVENÇÕES INTEGRADORAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO 

DAS SUB REGIÕES E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. 

Produtos 

Intervenções projetuais envolvendo o uso das técnicas e sistemas construtivos e a 

sustentabilidade na Arquitetura voltados à rede de equipamentos públicos. 
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DISCIPLINAS: 

 

PLANEJAMENTO REGIONAL  

Objetivos 

 Conceber proposições e intervenções e para o ambiente regional e 

metropolitano.  

 Promover a investigação e a proposição de planos e projetos para a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, RMVPLN.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Conceitos de Região. Sistemas de infraestrutura e problemas 

metropolitanos. Metodologia para elaboração de planos regionais e metropolitanos. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Planos setoriais. Aspectos físico-

territoriais, socioeconômicos e ambientais. Visão sistêmica aplicada ao 

Planejamento Regional; Globalização e Regionalização. Desenvolvimento Regional 

e Sustentabilidade Ambiental. Metodologia e técnica em PLAR. Técnicas e 

metodologias de pesquisa aplicadas. Levantamentos e Inventários. A paisagem 

regional e a ocupação humana. Análise Ambiental Integrada – Uso do SIG e QGis; 

Representação e Comunicação de produtos em PLAR. Cartografia Temática. 

Bibliografia Básica 

LAVINAS, L. M. F. Liana (org.) Reestruturação do Espaço Regional. 2. ed. São 
Paulo: Annablume, 2002. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil, território e sociedade no inicio do século 
XXI. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

GONÇALVES, M. F. et al. Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio 
urbano e regional. São Paulo: UNESP/ANPUR, 2003. 
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Bibliografia Complementar 

CANO, W. Ensaios sobre a formação econômica regional do Brasil. Campinas: 
Unicamp, 2002. 

DUPAS, G. Economia global e exclusão social. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2001 

ROCHEFORT, M. Redes e sistemas: ensinando sobre o urbano e a região. São 
Paulo: Hucitec, 1998. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no inicio do século 
XXI. Rio de Janeiro: Recorde, 2003. 

 

PROJETO DE PAISAGISMO III 

Objetivos 

 Conceber e projetar uma intervenção paisagística em escala regional.  

 Conhecer as particularidades do meio ambiente e da cobertura vegetal da 

RMVPLN, destacando o valor paisagístico e ecológico, histórico e ambiental 

das Serras.  

 Estudar o Rio Paraíba e a sua importância para a rearticulação regional 

potencializando-o como eixo de preservação e uso da várzea por meio de 

parques regionais, corredores ecológicos, estradas-parques, áreas de 

conservação, reservas públicas e privadas que contemplem as bacias que 

forma o Rio Paraíba e suas sub-bacias.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Relação entre os elementos constituintes da paisagem regional: relevo, 

hidrografia, vegetação, clima e as intervenções antrópicas na região. Metodologia de 

projetos macro escala. Parques lineares. Parques regionais, estaduais e nacionais, 

parques intermunicipais e municipais. Legislação ambiental e as Unidades de 
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Conservação. Planos de Manejo e instrumentos de manejo. Bacia hidrográfica como 

unidade paisagística de planejamento regional. Planejamento e Desenho ambiental. 

Bibliografia Básica 

ÁLVAREZ, D. El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Editorial 
Reverté, 2007.  

CORONA, L. (org.). Roberto Burle Marx: a permanência do instável, 100 anos. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2009. 

CULLEN, G. Paisagem Urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

Bibliografia Complementar 

DOURADO, G. M. Modernidade verde: jardins de Burle Marx. São Paulo: Senac , 
2009. 

FREIRE, C. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano 
contemporâneo. São Paulo: SESC: Annablume, 1997. 

LYNCH, K. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

MASCARO, L. Vegetação Urbana. Porto Alegre: Masquatro, 2010. 

RIO, V. D. ; OLIVEIRA, L. Percepção ambiental: a experiência brasileira. São 
Paulo: Nobel, 1996. 

SMITH, J. I. Árvores ornamentais na cidade de São Paulo. São Paulo: Terceiro 
Nome, 2000. 

TUAN, Yi-fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 
ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980. 

WATERMAN, T. Fundamentos de Paisagismo. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
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PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 

Objetivos 

 Conhecer e identificar os problemas relacionados à requalificação urbana e 

preservação de cidades históricas.  

 Explicar os métodos, técnicas e orientações técnicas para conceber planos de 

estudos e projetos de intervenção em conjuntos urbanos e centros históricos.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Conceito e experiências de requalificação urbana em cidades históricas. 

Teoria e instrumentos de intervenções em áreas urbanas. Práticas de reutilização de 

edificações, conjuntos e de cidades, segundo normas vigentes. Conceito de 

estratificação dos sítios de valor histórico em áreas urbanas; caracterização e 

avaliação de Áreas de Proteção Ambiental e Cultural – APAC; metodologia do 

projeto de Conservação Integrada: núcleos históricos urbanos e o território regional 

com prática preservacionista na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. 

Bibliografia Básica 

CASTRIOTA, L. B. Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos. 
Annablume. 2009. 

INFRANCA, G. C. La conservazioneintegrata: lecittàstoriche d’Europa. Roma: 
Gangemi, 2003. 

INSTITUTO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL. Instrumentos 
Identificação do Patrimônio Cultural e Gestão de Sítios Históricos. In: ___________. 
Departamento de Identificação e Documentos do IPHAN. Brasília, 2001. 

Bibliografia Complementar 

INSTITUTO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL. Programa URBIS 
Seminário Internacional Reabilitação Urbana de Sítios Históricos. Brasil, 2002. 

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Disponível em: < 
www.observatoriodasmetropoles. ufrj.br.>.  Acesso em: ago. de 2014. 



 

84 Projeto Pedagógico | Arquitetura e Urbanismo | Unitau | 2017 
 

SÃO PAULO, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. 2010. Disponível 
em: <www.emplasa.sp.gov.br. 

SOLA-MORALES, I. Intervenciones. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 

VARGAS, H. C.; CASTILHO, A. L.H. (orgs).  Intervenções em centros urbanos. 
Barueri:Manole, 2005. 

ZANCHETTI, S. M.; MARINHO, G.; MILLET, V. (orgs).Estratégias de Intervenção 
em Áreas Históricas: revalorização de áreas urbanas centrais. 2005. Disseração 
(Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 2005. 

 

ESTÉTICA E ARQUITETURA II 

Objetivos 

 Explicar a paisagem como fenômeno cultural no qual os princípios da estética 

urbana e da composição dos conjuntos arquitetônicos podem ser vistos como 

sistemas compositivos.  

 Compreender e relatar as dimensões simbólicas e funcionais da paisagem, da 

composição do espaço urbano e do ambiente rural.  

 Definir os parâmetros para leitura da espacialidade urbana e da linguagem 

arquitetônica do Trabalho Integrador. 

Ementa: Paisagem urbana e pensamento estético. Cidades antigas. O Urbanismo 

Unitário e cidade da Sociedade do Espetáculo (Situacionistas). Arte e espaço urbano 

(Vanguardas artísticas). Intervenções artísticas nos espaços públicos. Estética 

urbana na RMVPLN. A interação entre as composições arquitetônicas, urbanísticas 

e paisagísticas. 

Bibliografia Básica 

CULLEN, G. Paisagem Urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

GEHL, J. Cidades para Pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
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SITTE, C. A Construção das Cidades Segundo os Princípios Artísticos. São 
Paulo: Ática, 1996. 

Bibliografia Complementar 

CANEVACCI, M. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação 
urbana. São Paulo: Studio Nobel, 2004. 

CARERI, F. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: G. Gili, 
2013. 

FERRARA, L. D. Ver a Cidade. São Paulo: Ed. Nobel, 1988. 

FREIRE, C. Além dos mapas:os monumentos no imaginário urbano 
contemporâneo. São Paulo: Annablume, 2008 

GEHL, J. Cidade para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013.  

GROSSMAN, V. A arquitetura e o urbanismo revisitado pela Internacional 
Situacionista. São Paulo: Annablume, 2006.  

INTERNACIONAL SITUACIONISTA: Deriva psicogeografia e urbanismo unitário. 
Porto Alegre: Deriva , 2007.  

JACOBS, J. Morte e vida das grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

PEIXOTO, N. B. Paisagens Urbanas. São Paulo: SENAC / Marca D'agua, 1996. 

 

LINGUAGEM E EXPRESSÃO VII  

Objetivos 

 Desenvolver a capacidade de produzir e interpretar levantamentos 

topográficos em diferentes escalas, para a implantação de projetos 

urbanísticos e loteamentos.  

 Elaborar as bases topográficas para o Projeto Integrador. 

Ementa: Noções de Fotointerpretação egeoprocessamento. Técnicas de aplicação 

de geoprocessamento em projetos urbanísticos. Uso de mapas e cartas topográficas 
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e georreferenciamento: técnicas de aplicação e uso do GPS. Uso do 

georreferenciamento, da aerofotogrametria e das imagens de satélite. 

Bibliografia Básica 

BORGES, A.C. Topografia. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. v1 e v2 

ESPARTEL, L. Curso de Topografia. São Paulo: Globo, 1987 

PARADA, M.O. Elementos de topografia: manual prático e teórico de medição e 
demarcações de terra. São Paulo: Edição do autor, [197-?]. 307p. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13.133: execução de 
evantamentos Topográficos. Rio de Janeiro.1994.  

DOMINGUES, F.A.A. Topografia e astronomia de posição para engenheiros e 
arquitetos. São Paulo: McGraw-Hill. 1979. 403p 

GHILIANI, C.D.; WOLF. P.R. Geomática. 13 ed. São Paulo: Pearson, 2013. 

RODRIGUES, J.C. Topografia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1079. 
115p 

 

CONFORTO AMBIENTAL V 

Objetivos 

 Conhecer e utilizar recursos e métodos da avaliação pós-ocupação.  

 Discriminar as estratégias de conforto ambiental para que a construção civil 

atenda os parâmetros da preservação do meio ambiente, das certificações e 

uso da reciclagem e sistema inteligentes.  

 Definir os parâmetros de uso e desempenho das propostas apresentadas no 

Trabalho Integrador. 

Ementa: Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas. Procedimentos quantitativos 

e qualitativos na aferição do desempenho das edificações. Administração dos 

recursos envolvidos na construção civil: energia, água, materiais, transporte. 
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Certificações, tais como LEED e AQUA. A eficiência energética dos edifícios sob a 

ótica da regulamentação do PROCEL. 

Bibliografia Básica 

FABRICIO, M.M.; ORNSTEIN, S.W. (org.). Qualidade no Projeto de Edifícios. São 
Carlos: RIMA, 2010. 

ORNSTEIN, S., ROMÉRO, M. Avaliação Pós-Ocupação do ambiente construído. 
São Paulo: Studio Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1992. 

SILVA, V.P.; VARGAS, M.R., ONO, R. Prevenção contra Incêndio no Projeto de 
Arquitetura. Rio de Janeiro: IABr/CBCA, 2010. 

Bibliografia Complementar 

DUARTE, Denise. LABAUT, Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência 
Energética. Pós, São Paulo, n. 15, p. 132-141, jun. 2004. 

LAMBERTS, Roberto, DUTRA, Luciano, PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência 
Energética na Arquitetura. 3ª ed. Brasilia: ELETROBRAS/PROCEL, 2014. 

ORNSTEIN, S., ROMÉRO, M. Avaliação Pós-Ocupação do ambiente construído. 
São Paulo: Studio Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1992. 

ORNSTEIN, S., ROMÉRO, M. Avaliação Pós-Ocupação: métodos e técnicas 
aplicadas à habitação social. Coleção Habitare. Porto Alegre: Anta, 2003. 

ROMERO, A. Arquitetura Bioclimática do Espaço Público. Brasília: Ed Fundação 
Universidade de Brasília, 2006. 
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2.5.5 Período 2 A 

Período Eixo Pedagógico Matéria/disciplina 

 

2 A 

 

 

Projeto de Arquitetura I 

Modelos e Maquetes I 

Arquitetura e Meio 

Ambiente I 

Arte e Arquitetura I 

Linguagem e Expressão I 

Estruturas Arquitetônicas I 

 

Eixo Pedagógico: EXPERIÊNCIA ESPACIAL, CONHECIMENTO DAS 

LINGUAGENS E INTRODUÇÃO À CONCEPÇÃO E DESENHO DO ESPAÇO 

Objetivos 

Identificar os métodos para o espaço arquitetônico por meio do desenho, de 

modelos e maquetes.  

Estudar e aplicar a ergonomia no dimensionamento do projeto.  

Compreender e dominar as propriedades das formas geométricas, dos materiais e 

dos cálculos elementares utilizados na construção e na representação bidimensional 

e tridimensional.  

Estudar e formar repertório de obras importantes para estudar o uso da escala 

humana na produção do núcleo básico do habitat: a casa. 

Habilidades e competências do período 

Compreensão da dimensão social, econômica e histórica da arte, da arquitetura. 

Conceituação, instrumentos, e técnicas de percepção, leitura e representação do 

espaço. Noções de escala e proporção. Noções para composição do volume 

arquitetônico, de movimentos, ritmo, escala, cor, texturas e proporção. Uso de 

técnicas de criação e trabalho colaborativo. Domínio de cálculos e propriedades 

geométricas das formas regulares e irregulares. Conhecimento de técnicas de 
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produção de texto e representação gráfica. Domínio do desenho de expressão e de 

observação. Elaboração de maquetes. Concepção de modelos. 

Habilidades e competências do Período 

Percepção e representação do espaço arquitetônico.  

Trabalho Integrador 

O CORPO, FORMA, ORDEM E A ARQUITETURA: O ABRIGO 

Cabe à disciplina de Projeto de Arquitetura coordenar o Trabalho Integrador e a 

integração com os conteúdos das disciplinas de Fundamentação e Profissionais do 

período. 

Tema e área foco 

CRIATIVIDADE, EXPERIMENTAÇÃO LÚDICA E COMPOSIÇÃO DO ESPAÇO 

ARQUITETÔNICO 

Produtos 

Leituras e interpretações da ocupação, estruturação da forma arquitetônica. 

Desenhos, Modelos e Maquetes. Pranchas com textos, diagramas, esquemas 

gráficos e ensaios fotográficos. Produção de vídeo; ensaios fotográficos; produção 

de mapas temáticos; produções gráficas; relatórios e textos; maquetes. 

 

DISCIPLINAS: 

 

PROJETO DE ARQUITETURA I 

Objetivos 

 Propor um espaço lúdico que represente o domínio das relações internas e 

externas que dialoguem com o espaço urbano, utilizando instrumentos e 

métodos de observação, análise e representação do espaço arquitetônico.  
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 Conceber e dimensionar ambientes a partir da escala humana, do mobiliário e 

do movimento.  

 Aplicar os princípios e propriedades das formas geométricas elementares na 

composição do espaço.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: A geometria e a exploração de formas regulares e irregulares. Usos e 

princípios da ergonomia. Concepção do volume arquitetônico a partir da 

manipulação das formas elementares. Leitura de obras canônicas da arquitetura 

moderna e contemporânea a partir dos princípios de forma, ordem espaço. 

Bibliografia Básica 

BAKER, G.H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. 

CHING, F. D. K.  Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 

HERTZBERGER, H. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

Bibliografia Complementar 

LE CORBUSIER, C.E.J.  Os três estabelecimentos humanos. 2. Ed. São Paulo: 
Perspectiva S.A, 1979. 

MUNARI, B. Das coisas nascem às coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

NEUFERT, E.  Arte de projetar em arquitetura. São Paulo: Gustavo Gili do Brasil, 
1997. 

ROCHA, P. M. Maquetes de papel. São Paulo: Cosac&Naif, 2007.   

ZEVI, B. Saber ver a arquitetura, São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
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MODELOS E MAQUETES I 

Objetivos 

 Dominar o uso adequado de materiais, instrumentos e técnicas de 

representação tridimensional de objetos arquitetônicos. 

 Perceber, sentir e representar o espaço tridimensional, a partir da 

observação, concepção e execução de modelos.  

 Manipular tridimensionalmente os sólidos geométricos.  

 Desenvolver a capacidade de abstração, síntese e criatividade a partir do uso 

de modelos.  

 Elaborar as bases da representação tridimensional como subsídio e 

fundamentação do  Trabalho Integrador. 

Ementa: Aspectos históricos e conceituais do uso de modelos. Modelos e maquetes 

para representar o pensamento espacial das disciplinas projetivas. Introdução ao 

processo de concepção do espaço por meio da representação tridimensional 

aplicada à arquitetura. Representação e domínio das dimensões do espaço em 

diferentes escala.  

Bibliografia Básica 

CONSALEZ, L. Maquetes: a representação do espaço no projeto arquitetônico. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001.  

MILLS, C. B. Projetando com Maquetes: um guia para a construção e o uso de 
maquetes como ferramenta de projeto. Porto Alegre: Bookman, 2007.  

ROCHA, P. M. Maquetes de Papel. São Paulo: CosacNaify, 2007. 

Bibliografia Complementar 

CHING, F.; JUROSZEK, S. P. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 2007.  

CHING, F. Forma, Espaço e Ordem. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009.  
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CULLEN, G. Paisagem Urbana. São Paulo: Edições 70, 2009.  

DOYLE, M. E. Desenho a cores técnicas para arquitetos, paisagistas e 
designers de interiores. 2 ed. São Paulo: Bookman, 2002.  

FERREIRA, P. Desenho de Arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008.  

LEGGITT, J. Desenho de Arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. 
Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS I  

Objetivos 

 Compreender e projetar sistemas estruturais a partir da análise das cargas e 

do estudo do comportamento dos materiais e técnicas construtivas.  

 Visualizar e calcular, pré-dimensionamento, as cargas que atuam nos 

elementos estruturais, como são sustentadas e distribuídas no sistema 

construtivo.  

 Relacionar os conhecimentos apreendidos com o Trabalho Integrador. 

Ementa: Os princípios físicos e suas aplicações na estática. Analogias entre 

sistemas estruturais da natureza e da arquitetura. Concepção de sistemas 

estruturais para as construções. Condições de equilíbrio. Estado de tensão e 

deformação devido à ação das cargas atuantes. Pré-dimensionamento por meio dos 

princípios da Estática. Elementos estruturais básicos. Estruturas em concreto 

armado, aço e madeira, e sua utilização na concepção do espaço arquitetônico. 

Associação de Sistemas Estruturais. Interpretação de plantas de fôrma e o 

detalhamento da armação em vigas e lajes de concreto armado. 

Bibliografia Básica 

ENGEL, H. Sistemas Estruturais. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.  

GERE, J. M.; GOODNO, B. J. Mecânica dos Materiais. 7.ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010. 
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REBELLO, Y.C.P. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. 6.ed. São Paulo: 
Zigurate, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BEER, F.P. ; JOHNSTON, Jr., E. R. Resistência dos Materiais. 4.ed. Porto Alegre: 
McGraw-Hill, 2010. 

GERE, J. M.; GOODNO, B. J. Mecânica dos Materiais. 7.ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010. 

MARGARIDO, Aluizio Fontana. Fundamentos de Estrutura. São Paulo: Zigurate, 
2013. 

REBELLO, Y. C. P. Bases para Projeto Estrutural na Arquitetura. São Paulo: 
Zigurate, 2016. 

REBELLO, Y. C. P. Estruturas de Aço, Concreto Armado e Madeira. São Paulo: 
Zigurate, 2005. 

VIEIRA. C. A. Estruturas Arquitetônicas. Taubaté, 2014. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/cavdestec/>. Apostila. 

 

ARTE E ARQUITETURA I 

Objetivos 

 Explicar a Arte como dimensão do processo histórico de instituição das 

civilizações, com ênfase na cultura ocidental, identificando os elementos 

históricos que caracterizam as expressões artísticas da Antiguidade à Idade 

Moderna.  

 Relacionar os conhecimentos adquiridos no Trabalho Integrador. 

Ementa: A natureza da Arte, sua história e sua importância social. Os principais 

estudos e autores que abordam a relação entre a arte e a sociedade no processo 

civilizatório. Estudo das características dos estilos e dos elementos que integram as 

diversas linguagens e gêneros artísticos. Arte e arquitetura na Pré História, Idade 

Antiga e Idade Média. 
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Bibliografia básica 

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 

JANSON, H. W. História da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 

STRICKLANDE, C. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 1999. 

Bibliografia Complementar 

ARGAN, G. C. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins 

Fontes, 1992. 

ARHEIN, R. Arte e percepção visual. São Paulo: Pioneira, 1987. 

FISCH P.; GEHRKE, E. História da arte a partir do acervo do Masp. São Paulo: 

Masp, 1996. 

SUMMERSON, J. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 1982. 

ZEVI, B. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

 

LINGUAGEM E EXPRESSÃO I 

Objetivos 

 Utilizar a linguagem do desenho técnico aplicado à arquitetura, apresentando 

os subsídios necessários para representá-la graficamente, de acordo com as 

normas e convenções.   

 Aplicar as técnicas de apresentação e expressividade no Trabalho Integrador. 

Ementa: Desenho técnico aplicado à arquitetura, normas e convenções para 

apresentação gráfica de projetos de arquitetura. Utilização do desenho como forma 

de construção de raciocínio sobre o espaço. Grafismos e coordenação motora fina. 

Letra técnica. Projeções Ortogonais. Projeção Axonométrica Isométrica. Introdução 

à representação gráfica do Projeto Arquitetônico: planta e vistas. Técnicas gráficas: 
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proporção, traço, enquadramento, desenho expressivo, a mão livre (croqui) e sua 

representação formal. 

Bibliografia Básica 

CHING, F.; JUROSZEK, S. P. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 2007. 

DOYLE, M. E. Desenho a cores: técnicas para arquitetos, paisagistas e designers 
de interiores. 2 ed. São Paulo: Bookman, 2002. 

WONG, W. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

GOMES, L. A. V. N.; MACHADO, C. G.S. Design: experimentos em desenho - 
técnicas de representação gráfica apoiadas por princípios e movimentos de simetria 
úteis à criatividade na prática do design. Porto Alegre: Uni Ritter, 2006. Vol. 4 

FARINA, M. Psicodinâmica das Cores em Comunicação. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1975. 

GURGEL, M.. Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas 
residenciais. São Paulo: SENAC, 2003. 

LEGGITT, J. Desenho de Arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. 
Porto Alegre: Bookman, 2004. 

MUNARI, B. Das Coisas Nascem Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MUNARI, B. Design e Comunicação Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

TISKI-FRANCKOWIAK, I. T. Homem, Comunicação e Cor. São Paulo: Ícone, 1997. 

 

ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE I 

Objetivos 

 Refletir e distinguir as relações entre a Arquitetura e Urbanismo como 

construção do espaço que modifica e interage com o meio ambiente.  
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 Estudar a abordagem ambiental a partir dos conhecimentos sobre ecologia.  

 Caracterizar a problemática ambiental urbana contemporânea a partir da 

identificação dos processos de impactos ambientais.  

 Apresentar os referenciais para o desenvolvimento sustentável.  

 Compreender a Paisagem como dimensão significante das relações 

conflituosas, ou não, da urbanização e da arquitetura.  

 Apresentar os conteúdos referenciais de sustentabilidade social, econômica, 

cultural e ecológica para a compreensão da temática do socioambiente 

contemporânea, a partir de suas formas de sua produção sócio histórica, com 

ênfase nos processos de avaliação do impacto pós-ocupação do ambiente 

construído sobre o ambiente natural, delimitado por sub-bacia hidrográficas. 

 Estabelecer as conexões, subsídios para a concepção ambiental do Trabalho 

Integrador. 

Ementa: Biomas e formações vegetais do Brasil. Percepção ambiental e 

representação do espaço natural e do ambiente construído. Conhecimento da base 

natural do sítio urbano. Ocupação, estruturação e transformações da forma urbana. 

A estrutura e os processos naturais. Impactos no meio ambiente, causados pela 

urbanização e pela arquitetura. Desafios do contexto ambiental para o planejamento 

e para a arquitetura. Desenvolvimento sustentável. Urbanismo Ecológico. Práticas 

de sustentabilidade em arquitetura e urbanismo. Parâmetros de Sustentabilidade 

social e a dimensões da justiça social como esteio civilizatório. Parâmetros de 

Sustentabilidade cultural e as dimensões da validade das múltiplas culturas. 

Parâmetros de Sustentabilidade ecológica e as dimensões da correção ecológica. 

Parâmetros de Sustentabilidade econômica e as dimensões da viabilidade 

econômica. 
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Bibliografia Básica 

BARTALINI, V.; MACEDO, E.; MARTINS, M. Redes capilares de drenagem e 
parques públicos urbanos. In: ANPUR, 13.,2009, Florianópolis. Anais...Florianopólis; 
2009. 

HALL, P. Cidades do Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

RIBEIRO, L. C.; CARDOSO, L. Planejamento urbano no Brasil: paradigmas e 
experiências. Espaço e Debates, n. 37, p.77-89, 1994. 

Bibliografia Complementar 

BARTALINI, V. A trama capilar das águas na visão cotidiana da paisagem. Revista 
USP, São Paulo, n.70, p. 88-97, jun./ago. 2006. 

FERRAZ, M.C. (org). Lina Bo Bardi. São Paulo: Espaços das Artes, 1993. 

MULLER, N.L. O Fato urbano na bacia do Rio Paraíba do Sul. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1969. 

OLIVEIRA, J. O. S. G. C. Introdução à urbanização contemporânea: Espaços e 
paisagens na região do Vale do Paraíba (SP). In: COSTA, S. M. F.;MELLO, L. F.. 
(Orgs.). 

Crescimento Urbano e Industrialização em São José dos Campos. v. 5. São 
José dos Campos: Intergraf, 2010. p. 33-65. 

SANTOS, M. Do meio natural ao meio técnico-científico-informacional. In: SANTOS, 
M.. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 
1996. cap. 10. 
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2.5.6 Período 4 A 

 

Período Eixo Pedagógico Matéria/ disciplina 

4 A 

 

Projeto de Arquitetura II 

Arquitetura e Meio 

Ambiente II 

História da Arquitetura 

Linguagem e Expressão III 

Conforto Ambiental I 

Estruturas Arquitetônicas II 

Eixo Pedagógico: O PARTIDO NA ARQUITETURA E NO URBANISMO 

Objetivos 

 Capacitar para projetar soluções envolvendo as condicionantes e 

determinantes do Partido na Arquitetura. O produto final deve ser a base para 

o desenvolvimento dos exercícios das disciplinas projetivas, especialmente no 

5º e no 7º Período A. 

Habilidades e competências do Período 

Maquete de estudos, de concepção e de apresentação final. Caderno de 

processo/projeto. Projeto da unidade-módulo, do edifício e da implantação no 

contexto urbano. 

Trabalho Integrador 

HABITAÇÃO COLETIVA E A MOBILIDADE URBANA 

Cabe à disciplina de Projeto de Arquitetura II coordenar o Trabalho Integrador e a 

integração com os conteúdos das disciplinas de Fundamentação e Profissionais do 

período. 

Tema e área foco 

O SÍTIO URBANO DA ÁREA CENTRAL DE TAUBATÉ 
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Produtos 

Intervenção projetual arquitetônica na área central da cidade, concebida a partir da 

mobilidade urbana e da experimentação, vinculada às condicionantes e 

determinantes da forma (partido). 

 

DISCIPLINAS: 

 

PROJETO DE ARQUITETURA II 

Objetivos 

 Aplicar os conceitos de formas, espaço e ordem no projeto arquitetônico. 

Metodologia e fundamentos do projeto, com ênfase no partido arquitetônico.  

 Relacionar a aplicação dos conceitos, formas, função, sustentabilidade no 

projeto arquitetônico enfatizando sua expressividade formal, o papel do 

partido arquitetônico.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Leitura e análise de projetos. Elaboração de programas de necessidades. 

Dimensionamento de ambientes. Fluxos de circulação. Orientação, iluminação, 

ventilação. Relações com o entorno. Desempenho ambiental. Forma, função e 

estrutura. Partido na Arquitetura. Elaboração do Programa de Necessidades. 

Técnicas de interpretação: organograma e fluxograma. Forma, orientação solar e 

implantação. Legislação e partido urbanístico. O entorno e a forma arquitetônica. 

Bibliografia Básica 

FERREIRA, P. Desenho de arquitetura. 2. Ed. Rio de Janeiro: Imperial novo 
milênio, 2011. 

NEVES, L. P. Adoção do partido na arquitetura. Salvador: EDUFA, 2012. 
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NEUFERT, P.; NEFF, L. Casa, apartamento, jardim: projetar com conhecimento, 
construir corretamente. 2. Ed. São Paulo: Gustavo Gilli, 2003.  

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13531: Elaboração de 
projetos de edificações: atividades técnicas. Rio de Janeiro, 1995. 

CHING, F. D.K. FISCHER, J. Dicionário visual de Arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 

LEMOS, C. O que é arquitetura. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. (Primeiros 
passos: v.16). 

MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2º Grau e 
faculdade de arquitetura. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 

NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura. 17. ed. Barcelona: Gustavo Gilli, 
2004. 

 

CONFORTO AMBIENTAL I  

Objetivos 

 Compreender a importância da iluminação e da orientação solar para 

dimensionar os elementos arquitetônicos e fatores que interferem no conforto 

térmico e lumínico das edificações.  

 Conhecer os aspectos relacionados à iluminação e à eficiência energética da 

edificação e sua interação com o projeto de arquitetura.  

 Definir os parâmetros de conforto das propostas apresentadas no Trabalho 

Integrador. 

Ementa: Luminotécnica. Estudo e dimensionamento da iluminação artificial, as 

características de lâmpadas e luminárias e técnicas de iluminação, necessidades 

lumínicas do ser humano. Estudo e dimensionamento da iluminação natural, cartas 

solares, movimento aparente do Sol, diferenças entre aberturas laterais e zenitais, 

cálculo da disponibilidade da luz natural. 
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Bibliografia Básica 

FROTA, A.B. Manual de conforto térmico. 7. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2006.  

MASCARO, L. Luz, Clima e Arquitetura. São Paulo, FAUUSP, 1978. 

MONTENEGRO, G. Ventilação e Cobertas. 8 ed. 5. reimp. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1998. 

Bibliografia Complementar 

COSTA, E. C.  Física Aplicada a Arquitetura. São Paulo: Edgar Blucher, 1997. 

COSTA, E. C. Arquitetura Ecológica. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR5413: Iluminância de 
Interiores: especificação. Rio de Janeiro, 1982. 

HERTZ, J.B. Ecotécnicas em arquitetura: como projetar nos trópicos úmidos do 
Brasil.São Paulo: Pioneira, 1998.  

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F.O. R. Eficiência energética na 
arquitetura. 2 ed. São Paulo: Pro Livros, 2004. 

 

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS II  

Objetivos 

 Analisar e interpretar os esforços atuantes nos elementos estruturais básicos 

das construções de aço.  

 Aprender e interpretar os princípios físicos aplicáveis às estruturas de aço, o 

estado de tensão e deformação devido à ação das cargas atuantes.  

 Calcular através dos conhecimentos da Estática os elementos estruturais 

básicos de viga, pilares e laje de aço.  

 Estudar o comportamento e pré-dimensionar estruturas mistas: aço e 

concreto.  
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 Conceber os sistemas estruturais das propostas apresentadas no Trabalho 

Integrador. 

Ementa: Cargas nas Estruturas nas estruturas de aço. Centroides e Momento de 

Inércia. Vigas isostáticas em flexão. Cálculo de vigas hiperestáticas em flexão 

Cálculo dos esforços nas treliças planas. Estruturas mistas. Cálculo de lajes. 

Momento fletor máximo. Dimensionamento de Pilares. Ancoragem e emenda de 

armação. Sistemas Estruturais para Suporte de Vedação. 

Bibliografia Básica 

ENGEL, H.Sistemas de Estrutura. 4. ed. São Paulo: Editora Hemus Ilimitada, 1981. 

LOPES, J.M.; BOGÉA, M.; REBELLO, Y.C.P. Arquitetura da Engenharia- 
Engenharia da Arquitetura. São Paulo: Mandarim, 2006. 

REBELLO, Y. C. P. Estruturas de Aço, Concreto Armado e Madeira. São Paulo: 
Zigurate, 2005. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: projeto e 
execução de estruturas de aço de edifícios. Rio de Janeiro, 1986. 

ENGEL, H. Sistemas de Estrutura. 4. ed. São Paulo: Editora Hemus Ilimitada, 
1981. 

LOPES, J.M.; BOGÉA, M.; REBELLO, Y.C.P. Arquitetura da Engenharia- 
Engenharia da Arquitetura. São Paulo: Mandarim,  2006. 

REBELLO, Y.C.P. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Editora 
Zigurate, 2000. 

REBELLO, Y.C.P. Estruturas de Aço, Concreto e Madeira. 2. ed. ed. São Paulo:  
Zigurate, 2005  (capítulos 1 a 5) 
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HISTÓRIA DA ARQUITETURA  

Objetivos 

 Dominar a linguagem, os sistemas construtivos e os aspectos simbólicos da 

Arquitetura Ocidental da Idade Antiga à Idade Contemporânea, marcada pela 

eclosão do Movimento Moderno, por meio da leitura crítica de obras 

canônicas.  

 Relacionar os aspectos conceituais e historiográficos nas propostas 

apresentadas no Trabalho Integrador. 

Ementa: A arquitetura da Idade Antiga e as civilizações clássicas, Mesopotâmia, 

Egito, Grécia e Roma. A cidade e arquitetura medieval: Bizâncio, Românico e 

Gótico. A arquitetura e o urbanismo do Renascimento: o Maneirismo, o Barroco, o 

Rococó e o Neoclássico. O sistema Beaux Arts e o arcabouço arquitetônico da 

Politécnica. O ecletismo. As novas demandas da sociedade da Revolução Industrial. 

O advento do Movimento Moderno e suas variantes. 

Bibliografia Básica 

FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Nobel, 
1997.  

SUMMERSON, John. A linguagem clássica da Arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. 

ZEVI, B. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

Bibliografia Complementar 

BENEVOLO, Leonardo. Introdução à arquitetura. São Paulo: Mestre Jou, 1973. 

BIERMANN, Verônica e outros. Teoria da arquitetura: do renascimentos aos 
nossos dias. São Paulo: Editora Taschen, 2003. 

FAZIO, M.; MOFFETT, M.; WODEHOUSE, L. A história da arquitetura mundial. 
3a. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.  
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PEVSNER, N. Origens da arquitetura moderna e do design. São Paulo: Martins 
Fontes, 1982. 

ROSSI, A. Arquitetura da Cidade. Barcelona: Gustavo Gilli, 1969. 

 

LINGUAGEM E EXPRESSÃO III 

Objetivos 

 Compreender e utilizar a linguagem do desenho aplicado à arquitetura, 

apresentando os subsídios necessários para um desempenho da 

representação gráfica, com foco no elemento arquitetônico.  

 Observar e representar os elementos arquitetônicos por meio das normas e 

convenções gráficas para um projeto arquitetônico.  

 Conceber as apresentações gráficas e os desenhos técnicos das propostas 

apresentadas no Trabalho Integrador, conforme normas da ABNT. 

Ementa: Apresentação dos instrumentos de desenho técnico. Escala. Letra técnica. 

Planta - Representação Gráfica do Projeto Arquitetônico. Normas de cotagem. 

Cortes (transversal e longitudinal). Fachadas - Representação Gráfica do Projeto 

Arquitetônico. Implantação. Situação. 

Bibliografia Básica 

CHING, Francis, JUROSZEK, Steven P. Representação Gráfica para Desenho e 
Projeto. Barcelona:  Gustavo Gili, 2007. 

CHING, Francis. Desenho para Arquitetos. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

FERREIRA, Patrícia. Desenho de Arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
2008. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492. Representação 
de Projetos de arquitetura. 1994. 
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DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas para arquitetos, paisagistas e 
designers de interiores. 2 ed. São Paulo: Bookman, 2002. 

GURGEL, Miriam. Projetando Espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas 
residenciais. São Paulo: SENAC, 2003. 

LEGGITT, Jim. Desenho de Arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. 
Porto Alegre: Bookman, 2004. 

OBERG, L. Desenho arquitetônico. Rio de Janeiro: Ao Livro técnico S/A, 1997. 

SILVA, Elvan. Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico. 2. ed. Porto Alegre: 
UFRGS, 1998. 

 

ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE II 

Objetivos 

 Compreender o impacto ambiental representado pela arquitetura 

contemporânea para utilizar na concepção de projetos arquitetônicos, no 

paisagismo, planejamento urbano e regional.  

 Ler e interpretar a paisagem e avaliar os impactos no meio ambiente, para 

propor intervenções que proporcionem o equilíbrio ecológico e o 

desenvolvimento sustentável.  

 Conhecer parâmetros de sustentabilidades econômicas, sociais, culturais e 

ecológicas necessários e desejáveis para a produção arquitetônica e 

urbanística, a partir de suas formas históricas e também de suas formas 

propositivas, como subsídios à elaboração de diretrizes de planejamento 

ambiental para o ordenamento do ambiente construído, delimitados por 

bacias hidrográficas.  

 Elaborar os parâmetros ambientais do partido arquitetônico no Trabalho 

Integrador 

Ementa: Ecologia da paisagem aplicada à Arquitetura e Urbanismo. Instrumentos de 

análise e interpretação da paisagem. Percepção ambiental aplicada à leitura e 
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percepção da paisagem e do ambiente construído. Levantamento de dados dos 

elementos da paisagem. Análise da paisagem natural e urbana. Urbanismo 

Ecológico. Urbanismo Sustentável. Práticas de sustentabilidade em arquitetura e 

urbanismo. Percepção, leitura e diagnóstico do espaço construído do Centro 

histórico de Taubaté. Estudos de caso de urbanismo sustentável. As Dimensões 

Políticas do Planejamento Ambiental. Arquitetura e a intervenção socioambiental. 

Mapeamento e diagnóstico sociourbano e ambiental. Território e infraestrutura 

urbana ambiental. Arquitetura e morfologia da urbana e paisagem. A urbanização e 

os recursos hídricos. 

Bibliografia Básica 

BARTALINI, V.; MACEDO, E.; MARTINS, M. Redes capilares de drenagem e 
parques públicos urbanos.In: ANPUR, 13.,2009, Florianópolis. Anais...Florianopólis; 
2009. 

HALL, P. Cidades do Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

RIBEIRO, L. C.; CARDOSO, L. Planejamento urbano no Brasil: paradigmas e 
experiências. Espaço e Debates, São Paulo: NERU, n. 37, p.77-89, 1994.  

Bibliografia Complementar 

BARTALINI, V. A trama capilar das águas na visão cotidiana da paisagem. Revista 
USP, São Paulo, n.70, p. 88-97, junho/agosto 2006. 

FERRAZ, M.C. (org). Lina Bo Bardi. São Paulo: Espaços das Artes, 1993. 

MULLER, N.L. O Fato urbano na bacia do Rio Paraíba do Sul. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1969. 

OLIVEIRA, J. O. S. G. C. Introdução à urbanização contemporânea: Espaços e 
paisagens na região do Vale do Paraíba (SP). In: COSTA, S. M. F.;MELLO, L. F.. 
(Orgs.). Crescimento Urbano e Industrialização em São José dos Campos. v. 5. 
São José dos Campos: Intergraf, 2010. p. 33-65. 

SANTOS, M. Do meio natural ao meio técnico-científico-informacional. In: 
_________. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 
Hucitec, 1996. cap. 10. 
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2.5.7 Período 6 A 

Período Eixo Pedagógico Disciplina 

6 A 

 

Projeto de Arquitetura III 

Projeto de Arquitetura de 

Interiores 

Introdução Planejamento 

Urbano e Regional 

Estética e Arquitetura I 

Conforto Ambiental III 

Estruturas Arquitetônicas III 

Linguagem e Expressão V 

 

Eixo Pedagógico: TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE, DA 

ARQUITETURA E DO URBANISMO  

Objetivos 

 Propor Intervenções projetuais com preocupação técnico-construtiva visando 

o detalhamento dos projetos de arquitetura e fazer maquetes de diferentes 

escalas para melhor entendimento construtivo. 

Habilidades e competências do Período. 

Habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, em diferentes 

escalas e para execução da construção, considerando os aspectos de custo, 

durabilidade, manutenção satisfazendo as exigências culturais, econômicas, 

estéticas, técnicas, ambientais, de desempenho, ergonômicas, e de acessibilidade e 

mobilidade. Elaboração de maquetes com raciocínio estrutural e construtivos, e, 

representação gráfica de nível executivo. 

Trabalho Integrador 

INTERVENÇÃO PROJETUAL NA PAISAGEM REGIONAL 

Cabe à disciplina de Projeto de Arquitetura III coordenar o Trabalho Integrador com 

os conteúdos das disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 
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Tema e área foco 

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO E COMUNITÁRIO DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL 

Produtos 

Intervenções projetuais envolvendo o uso das técnicas e sistemas construtivos e a 

sustentabilidade na Arquitetura, voltados à rede de equipamentos públicos. 

 

DISCIPLINAS: 

 

PROJETO DE ARQUITETURA III  

Objetivos 

 Desenvolver projetos arquitetônicos a partir dos conceitos de sustentabilidade 

ambiental e desempenho energético, vitalidade urbana e uso de técnicas e 

sistemas construtivos limpos.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Conceitos de sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo. Sistemas 

estruturais. Técnicas e sistemas construtivos. Implantação e inserção urbana. 

Recursos, técnicas, sistemas e instalações. 

Bibliografia Básica 

KEELER, Marian e BURKE, Bill. Fundamentos de Projeto de Edificações 
Sustentáveis. São Paulo: Bookman, 2010.  

MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. 

SALVATORI, Mario. Por Que os Edifícios Ficam de Pé. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. 
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Bibliografia Complementar 

CHING, Francis D. K. Arquitetura - forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008.  

ENGEL, H. Sistemas de estruturas. Madrid: H. Blume, 2001. 

HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

NEUFERT, Ernst  Arte de projetar em arquitetura, São Paulo: Ed. Gustavo Gili do 
Brasil. 

REBELLO, Y.C.P. Bases para projeto estrutural na arquitetura. São Paulo: Zigurate, 
2007. 

NBR 6492: 1994 Representação de projetos de arquitetura, ABNT. 

NBR 9050: 1994 Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a 
edificações, ABNT. 

NBR 13532: 1995 Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura, ABNT. 

 

PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 

Objetivos 

 Conceber e desenvolver projetos de arquitetura de interiores de modo a 

satisfazer as exigências ergonômicas, culturais, estéticas e ecológicas do 

ambiente construído.  

 Adquirir habilidade para representar projetos de espaços internos 

residenciais, comerciais, institucionais e espaços temporários.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Estudo do referencial teórico e histórico da arquitetura de interiores. 

Ergonomia e conforto humano: projeto universal. Organização e dimensionamento 

dos espaços internos. Projetos complementares da arquitetura relacionados ao 
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interior da edificação: luminotécnico, elétrico, hidráulico, acústico, automação. 

Prática projetual e de representação gráfica de espaços interiores. 

Bibliografia Básica 

BITENCOURT, F. Ergonomia e conforto humano: uma visão da arquitetura, 
engenharia e design de interiores.  Rio de Janeiro: Rio Books, 2011. 

DOYLE, M. E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos, 
paisagistas e designers de interiores. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  

GURGEL, M. Projetando espaços: design de interiores. São Paulo: SENAC, 2007.  

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. 

KARLEN, M. Planejamento de espaços interiores. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 

MORAES, A. ; MONT’ALVÃO, C. Ergonomia: conceitos e aplicações. 2. ed.  Rio de 
Janeiro:  Editora 2AB, 2000. Série Design. 

PANERO, J.; ZELNIK, M. Dimensionamento humano para espaços interiores: 
um livro de consulta e referência para projetos. Barcelona: Gustavo Gili, 1996. 

SILVANO, F. Antropologia do espaço. Lisboa: DP, 2001. 

 

INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL  

Objetivos 

 Identificar os instrumentos para elaborar planos na escala urbana e regional.  

 Explicar o surgimento do Planejamento Urbano e Regional na história urbana.  

 Identificar as características, os fundamentos, os conceitos e a abordagem 

multidisciplinar, permanente cíclica do planejamento.  
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Ementa: Conceitos e técnicas iniciais para a utilização do planejamento como 

instrumento de atuação do arquiteto junto aos problemas urbanos contemporâneos 

para o desenvolvimento sustentável. Instrumentos legais. Estatuto da cidade. 

Estatuto da Metrópole. Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado e Planos 

setoriais. Lei de uso e ocupação de solo em escala regional. Estudos e planos para 

a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista 

Bibliografia Básica 

MAGELA, Costa G. MENDONÇA, Gomes, J. (org.), Planejamento Urbano no 
Brasil, trajetória, avanços e perspectivas. BH: CNPq, Ed. Arte. 2008. 

FONSECA, Maria de Lourdes P. Forma urbana e uso do espaço público. As 
transformações no centro de Uberlândia, Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio da Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, 2007. 

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no 
Brasil. IN DÉAK, Csaba, SCHIFFER, Sueli Ramos. O processo de urbanização no 
Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,1999. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério das Cidades. Política nacional de desenvolvimento urbano. 
Brasília, DF, 2004. (Cadernos Mcidades, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

COSTA, G. M.; MENDONÇA, J. Gomes de (Org.); SILVA, Fernando Pedro da (Ed.). 
Planejamento urbano no Brasil: trajetória, avanços e perspectivas. Belo 
Horizonte: C/Arte, 2008. 

GONÇALVES, Maria Flora (Org.). O novo Brasil urbano: impasses, dilemas, 
perspectivas. Porto Alegre: M. Aberto, 1995. 

HALL, Peter. Cidades do Amanhã. São Paulo:  Editora Perspectiva, 1988. 

NYGAARD, P. D. Planos Diretores de cidades: discutindo sua base doutrinária. 
Porto Alegre: UFRGS, 2005. 
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ESTÉTICA E ARQUITETURA I 

Objetivos 

 Estabelecer os parâmetros estéticos da leitura e análise da forma 

arquitetônica e urbana, contemplando as dimensões simbólicas e funcionais 

da composição.  

 Explicar a particularidade da Estética (a “ciência do Belo”) no âmbito da 

filosofia e destacar a arquitetura como uma mensagem sinestésica, marcada 

pelo uso e pela tridimensionalidade. 

 Identificar os elementos da linguagem clássica, moderna e contemporânea da 

Arquitetura.  

 Relacionar os parâmetros para a linguagem arquitetônica e urbanística das 

propostas apresentadas no Trabalho Integrador. 

Ementa: Subsídios para a concepção dos espaços a partir dos aspectos estético-

formais, sensoriais e simbólicos que orientam a adoção do Partido Arquitetônico. 

Aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos e o pensamento estético. O 

que é Estética. Os tratados de arquitetura. O Iluminismo: do Clássico ao Moderno. O 

discurso estético da Arquitetura. Ritmo, medida, harmonia e composição. Espaço, 

Linguagem e Mensagem. A herança clássica e a postura anticlássica em arquitetura. 

O elenco como metodologia do projeto. Pseudo e Modernos na arquitetura moderna 

e contemporânea. 

Bibliografia Básica 

ARNHEIN, R.A Dinâmica da forma na arquitetura. Barcelona: Gustavo Gilli, 1988. 

COELHO NETTO. J.T. A construção do sentido na arquitetura. 6. ed.São Paulo: 
Perspectiva, 2014. 

SUMMERSON, J. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 

ZEVI, B. Linguagem moderna da arquitetura. Lisboa: Dom Quixote, 1984. 
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Bibliografia Complementar 

BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1988. 

BAYER, R. História da estética. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. 

JENCKS, C. El lenguage de la Arquictetura Post Moderna. Barcelona: Gustavo 
Gilli, 1982. 

POLIÃO, M. V. Da arquitetura. São Paulo: Hucitec : FUPAM, 1999. 

RAMUSSEN, S. E. Arquitetura vivenciada. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 

 

CONFORTO AMBIENTAL III  

Objetivos  

 Discriminar as estratégias de conforto ambiental para que a construção civil 

atenda aos parâmetros da preservação do meio ambiente, das cerificações e 

uso da reciclagem e sistema inteligentes.  

 Conceber os parâmetros de sustentabilidade urbanística e arquitetônica das 

propostas apresentadas no Trabalho Integrador. 

Ementa: Conceitos de Sustentabilidade para cidades e edifícios. Administração dos 

recursos envolvidos na construção civil: energia, água, materiais, transporte. 

Certificações, tais como LEED e AQUA. A Eficiência energética dos edifícios sob a 

ótica da regulamentação do PROCEL.  

Bibliografia Básica 

COSTA, E. C. Arquitetura Ecológica.São Paulo: Edgard Blucher, 1982. 

FROTA, A.B. Manual de conforto térmico. 7. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2006.  

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F.O. R. Eficiência energética na 
arquitetura. 2ed, São Paulo: Pro Livros, 2014. 
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Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR -5413 :Iluminância 
de Interiores : Especificação. Rio de Janeiro, 1982. 

COSTA, E. C. Física Aplicada a Arquitetura. São Paulo: Edgar Blücher, 1997. 

FROTA, A.B. Manual de conforto térmico. 3. ed. São Paulo: Studio Nobel, 1999.  

GIVONI, B. Man, Climate and Architecture.  London:  Applied Science 
Publishers Ltd, 2008 

HERTZ, J.B. Ecotécnicas em arquitetura: como projetar nos trópicos úmidos do 
Brasil. São Paulo: Pioneira, 1998.  

IIDA, I. Ergonomia. 2 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2005. 

MACHADO, I. F.; RIBAS, O. F.; OLIVEIRA, T. A. Cartilha: procedimentos básicos 
para uma Arquitetura no Trópico Úmido. Brasília: PINI, 1986. 

MONTENEGRO, G. Ventilação e Cobertas. 8 ed. 5. reimp. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1998. 

MOREIRA, V. de A. Iluminação elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.  

OLGYAY, V. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para 
arquitectos y urbanistas. 2. ed. Barcelona: Gustavo Gilli, 2002. 

ROMERO, A. Arquitetura Bioclimática do Espaço Público. Brasília: Ed 
Fundação Universidade de Brasília, 2006. 

SCHMID, A. L. A idéia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído. 
Curitiba: Pacto Ambiental, 2005. 

SOLANO, N. Iluminação e Arquitetura. São Paulo: Virtus, 2002 

 

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS III  

Objetivos 

 Compreender e utilizar os princípios da madeira para projetar sistemas 

estruturais de edifícios. 
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 Identificar a particularidade dos elementos estruturais e suas funções em 

estruturas de madeira e sistemas mistos e complementares.  

 Pré-dimensionar vigas e pilares a partir do estudo das cargas e forças que 

atuam nos elementos estruturais.  

 Conceber os parâmetros para o sistema estrutural das propostas 

apresentadas no Trabalho Integrador. 

Ementa: Interpretação de plantas e detalhamento de estruturas de madeira. Cálculo 

de momentos. Dimensionamento de Pilares. Sistemas Estruturais para Suporte de 

Vedação. Fundações. Coeficiente de Segurança e integridade estrutural. 

Dimensionamento das seções estruturais: Tensão e Deformação – Carregamento 

Axial em Elementos Estruturais, Torção em Elementos Estruturais, Flexão pura em 

Elementos Estruturais. Lançamento e pré-dimensionamento em um Projeto 

Arquitetônico.  

Bibliografia Básica 

DIAS, L.A.de M. Estruturas de Aço - Conceitos, Técnicas e Linguagem. 2. ed. 
São Paulo: Ed. Zigurate, 1998. 

MOLITERNO, A. Cadernos de projetos de telhados em estruturas de madeira. 
São Paulo: Editora Blucher. 2000. 

YOPANAN, Y.C.P. Estruturas de Aço, Concreto e Madeira. . 2. ed. São Paulo: Ed. 
Zigurate, 2005 (capítulos 7 a 8) 

Bibliografia Complementar 

BEER, F. P.; JOHNSTON JR; E. R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: 
Makron Books, 1982. 

CHING, F.D. Sistemas Estruturais Ilustrados: padrões, sistemas e projetos. São 
Paulo: Editora Bookman, 2015 

ENGEL, H. Sistemas de Estruturas. Ed. Hemus Ilimitada. 4. ed. São Paulo, 1981. 

REBELLO, Y.C.P.  Bases para projeto estrutural na arquitetura. 2. ed. Zigurate, 
2008. 
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SALVADORI, M. Por que os edifícios ficam de pé - a força da arquitetura. 2. ed. 
São Paulo: Ed. Martinsfonte, 2011. 

 
 
LINGUAGEM E EXPRESSÃO V 

Objetivos 

 Desenvolver e elaborar projetos executivos, em diferentes escalas, a partir 

das normas e convenções estabelecidas.  

 Definir a linguagem das apresentações e os desenhos executivos das 

propostas apresentadas no Trabalho Integrador. 

Ementa: Prática da representação gráfica de projetos de Arquitetura orientada por 

técnicas e normas. Etapas do projeto executivo e detalhamento. Planta executiva. 

Escalas. Representação de alvenaria. Planta de eixos. Estrutura. Cortes. Vistas. 

Cobertura. Detalhamento de área molhada. Conforme as normas da ABNT. 

Bibliografia Básica 

CHING, F., JUROSZEK, S. P. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 2007. 

DAGOSTINO, F. R. Desenho Arquitetônico Contemporâneo. São Paulo: Hemus, 
2004. 

FERREIRA, P. Desenho de Arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008. 

Bibliografia Complementar 

ASBEA. Manual de Contratação dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São 
Paulo: Editora Pini, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9077: Saídas de 
emergência em edifícios. Rio de Janeiro, 1993. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492: Representação 
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade 
de pessoas portadoras de deficiências a edificações. Rio de Janeiro, 1994. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13532: Elaboração de 
projetos de edificações Rio de Janeiro, 1994. 

CHING, F. D. K. Arquitetura: forma, espac o e ordem. São  aulo: Martins Fontes, 
2008.  

NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli do Brasil, 
2004. 

SÃO PAULO. (Estado). Código Sanitário do Estado de São Paulo. Decreto nº. 
12342/78 de 27 de setembro de 1978. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 1979. 

 

2.5.8 Período 8 A 

Período Eixo Pedagógico Disciplina 

8 B 

 

Planejamento Urbano 

História da Arquitetura e 

Paisagem II 

Projeto de Restauração 

Arquitetura 

Projeto de Paisagismo II 

Projeto de Arquitetura IV 

 

Eixo Pedagógico: ARQUITETURA E URBANISMO SUSTENTÁVEL  

Objetivos 

 Intervenção projetual na paisagem regional a partir de edificações seriadas 

concebidas para serem construídas e adaptadas de acordo com a 

necessidade e potencial de cada cidade das sub-regiões da RMVPLN. O 

produto final deve ser referência para a concepção do TG. 

Habilidades e competências do Período 
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Dominar a metodologia de projetos com estrutura e vedação pré-fabricadas, 

construções de baixo impacto ambiental, grande desempenho, limpas e inteligentes. 

Trabalho Integrador 

EDIFICAÇÕES PARA USO PÚBLICO 

Cabe às disciplinas de Planejamento Urbano, de Projeto de Arquitetura IV e de 

Paisagismo III coordenarem o Trabalho Integrador com os conteúdos das disciplinas 

de Fundamentação e Profissionais do período 

Tema e área foco 

DIVISA TREMEMBÉ – TAUBATÉ – BACIA DO CÓRREGO DO CONVENTO 

Produtos 

Elaborar projetos executivos, com detalhamento em escala apropriada. Integração e 

coordenação de projetos, pautados na sustentabilidade. 

 

DISCIPLINAS: 

 

PLANEJAMENTO URBANO  

Objetivos 

 Elaborar Planos Diretores a partir dos instrumentos previstos na legislação 

vigente com ênfase nas particularidades das cidades da RMVPLN, a partir do 

Planos setoriais e do Plano de Desenvolvimento Integrado.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Conceitos, definições, escalas do Urbanismo. Concepção de estudos, 

análises e planos. Instrumentos legais. Metodologia para elaboração de planos 

diretores. Planejamento estratégico. Técnicas e metodologias de pesquisa em 
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planejamento e gestão municipal. Sistemas de infraestrutura. Plano de Mobilidade e 

gestão urbana. Sustentabilidade e governança: cidades inteligentes, verdes e azuis. 

Bibliografia Básica 

CASTRIOTA, B. L. (org.) Urbanização brasileira: redescobertas. Belo Horizonte: 
Editora C/Arte, 2003. 

COSTA, GERALDO M. E GOMES DE MENDONÇA, J. Planejamento Urbano no 
Brasil: trajetória, avanços e perspectivas. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2008. 

NYGAARD, P. D. Planos Diretores de Cidades: discutindo sua base doutrinária. 
Porto Alegre: UFRGS, 2005. 

Bibliografia Complementar 

BUARQUE, S. Construindo o desenvolvimento local sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond Universitária, 2002. 

MARICATO, E. Brasil, cidades. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 

MARICATO, E.; ARANTES, O.B.F.; VAINER, C. A cidade do pensamento único. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e a gestão 
urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

SOUZA, M. L. ABC DO DESENVOLVIMENTO URBANO. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. 

TRIGUEIRO, A. (org.) Meio ambiente no século XXI. GMT, 2003.    

 

PROJETO DE ARQUITETURA IV  

Objetivos 

 Consolidar por meio do projeto o domínio do conhecimento sobre a 

arquitetura e as dimensões culturais, econo  micas, estéticas, técnicas, 

ambientais e de acessibilidade, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao 

desenvolvimento sustentável.  
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 Conceber e desenhar obras que se integram ao urbanismo e ao paisagismo.   

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Projeto de edifícios públicos complementares à habitação para uma Nova 

Centralidade urbana. Edifícios para usos públicos. Elaborac  ão de pro etos 

arquiteto nicos de edifícios que envolvam a complexidade urbana em áreas centrais 

ou periféricas da cidade. Resolução projetual das questões de conceituação e 

implantação, composições arquitetônicas, ambientais e técnico-construtivas 

sustentáveis relacionadas ao contexto estudado.  

Bibliografia Básica 

FRANCO, M. A. R. Planejamento Ambiental para a cidade sustentável. São 
Paulo: Annablume, 2001. 

KEELER, M.; BURKE, B. Fundamentos de Projeto de Edificac                  . 
São  aulo: Bookman, 2010.  

MONTANER, J. M. Sistema arquitetônicos contemporâneos. Barcelona: Gustavo 
Gilli, 2009. 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. D. K. Arquitetura: forma, espac o e ordem. São  aulo: Martins Fontes, 
2008.  

ENGEL, H. Sistemas de estruturas. Madrid: H. Blume, 2001. 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

HILLMAN, J. Cidade e Alma. São Paulo: Studio Nobel, 1993. 

LYNCH, K. A boa Forma da Cidade. São Paulo, Martins Fontes, 1990. 

MONEO, R. Inquietac                                  . São  aulo: Cosac Naify, 
2009. 

NEVES, L. P. Adoção do partido na arquitetura. Salvador: EDUFBA, 2012. 
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NEUFERT, E.  Arte de projetar em arquitetura.  São Paulo: Gustavo Gili do Brasil, 
2004. 

REBELLO, Y.C.P. Bases para projeto estrutural na arquitetura. São Paulo: 
Zigurate, 2007. 

ROSSI, A. A Arquitetura da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

 

PROJETO DE PAISAGISMO II 

Objetivos 

 Conceber e projetar espaços públicos, áreas verdes e espaços livres.  

 Desenvolver a percepção do espaço e do ambiente urbano, por meio de 

exercícios e experiências vivenciais.  

 Identificar utilizar os elementos constituintes do projeto da paisagem: relevo, 

vegetação, clima e os elementos construídos: edificações, ruas, passeios, e 

representá-los.  

 Demonstrar no Trabalho Integrador a síntese e integração dos conteúdos das 

disciplinas de Fundamentação e Profissionais do período. 

Ementa: Relações entre a arquitetura e os espaços livres de uso público. Percepção 

ambiental da paisagem urbana. Conceitos de paisagem urbana e paisagismo para 

espaços públicos. Metodologia de projeto de paisagismo para espaços públicos. 

Arborização urbana e vegetação para os espaços públicos. Infraestrutura verde. 

Hierarquia dos espaços públicos, novas categorias. Teorias do “Urbanismo Verde”. 

Bibliografia Básica 

ÁLVAREZ, D. El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Editorial 
Reverté, 2007. 

CORONA, L. (org.). Roberto Burle Marx: a permanência do instável, 100 anos. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2009. 
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DOURADO, G. M. Modernidade verde: jardins de Burle Marx. São Paulo: Senac 
São Paulo, 2009. 

Bibliografia Complementar 

FREIRE, C. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano 
contemporâneo. São Paulo: SESC: Annablume, 1997. 

LYNCH, K. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

MASCARO, L. Vegetação Urbana. Porto Alegre: Masquatro, 2010. 

RIO, V. D.; OLIVEIRA, L. Percepção ambiental: a experiência brasileira. São Paulo: 
Nobel, 1996. 

SMITH, J. I. Árvores ornamentais na cidade de São Paulo. São Paulo : Terceiro 
Nome, 2000. 

TUAN, Yi-fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 
ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980. 

WATERMAN, T. Fundamentos de Paisagismo. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

PROJETO DE RESTAURAÇÃO EM ARQUITETURA 

Objetivos 

 Elaborar Projeto de Restauração Arquitetônica para atender as necessidades 

da conservação da memória urbana e a adequação de novos usos, a partir 

das convenções estabelecidas pela prática preservacionista e as cartas 

patrimoniais. 

Ementa: Introdução à Teoria e História da Restauração. Inventariação, 

caracterização e avaliação do patrimônio arquitetônico. Métodos e técnicas de 

diagnóstico da patologia dos materiais. Metodologia do Projeto de Restauração 

Arquitetônica. Tecnologia da Restauração. Integração dos projetos e práticas de 

restauração da RMVPLN. 
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Bibliografia Básica 

BRANDI, Cesáre. Teoria da Restauração.Tradução Beatriz Mugayar Kühl.São 
Paulo/Cotia: Ateliê Editorial, 2004. 

CHOAY,Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 

FARAH, Ana Paula. Restauro arquitetônico: a formação do arquiteto no Brasil para 
preservação do patrimônio edificado. História [online]. 2008, vol.27, n.2, pp. 31-47. 

Bibliografia Complementar 

BRANDI, C. Teoria da Restauração.São Paulo/Cotia: Ateliê Editorial, 2004. 

CARTAS PATRIMONIAIS. IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. 
Disponível em http://portal.iphan.gov.br. 

CHOAY,F. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 

KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da 
industrialização. Cotia: Ateliê Editorial, 2008. 

MANUAL DO IPHAN. IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional.: 
Roteiro para apresentação de projeto básico de restauração do patrimônio 
edificado. (versão revisada). Rio de Janeiro: DEPROT/IPHAN, 2010. 

SILVEIRA, Luciana da; BEVILAQUA, Fátima; MENDES, Marylka. Conservação - 
Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2011 

 

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA PAISAGEM II 

Objetivos 

 Identificar as transformações e modernizações da cidade brasileira a partir da 

virada do século XIX face à produção internacional. 

 Proporcionar a compreensão da particularidade do Movimento Moderno no 

Brasil, incluindo a produção regional, na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, RMVPLN.  
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 Relacionar os parâmetros históricos e conceituais das propostas para o 

Projeto Integrador. 

Ementa: Evolução da arquitetura e do urbanismo no Brasil do século XX. As 

transformações da paisagem. Instrumentos para a compreensão dos aspectos 

teóricos da produção projetual. Desenho urbano eclético ao moderno. Modernidade 

e Habitação no Brasil. Arquitetura no Brasil na primeira metade do século XX. 

Arquitetura brasileira pós-Brasília. Preocupação ambiental no espaço 

contemporâneo. Evolução urbana no RMVPLN. 

Bibliografia Básica 

FABRIS, A. T. Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel, 1987 

LEMOS, C. A. C. Alvenaria burguesa. São Paulo: Nobel, 1989. 

REIS FILHO, N. G. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

Bibliografia Complementar 

LEMOS, C. A. C.  Ramos de Azevedo e Seu Escritório. São Paulo: PINI, 1993. 

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 

HOMEM, M. C. N. O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da 
elite cafeeira. 1867-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

MARX, M. Cidade no Brasil Terra de Quem?. São Paulo: Nobel/Edusp, 1991. 

SAIA, L. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

SILVA, G. G. Arquitetura do Ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1988. 
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2.5.9 Período 9 A/B 

Consolidação do Conhecimento 

9 A/B 

Eixo Pedagógico 

FUNDAMENTOS DO TRABALHO DE GRADUÇÃO (TG) 

– O PROJETO DE PESQUISA 

Arquitetura e Sociedade III 

Ética Profissional 

Língua Portuguesa: Leitura e 

Produção de Textos 

Metodologia Científica 

Trabalho de Graduação 

  

EEiixxoo  PPeeddaaggóóggiiccoo::  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  GGRRAADDUUÇÇÃÃOO  ((TTGG))  ––  OO  

PPRROOJJEETTOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  

Objetivos 

 Conceber a pesquisa e realizar os levantamentos que integrarão o Relatório 

Final que possibilitará a elaboração do projeto ou da monografia de conclusão 

do curso, o TG, no 10º Período. 

Habilidades e competências do Período 

Capacidade para conceber, produzir e redigir textos técnicos e científicos. 

Tema e área foco 

ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS PARA A RMVPLN 

Produtos 

Relatório Final com a pesquisa e os levantamentos necessários para o 

desenvolvimento do TG - Trabalho de Graduação. 
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DISCIPLINAS: 

 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA    

Objetivos 

 Explicar a pesquisa científica, quanto à natureza da pesquisa, a abordagem, 

os objetivos e os procedimentos técnicos.  

 Identificar as fases de elaboração de uma pesquisa em Arquitetura e 

Urbanismo.  

 Elaborar o projeto de pesquisa, prevendo a revisão bibliográfica, a pesquisa 

de campo, o uso de estatísticas e das normas de produção do trabalho 

técnicos vigentes sobre Relatórios Técnicos e Trabalhos de Graduação.  

 Identificar características e tendências das pesquisas na área de 

conhecimento e na prática do arquiteto. 

Ementa: Conceitos e práticas de pesquisa em Ciências Humanas, Tecnológicas e 

Sociais. Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Tipos de pesquisa: natureza, 

objetivos e abordagem do problema. Estrutura e conteúdo dos elementos de um 

Projeto de Pesquisa. Objeto e objetivos de pesquisa. O problema. A justificativa. O 

quadro teórico, estudos de casos e referências. Levantamento de campo. Entrevista 

estruturada e semiestruturada. Uso da estatística. Pesquisa bibliográfica. Orientação 

à definição do Projeto de Pesquisa para elaborar o Trabalho de Graduação. Regras 

e normas técnicas de organização. Redação da pesquisa. 

Bibliografia básica 

LAMPARELLI, Celso Monteiro. Metodologia aplicada à arquitetura e urbanismo. 
Cadernos de Pesquisa do LAP. Revista de estudos sobre urbanismos, arquitetura 
e preservação, FAUUSP, no 15, São Paulo: EDUSP, 2000. 

SERRA, Geraldo Gomes. Pesquisa em arquitetura e urbanismo: metodologia de 
pesquisa aplicada à arquitetura e ao urbanismo. São Paulo: FAU USP, 1996. 
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VARGAS, Milton . Metodologia da Pesquisa Tecnológica. Rio de Janeiro: Ed. 
Globo. 1985. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e 
documentação – Citações em documentos: NBR 10520. Rio de Janeiro, 2002. 

COMAS, Carlos Eduardo (org.). Projeto arquitetônico: disciplina em crise, 
disciplina em renovação. São Paulo: Ed. CNpQ, 1986. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

LAVILLE, Christian; DIONE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia 
da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: ArtMed; Ed. UFMG, 1999. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

 

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

Objetivos 

 Explicar os tópicos básicos de gramática e ortografia e para produzir a 

pesquisa do Trabalho de Graduação e elaborar relatórios, monografias, 

artigos, textos acadêmicos e científicos.  

 Praticar a criação de textos em conformidade com a gramática normativa.  

 Utilizar diferenciadas estratégias de leitura de textos acadêmicos e de textos 

técnicos. 

Ementa: Estratégias de leitura e análise linguística de gêneros das esferas 

acadêmica e profissional e de outros que circulam socialmente. Produção de textos 

escritos e orais, considerando a adequação linguística, contextual e discursiva de 

gêneros pertencentes às esferas acadêmica e científica.  Revisão gramatical. 
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Bibliografia básica 

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do Português Contemporâneo. 7 ed. 
São Paulo: Nova Fronteira. 

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. 9 ed. São Paulo, Ática, 2002. 

GELP. Roteiro de estudos: leitura e produção de textos. Taubaté-SP: Grupo de 
Estudos em Língua Portuguesa, 2017. 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, I. Aulas de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 
2003. 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992.  

BAKHTIN, M.  O problema do texto. In: Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992. 

BAKHTIN, M. . Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995. 

FÁVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1983. 

KOCH, I.V. A coesão textual. São Paulo: Ática, 1989. 

PÉCORA, A.A.B. Problema de redação. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

SERAFINI, M.T. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

 

ÉÉTTIICCAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

Objetivos 

 Compreender a abrangência da atuação do profissional arquiteto e urbanista 

e o cumprimento legal e ético da profissão.  

 Descrever as obrigações com o interesse público, com o contratante, com a 

profissão, com os demais profissionais e com o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 
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Ementa: Leis que regem a profissão do Arquiteto e Urbanista. Atribuições do 

Arquiteto e Urbanista. Resoluções do CAU. A Lei 12.378 de 31 de dezembro de 

2010. O CAU/BR e os conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do 

distrito federal - CAU. A Resolução N° 51, de 12 de Julho de 2013. Áreas de atuação 

privativas dos arquitetos e urbanistas. Àreas de atuação compartilhadas com outras 

profissões regulamentadas. O Código de Ética e Disciplinar do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo: a Resolução N° 52, de 6 de setembro de 2013. 

Bibliografia básica 

Código de Obras Municipal https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-taubate-sp 

Código Sanitário do Estado de São Paulo - Disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1978/decreto-12342-
27.09.1978.html 

LEI N° 12.378 de 31/12/2010. Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm 

RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2013. Dispõe sobre as áreas de atuação 
privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com 
outras profissões regulamentadas, e dá outras providências 
http://www.caubr.gov.br/resolucao51/ 

RESOLUÇÃO N° 52, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013 Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - Disponível em: 
http://www.caubr.gov.br/resolucao52/ 

Bibliografia Complementar 

Constituição Federal - Disponível em: https://www.senado.gov.br/atividade/const/ 
con 1988/con1988_15.12.2016/ind.asp 

Lei 8666 - Lei de Licitação; Lei de Licitações e Contratos - Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8666-21-junho-1993-322221-norma 
atualizada-pl.pdf 

Lei 5194 que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo - Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/ 
L5194.htm 
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AARRQQUUIITTEETTUURRAA  EE  SSOOCCIIEEDDAADDEE  IIIIII  

Objetivos 

 Compreender o processo de globalização a partir de fontes teóricas e 

empíricas, com ênfase nas novas formas do trabalho em arquitetura e 

urbanismo. 

Ementa: O quadro urbano contemporâneo: espacialidades e vida cotidiana. As 

novas demandas por espaços de moradias, trabalho, mobilidade e lazer. 

Bibliografia básica 

ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Global, 
1995. 

HARARI, Y. N. Uma Breve História da Humanidade: Sapiens. Porto Alegre, RS, 
L&PM, 2016.  

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EDUSP/ Hucitec, 1998 

Bibliografia Complementar 

OLIVEIRA, J. O.S.de, GOMES. C. Dinámicas psicosociales, espacio humano e 
nuevos modelos de urbanidade: El camino a la construcción de un campo de 
investigación en el municipio de Jacareí, Sp. In: GUEVARA, J, TASSARA, E. (org.) 
Problemáticas socio-ambientales en territorios latinoamericanos. Puebla, Mexico, 
UPAEP, 2013. p. 189-22. 

OLIVEIRA.  F. O Estado e o urbano no Brasil. Espaço e Debates. São Paulo: 
Cortez, n. 6, 1982. SINGER, P. Economia Política da Urbanização. São Paulo: 
Contexto, 2001. 

SPOSITO. M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 1997. 
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2.5.10 Período 10 A/B 

Consolidação Conhecimento 

10 A/B 

Eixo Pedagógico 

TRABALHO DE GRADUÇÃO – TG - 

CONCLUSÃO 

Arquitetura e Sociedade IV 

Empreendedorismo 

Trabalho de Graduação  

 

EEiixxoo  PPeeddaaggóóggiiccoo::  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  GGRRAADDUUÇÇÃÃOO  ––  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 

Objetivos 

 Finalizar a pesquisa projetada a partir do Relatório Final, o TG. 

Tema e área foco 

PREPARAÇÃO PARA A VIDA PROFISSIONAL E FINALIZAÇÃO DO TG 

Habilidades e competências da série 

Capacidade para realizar pesquisa e desenvolver projetos em nível profissional, 

considerando a dimensão metropolitana, a particularidade da paisagem e do 

Patrimônio Cultural, material e imaterial da RMVPLN. 

Produtos 

Projeto ou pesquisa proposta como TG, Trabalho de Graduação, apresentada à 

banca de avaliação. 

Mais detalhes sobre o Regulamento do Trabalho de Graduação podem ser 

encontrados no Anexo C do CD entregue ao Conselho Estadual de Educação. 
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DISCIPLINAS: 

 

AARRQQUUIITTEETTUURRAA  EE  SSOOCCIIEEDDAADDEE  IIVV  

Objetivos 

 Identificar os elementos estruturais do atual processo de globalização 

econômica e as novas formas de configuração do território e as implicações 

com a moradia, o trabalho, a mobilidade e o lazer. 

Ementa: O quadro urbano contemporâneo: espacialidades e vida cotidiana. As 

novas demandas por espaços de moradias, trabalho, mobilidade e lazer. 

Bibliografia básica 

HALL, Peter. Cidades do Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

OLIVEIRA, J. O. S. de. Leituras de Paisagens Ambientais Contemporâneas no 
município de Jacareí, SP: Contribuições aos estudos sobre o processo de 
conurbação no Vale do Paraíba paulista. São Paulo: IP-USP, 2014. (Relatório de 
Pós-doutoramento no Instituto de Psicologia - Universidade de S.Paulo, mimeo) 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Constituição Federal - Disponível em: 
https://www.senado.gov.br/atividade/const/ con1988/con1988_15.12.2016/ind.asp 

BRASIL. Lei 8666 - Lei de Licitação; Lei de Licitações e Contratos - Disponível 
em:http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8666-21-junho-1993-322221-
normaatualizada-pl.pdf 

BRASIL. Lei 5194 que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo - Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm 

 

    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm
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EEMMPPRREEEENNDDEEDDOORRIISSMMOO  

Objetivos 

 Explicar as mudanças do mercado de trabalho e a crescente importância da 

inovação e da ação empreendedora.  

 Analisar as diferentes formas de empreender.  

 Identificar as formas e oportunidades de inovar e de inserir a arquitetura, o 

urbanismo e o paisagismo na Economia Criativa, Empreendedorismo social e 

no Terceiro Setor.  

 Analisar as principais características dos empreendedores bem-sucedidos no 

campo da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo. 

Ementa: Empreendedorismo. Princípios da Inovação. A Economia Criativa. 

Inovação como diferencial competitivo. A essência da inovação: criação de valor 

para o cliente e mercado. Tipos de Inovação: produto, processo organizacional, 

modelos de negócio. Inovação tecnológica: incremental e radical. Inovação não 

tecnológica. Inovação aberta. Geração de ideias e reconhecimento de 

oportunidades. Competências e habilidades essenciais para empreendedores. 

Características de empreendedores bem sucedidos. Desenvolvimento de 

competências empreendedoras. A dimensão emocional e motivacional. Experiências 

Empreendedoras. Áreas e negócios promissores para profissionais da área. 

Serviços e Tendências em Inovação e oportunidades na Web. Outras formas de 

empreender: empreendedorismo social e intra-empreendedorismo. Caso prático: 

conhecendo empreendedores bem sucedidos na profissão. 

Bibliografia Básica 

BARON, Robert; SHANE Scott.A. Empreendedorismo: uma visão de processo. São 
Paulo: Thomson Learning, 2007. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa. São Paulo: Sextante, 2008. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo – transformando ideias em negócios. Rio 
de Janeiro: Campus, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

BESSANT, John; TIDD, Joe, Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre: 
Bookman, 2009 

CARVALHO, Marly Monteiro. Inovação: Estratégias e comunidades do 
conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009 

MARIANO, Sandra Regina Holanda. Empreendedorismo: fundamentos e técnicas 
para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2010 

PESCE, Bel. A menina do vale. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012 

PIGNEUR, Yves, OSTERWALDER, Alexander. Inovação em modelos de negócios 
- Business Model Generation. Alta Books, 2010. 

 

2.6 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) 

As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais visam o enriquecimento prático-teórico 

do aluno no âmbito da matriz curricular pela expansão do conhecimento obtido nas 

disciplinas por meio de vivências internas ou externas ao curso e a UNITAU (Anexo 

A). 

 

2.7 Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado propicia uma complementação do ensino e da 

aprendizagem, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, 

cultural e científico e de relacionamento humano, supervisionado e avaliado em 

conformidade com as matrizes curriculares e disciplinas do curso bem como com o 

calendário escolar do Departamento e mediante coordenação da Central de 

Estágios da UNITAU (ANEXO B). 

 

2.8 O Trabalho de Graduação 

O Trabalho de Graduação - TG, como atividade final do curso de graduação tem o 

acompanhamento dos professores orientadores, de forma a evidenciar a capacidade 
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dos alunos de analisar criticamente os problemas e procurar as melhores soluções 

dentro do campo de atuação e do nível de conhecimento (Anexo C). 

Objetiva a síntese do conhecimento dos 04 (quatro) anos anteriores adquirido pelo 

aluno. Deve ser expresso num trabalho que qualifique o aluno a exercer a profissão 

nos termos estabelecidos pelo sistema CAU o dos parâmetros curriculares 

determinados pela Universidade de Taubaté. No TG, espera-se que o aluno 

demonstre domínio sobre os conhecimentos essenciais e capacidade para resolver 

problemas de arquitetura e urbanismo articulados sobre o trinômio tecnologia, teoria 

e projeto, no contexto histórico e socioespacial vigente. 

 

2.9 O Processo de avaliação do aluno – Rendimento Escolar  

De acordo com as diretrizes definidas pela Pró-Reitoria de Graduação da 

Universidade de Taubaté, o processo de avaliação discente compõe-se de 01(uma) 

prova semestral oficial com direito a uma prova alternativa por semestre, além de 

obrigatoriamente 02 (duas) avaliações parciais por semestre, com produção 

individual ou em grupo de conteúdo, associadas a outros instrumentos ou tarefas 

indicadas pelo professor no período. 

Os aspectos didáticos e pedagógicos que orientam a avaliação do processo de 

aprendizagem e da produção discente são, entre outros: 

 Fundamentação teórica e metodológica; 

 Levantamento de dados e revisão bibliográfica; 

 Experimentação, verificação, análise e síntese; 

 Resolução projetual; 

 A problemática arquitetônica e urbanística e a determinante socioespacial; 

 Resolução tecnológica;  

 Conceituação dos sistemas e técnicas e coerência formal e ambiental; 
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 Representação gráfica e descrição dos sistemas, materiais e processos 

construtivos, segundo normas técnicas da ABNT. 

A produção acadêmica em todas as disciplinas do curso será avaliada durante o 

período, em cada semestre, por dois parâmetros:  

1 – PROCESSO – Avaliação da aprendizagem ao longo do semestre 

conduzida de maneira contínua e cumulativa de modo a permitir a apreciação 

de seu desempenho em todo o processo de aprendizagem. Será sempre 

avaliado pelos professores da disciplina e terá um peso equivalente a 40% do 

total da nota do período; 

2 – PRODUTO – Verificação principal dos resultados da progressão e 

assimilação dos conteúdos e das competências desenvolvidas pelos alunos 

na resolução  dos problemas e tarefas exigidas. Será avaliado pelas 

disciplinas (isolada ou de forma integrada) e terá um peso equivalente a 60% 

do total da nota do período. 

A avaliação principal tem valor 6,0 (seis) e as avaliações parciais valor 2,0 (dois) 

cada uma. 

Mais detalhes sobre a Deliberação de Rendimento Escolar podem ser encontrados 

nos links do Anexo E. 

 
2.10 Perfil profissional dos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo 

O Departamento de Arquitetura apresenta um quadro de professores com 

amadurecimento na vida profissional em Arquitetura e Urbanismo. Tanto na carreira 

docente como na atuação profissional mostram experiência no desenvolvimento de 

soluções projetuais atuando em escritórios e órgãos públicos no contexto da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, em atelieres 

de artes, na produção técnica internacional, e outras que se identificam com a 

produção arquitetônica e urbanística paulista. 
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Com os profissionais especializados em áreas diferentes o curso se caracteriza por 

uma dinâmica sempre crítica e reflexiva ao explorar pontos de vista distintos sobre a 

mesma temática, objetivando que o aluno possa agregar novas e diferentes visões e 

experiências para a sua futura vida profissional. Entre estas a habilidade de 

trabalhar em atividades de grupo e ser competente para gerenciar múltiplas ações. 

01. Acácio de Toledo Neto - http://lattes.cnpq.br/4238227557793219 

Mestre em Ciências Ambientais e especializações na área de Informática com atuação 

de modelagem na região metropolitana do vale do Paraíba. 

Ministra disciplinas em: Projeto de Restauração em Arquitetura e Atelier Integrado. 

02. Ademir Pereira dos Santos - http://lattes.cnpq.br/8323304350898473 

Doutor em Arquitetura e Urbanismo tem experiência na área de Arquitetura e 

Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando 

principalmente nos seguintes temas: arquitetura moderna, arqueologia industrial e 

história da urbanização. A produção literária é reconhecida pelas homenagens e 

premiações nacionais. 

Ministra disciplinas em: Estética e Arquitetura e Linguagem Expressão. 

03. Anne Ketherine Zanetti Matarazzo - http://lattes.cnpq.br/3712545196434547 

Mestre em Tecnologia da Arquitetura desenvolve estudos na área de percepção 

cromática com ênfase na arquitetura e no paisagismo. 

           Ministra disciplinas em: Projeto de Paisagismo. 

04. Antônio Cláudio Testa Varalo - http://lattes.cnpq.br/6336706464473575 

Mestre em Ciências Ambientais é especialista em geomática na área de técnica de 

Arquitetura e o território. 

Ministra disciplinas em: Linguagem e Expressão (topografia) e Projeto de Urbanismo. 

05. Benedito Assagra Ribas de Melo - http://lattes.cnpq.br/4491282210006997 

Mestre em Ciências Ambientais tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo 

com ênfase no campo da Teoria e Historia da Arquitetura e Urbanismo, possui 

habilidade e competência para viagens e visitas técnicas de estudos para o 

conhecimento de obras arquitetônicas e traçados urbanos. 

Ministra disciplinas em: História da Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e 

Regional e História da Paisagem. 

http://lattes.cnpq.br/4238227557793219
http://lattes.cnpq.br/8323304350898473
http://lattes.cnpq.br/3712545196434547
http://lattes.cnpq.br/6336706464473575
http://lattes.cnpq.br/4491282210006997


 

138 Projeto Pedagógico | Arquitetura e Urbanismo | Unitau | 2017 
 

06. Carlos Antônio Vieira - http://lattes.cnpq.br/2311994820390663 

Doutor em Engenharia de Materiais com experiência na área de processos de fusão e 

solidificação e projetos mecânicos, contribui nos cursos técnicos e de arquitetura com 

o conhecimento em estruturas. 

Ministra disciplinas em: Estruturas Arquitetônicas. 

07. Carlos E. Monteclaro César Júnior - http://lattes.cnpq.br/2027376812745158 

Mestre em Ciências Ambientais e Especialização em Engenharia de Sistemas 

Urbanos tem experiência na administração pública na região metropolitana do vale do 

Paraíba com ênfase nas questões de sustentabilidade urbana nos municípios da 

região. 

Ministra disciplinas em: Projeto de Urbanismo e na área de tecnologia. 

08.  Ediane Nádia Nogueira Paranhos Gomes dos Santos - 

http://lattes.cnpq.br/3883094404941058 

Com experiência em Educação com ênfase ensino-aprendizagem atua na área de 

artes plásticas, educação artística e representação e expressão gráfica em 

arquitetura. 

Ministra disciplinas em: Linguagem e Expressão, Modelos e Maquetes. 

09. Flávio Brant Mourão - http://lattes.cnpq.br/8034054051884495 

Mestre em Arquitetura e Urbanismo tem experiência profissional na área de 

planejamento e projetos urbanos na região metropolitana do vale do Paraíba, com 

ênfase no equilíbrio sustentável das edificações. 

Ministra disciplinas em: Projeto de Arquitetura. 

10. Flávio José Nery Conde Malta - http://lattes.cnpq.br/8453347090604010 

Doutor em Arquitetura e Urbanismo tem experiência na área de Planejamento Urbano 

e Regional, com ênfase em Técnicas de Planejamento e Projetos. Possui experiência 

e formação internacional em Desenho Urbano e em Planejamento para Países em 

Desenvolvimento. 

Ministra disciplinas em: Introdução ao Planejamento Urbano e Regional, Planejamento 

Urbano, Planejamento Regional e Projeto Urbanístico. 

11. Gerson Geraldo Mendes Faria -http://lattes.cnpq.br/1148381368472668 

Mestre em Ciências Ambientais e especialista em Técnicas Computacionais em Engenharia. 

Membro do Colégio de Arquitetos e Urbanistas do Estado de São Paulo- CAU SP. 

Ministra disciplinas em: Linguagem e Expressão (informática) e Sistemas Estruturais 

http://lattes.cnpq.br/2311994820390663
http://lattes.cnpq.br/2027376812745158
http://lattes.cnpq.br/3883094404941058
http://lattes.cnpq.br/8034054051884495
http://lattes.cnpq.br/8453347090604010
http://lattes.cnpq.br/1148381368472668
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12. Jeferson de Moraes Rocha Medeiros Freitas Lourenço – 

http://lattes.cnpq.br/7392094175186147 

Doutor em Geologia Regional. Possui experiência em Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) e cartografia e trabalho com ensino a distância. 

Ministra disciplinas em: Planejamento Regional. 

13. José Oswaldo Soares de Oliveira - http://lattes.cnpq.br/4650642006564154 

Pós- doutorado em Psicologia socioambiental e doutorado em Arquitetura 

e Urbanismo. Pesquisador integrante do Grupo de Estudos de Política 

Ambiental do Instituto de Estudos Avançados – IEA(USP). 

       Ministra disciplinas em: Arquitetura e Sociedade e Modelos e Maquete. 

14. Liliane Simi do Amaral - http://lattes.cnpq.br/8059811743969798 

 

Mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Possui experiência em 

Programação e Comunicação Visual. 

Ministra disciplina em: Linguagem e Expressão. 

15.  Luiz Antônio Perrone Ferreira de Brito - http://lattes.cnpq.br/3560224222605289 

Doutor em Engenharia Civil e Mestre em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Possui 

experiência em Conforto Ambiental com ênfase em propagação de ruído ambiental e 

acústica arquitetônica. 

Ministra disciplinas em: Conforto Ambiental. 

16. Maria Dolores Alves Cocco - http://lattes.cnpq.br/7102598076009578 

Doutora em Arquitetura de preservação bens culturais ambientais.  

Mestre em conservação, restauração e museologia em arqueologia, arquitetura e área 

urbana. 

Ministra disciplina em: Projeto de Restauração em Arquitetura e Projeto de 

Requalificação Urbana 

17.  Plinio de Toledo Piza Filho - http://lattes.cnpq.br/0698089579749373 

Mestre em Arquitetura e Urbanismo tem experiência em instituição pública 

municipal da cidade de São Paulo em paisagismo de parques e jardins. 

      Ministra disciplina em: Projeto de Paisagismo.  

18. Reinaldo José Gerasi Cabral - http://lattes.cnpq.br/5748427267229346 

Mestre em Arquitetura e Urbanismo com pesquisa em percepção 

ambiental atua com desenvolvimento de projetos do espaço urbano na 

http://lattes.cnpq.br/7392094175186147
http://lattes.cnpq.br/4650642006564154
http://lattes.cnpq.br/8059811743969798
http://lattes.cnpq.br/3560224222605289
http://lattes.cnpq.br/7102598076009578
http://lattes.cnpq.br/0698089579749373
http://lattes.cnpq.br/5748427267229346
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cidade de São Paulo. 

      Ministra disciplinas em: Projeto de Arquitetura 

20. Vinícius B Barbosa - http://lattes.cnpq.br/3049460990898405 

     Mestre em Planejamento Urbano e Regional com ênfase em Metodologia e 

     Projetos Participativos. Atua como pesquisador associado no Laboratório  

de Psicologia socioambiental e Intervenção. 

     Ministra disciplinas em: Projeto de Arquitetura e Arquitetura e Sociedade. 

 

O corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo é assim constituído por 

profissionais com formação para o campo de atuação e experiência em trabalho 

multidisciplinar, conforme figuras 7e 8 a seguir: 

 

Figura 9. Distribuição da formação do corpo docente 

Formação corpo docente - graduação 

arquitetura e urbanismo 

engenharia 

artes 

ecólogo 

economista 

T.Informática 

http://lattes.cnpq.br/3049460990898405
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Figura 10. Distribuição da pós-graduação do corpo docente. 

 

A experiência docente dos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo pode 

ser observada na tabela abaixo, na qual se vê um número significativo de 

profissionais com experiência acima de 15 (quinze) anos, na média: 

Tempo Quantidade % 

1 – 5 anos 03 13,64 

6 – 10 anos 01  4,55 

11- 20 anos 04 18,18 

Acima de 21 anos 14 63,63 

Tabela 2. Experiência corpo docente no magistério superior. 

 

O corpo de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo são avaliados 

periodicamente pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, processo disponível na 

página da Universidade de Taubaté. 

 
2.11 Bolsas de Estudos para Docentes 

A Deliberação CONSUNI 010/2015 institui bolsas de estudo destinadas aos 

docentes da UNITAU matriculados em cursos de pós-graduação ministrados pela 

Formação corpo docente- mestrado arquitetura e 
urbanismo 
engenharia 

interdisciplinar: 
ciências ambientais 
tecnologia 
arquitetura 
geologia regional 

educação, 
arte,cultura 
planejamento 
urbano e regional 
conservação,restaur
ação e museologia 
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própria Universidade ou por outras instituições de ensino no Brasil ou no exterior. O 

Departamento de Arquitetura poderá solicitar à Pró-Reitoria de Administração a 

concessão de auxílio para cursos de curta duração em empresas especializadas, à 

medida que detectar as suas necessidades. 

 

2.12  Avaliação institucional - CPA 

O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado pela 

Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o processo de avaliação 

tem por objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de desempenho da 

Instituição por meio de atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando as diferentes dimensões institucionais. Nesse sentido, foi criada a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) para proceder, segundo os 10 indicadores do 

SINAES, a organização e implementação do processo de avaliação institucional da 

Universidade. 

Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída no Sistema 

Estadual de Avaliação, optou por desenvolver seu processo interno de avaliação 

seguindo os parâmetros nacionais estabelecidos pelo MEC/INEP. Para construir a 

sistemática desse processo decidiu-se por organizar os procedimentos segundo dois 

eixos:  

 Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes 

institucionais, formulados a partir do desdobramento das 10 

dimensões da avaliação estabelecidas e  

 formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes de 

graduação de cursos presenciais (num primeiro momento), docentes e 

servidores técnico-administrativos. 

Periodicamente, a Universidade de Taubaté realiza o processo de avaliação docente 

e discente por meio de preenchimento de formulário pela internet.  
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A deliberações que regulamentam o tema “Avaliação Institucional na Unitau” estão 

disponíveis para toda comunidade no portal da Universidade, cujos links constam do 

Anexo E deste projeto. 
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3. OUTROS CURSOS OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO  

 

3.1 Curso de Graduação a Distância 

O Departamento de Arquitetura em conjunto com o Núcleo de Ensino a Distância da 

UNITAU (NEAD) oferece o curso de Artes Visuais – modalidade a distância. 

O objetivo do Curso de Graduação Plena – Licenciatura em ARTES VISUAIS, na 

modalidade a distância, é garantir ao futuro licenciado formação profissional 

consistente e contextualizada, baseada na articulação entre as diversas linguagens 

artísticas visuais, com as competências, habilidades e posturas que permitam ao 

professor aqui formado plena atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de 

todas as áreas das Artes Visuais, de forma ética, crítica, inovadora e interdisciplinar. 

Saiba mais: http://www.unitau.br/ead/artes-visuais-segunda-licenciatura  

 

3.2 Curso Stricto Sensu  

O corpo docente de doutores do Departamento de Arquitetura contribuem 

ativamente com dois Mestrados do Programa de Pós-graduação da Universidade de 

Taubaté: o Mestrado em Ciências Ambientais e o Mestrado em Planejamento e 

Desenvolvimento Regional. 

 

3.2.1 Mestrado em Ciências Ambientais (acadêmico e profissional) 

O Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais está vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), foi credenciado pela CAPES em 

2010, com conceito 3 e 2017 com conceito 4. Esse curso de mestrado foi concebido 

a partir das reflexões internas do corpo docente, que busca a prática da 

interdisciplinaridade e o incremento na publicação qualificada. 

A experiência interdisciplinar é um desafio diário, o qual vem sendo realizado na 

pesquisa de nossos alunos os quais são incentivados na atividade de produção de 

http://www.unitau.br/ead/artes-visuais-segunda-licenciatura
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textos científicos em torno de temáticas como: problemas ambientais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una, gestão de recursos hídricos principalmente na Bacia 

Hidrográfica do Paraíba do Sul. Essa estratégia tem resultado na maior integração 

na discussão de problemas que envolvem às modificações no uso e ocupação do 

solo em função do crescimento de atividades industriais, urbanas e agropecuárias, 

as quais geram o aumento no uso de energia e água, na geração de resíduos, na 

degradação da vegetação e na modificação de cenários climáticos. Esse trabalho 

tem o envolvimento de mais de um docente por disciplina, além do estudo na forma 

de seminários, debates e fóruns de modo a criar um espaço que aproxime as 

pesquisas realizadas nas diferentes áreas em direção a objeto comum e assim 

construir um conhecimento mais integrado à realidade regional. 

Saiba mais: http://www.agro.unitau.br/ppgca/mestrado-academico/index.php 

http://www.unitau.br/cursos/pos-graduacao/ciencias-agrarias/mestrado-

academico-em-ciencias-ambientais/  

 

3.2.2 Mestrado em Desenvolvimento Regional (acadêmico e profissional) 

Os estudos sobre o Planejamento e Desenvolvimento Regional realizados pelos 

professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Desenvolvimento Regional da UNITAU constituem uma base descritiva da região, 

permitindo caracterizar e identificar as particularidades do seu processo de 

desenvolvimento. O Mestrado recebeu este ano conceito 4 da Capes. 

O envolvimento dos professores do Departamento de Arquitetura no Mestrado em 

Planejamento e Desenvolvimento Regional tem possibilitado o contato com as 

questões que envolvem a constituição da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte. Dois grupos de pesquisas credenciados pela instituição junto ao 

CNPq estão sediados no Departamento de Arquitetura. O GEPTC, Grupo de 

Estudos Paisagem, Território e Cultura e o GEPAS, Grupo de Estudos Patrimônio, 

Arte e Sociedade. 

http://www.agro.unitau.br/ppgca/mestrado-academico/index.php
http://www.unitau.br/cursos/pos-graduacao/ciencias-agrarias/mestrado-academico-em-ciencias-ambientais/
http://www.unitau.br/cursos/pos-graduacao/ciencias-agrarias/mestrado-academico-em-ciencias-ambientais/
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Por meio destes grupos de pesquisas, que reúnem professores orientadores, 

orientados e ex-orientandos, se estabelece o contato da pós-graduação e da 

graduação. Dissertações e Trabalhos e Graduação, assim como eventos 

acadêmicos externos e promovidos pelos grupos de pesquisas, são momentos 

privilegiados da integração de professores e estudantes, pós graduando e 

graduandos. 

Saiba mais: http://www.unitau.br/cursos/pos-graduacao/gestao-e-

negocios/mestrado-academico-em-planejamento-e-desenvolvimento-regional-mpdr/ 

 
  

http://www.unitau.br/cursos/pos-graduacao/gestao-e-negocios/mestrado-academico-em-planejamento-e-desenvolvimento-regional-mpdr/
http://www.unitau.br/cursos/pos-graduacao/gestao-e-negocios/mestrado-academico-em-planejamento-e-desenvolvimento-regional-mpdr/
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4 INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

A indissolubilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a formação 

continuada e o aprimoramento de profissionais preocupados em adquirir, manter e 

expandir conhecimentos e habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal 

e efetiva inserção de seu trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com o 

intuito de promover a articulação entre esses três pilares, o Departamento, a 

coordenação e os professores do Departamento de Arquitetura operacionalizam: 

 

4.1 Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq 

 

4.1.1 Grupo do Ambiente Construído 

O Grupo de Pesquisa desenvolve estudos sobre o processo de urbanização e 

transformação do ambiente construído na região do Vale do Paraíba, no Estado de 

São Paulo – Brasil. Vem atuando desde o ano de 2002 tendo como objetivo principal 

o  estudo do desenvolvimento urbano sustentável com foco nas áreas de morfologia 

urbana, desastres ambientais urbanos, mudanças climáticas, a urbanização 

regional, o planejamento ambiental e a preservação dos bens culturais ambientais. 

Saiba mais: http://bit.ly/ZtYtSq  

 

4.1.2 Grupo Paisagem, Território e Cultura 

Profissionais e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento  estão reunidos 

neste grupo para construir abordagens inter e multidisciplinares sobre os elementos 

que compõem a paisagem natural e as paisagens urbanas e rurais no Vale do 

Paraíba, objetos de estudos e área de aplicações dos resultados de seus trabalhos, 

dissertações de mestrado, trabalho de graduação e iniciação científica. . 

Saiba mais: https://geptc.wordpress.com/?s=wordpress 

http://bit.ly/ZtYtSq
https://geptc.wordpress.com/?s=wordpress
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4.2 Projetos de Pesquisa e Extensão 

A estrutura de pesquisa e extensão universitária do Departamento de Arquitetura é 

composta por uma instância deliberativa específica, o Comitê Técnico de Pesquisa 

e Extensão, o CTPE, e o Núcleo de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o 

NHDU, que reúne os grupos, linhas e projetos de pesquisas aprovados pelo CTPE 

em quatro (4) laboratórios. 

Os laboratórios servem simultaneamente como apoio didático-pedagógico e suporte 

para os projetos de pesquisa e extensão universitária, reunindo estudantes e 

professores. 

 

4.2.1 Comitê Técnico de Pesquisa e  Extensão (CTPE) 

O Comitê Técnico de Pesquisa e Extensão tem como atribuição avaliar e aprovar os 

projetos de pesquisa e as atividades extensionistas de cada ano letivo, de acordo 

com as diretrizes do Programa de Pesquisa e Extensão do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

O Comitê Técnico de Pesquisa e Extensão funciona como um plenário e contempla 

todos os professores doutores e mestres e estudantes com projeto de iniciação 

científica como membros natos. O plenário elege um Conselho Deliberativo a cada 

dois anos, formado por 3 doutores e 2 mestres, que aprova os projetos que 

integrarão o NHDU, que é a instância de realização dos programas e projetos de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

4.2.2 Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC 

A Universidade de Taubaté, reconhecendo a importância de uma política de 

preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural do Vale do Paraíba, 

criou em 1996 o Núcleo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural – NPPC 

vinculado à Pró- reitoria de Extensão. 
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As atividades do NPPC têm por objetivo formar agentes multiplicadores para 

atuarem na área de preservação dos bens culturais e ambientais propiciando a 

integração de projetos universitários com a comunidade e a sociedade no Vale do 

Paraíba: região brasileira que concentra a maior parte do patrimônio histórico 

construído do Estado de São Paulo. Entre este patrimônio possuímos exemplares 

ímpares de arquitetura, edificações que representam a reflexão técnico-histórica 

sobre as intervenções tecnológicas que ocorreram ao longo dos anos nesta região 

“da taipa de pilão ao concreto armado”. O projeto de preservação desta arquitetura é 

uma ação integrada com os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNITAU que se constituiu num repertório acadêmico relevante à compreensão do 

processo histórico e às políticas de desenvolvimento do ambiente construído desta 

região. Também ajuda na formação e capacitação de mão-de-obra, 

responsabilidade que a Universidade tem assumido como exemplo de um 

compromisso social com a região metropolitana do vale Paraíba. 

Coordenador: Profa. Dra. Maria Dolores Alves Cocco  

 

4.2.3 Núcleo de Habitação e Desenvolvimento Urbano, NHDU 

O Núcleo de Habitação e Desenvolvimento Urbano – NHDU - reúne os professores 

e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo em torno de projetos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Departamento de Arquitetura aprovados pelo CTPE, Comitê 

Técnico de Pesquisa e Extensão. 

Na área de Ensino destacam-se os cursos de extensão e os cursos livres que 

complementam os cursos previstos no currículo. 

Na área de Extensão destacam-se a Empresa Júnior criada pelos estudantes com o 

apoio do Departamento de Arquitetura e da Pró Reitoria Estudantil. 

E na Pesquisa o Núcleo de Habitação e Desenvolvimento Urbano – NHDU abriga 

os grupos de pesquisas certificados pelo CNPq e os projetos apresentados por 

estudantes e professores, como projetos de Iniciação Cientifica, voluntariado e com 

bolsas do CNPq e da própria Unitau. 
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O Núcleo de Habitação e Desenvolvimento Urbano, NHDU, tem como missão 

amparar o desenvolvimento da produção acadêmica, provendo as atividades de 

Pesquisa e Extensão universitárias, bem como, o aperfeiçoamento de professores e 

alunos, proporcionando o acesso à especialização e a pós-graduação. 

 

Os objetivos do NHDU são: 

 abrigar os grupos e núcleos de pesquisas e viabilizar as linhas e os projetos 

de pesquisa e extensão aprovados pelo CTPE; 

 abrigar, a partir dos recursos do Departamento de Arquitetura e da UNITAU, a 

estrutura básica e funcional demandada pela execução das pesquisas e 

projetos de extensão; 

 dar o suporte necessário para os grupos de pesquisas e pesquisadores na 

obtenção de recursos internos e externos, junto aos órgãos de fomento, 

instituições públicas e privadas; 

 viabilizar e estimular a iniciação científica, o estágio, a prática artística e o 

intercâmbio cultural na graduação e pós graduação; 

 dar suporte à formação e ao aperfeiçoamento dos alunos e professores, 

visando a carreira acadêmica, a especialização e a pós graduação. 

As principais ações e atividades do NHDU são: 

 reunir e enviar periodicamente à Biblioteca a documentação gerada pelas 

pesquisas e projetos extensionistas; 

 documentar e dispor para uso da comunidade acadêmica o produto das 

atividades didático-pedagógicas do Departamento de Arquitetura; 

 publicar internamente e promover externamente a divulgação regular das 

atividades extensionistas e as pesquisas realizadas pelo Departamento de 

Arquitetura; 

 realizar eventos para divulgação das pesquisas e atividades de extensão 

universitárias produzidas no NHDU; 
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 estabelecer contatos para se efetivar convênios, parcerias, intercâmbios 

culturais e científicos com instituições acadêmicas, da sociedade civil e 

órgãos públicos, principalmente diante das questões relativas à profissão e ao 

meio ambiente em nível regional 

 

Coordenador Prof. Dr. Flavio José Nery Conde Malta 

 

 

4.3 Projetos com atividades de pesquisa/extensão/graduação do CTPE / NHDU 

 

4.3.1 Observatório da Paisagem UNITAU – UNIVAP - IPHAN 

O Observatório da Paisagem é fruto da interação de diferentes departamentos da 

Unitau (História, Arquitetura e mestrados) com outras instituições de ensino e 

memória que atuam na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a 

RMVPLN. Destacam-se a Universidade do Vale do Paraíba, sediada em São José 

dos Campos, e, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, por meio da 

Casa do Patrimônio, sediada na delegacia regional do órgão, sediada em São Luiz 

do Paraitinga. 

O grupo realizou no ano de 2017 6 (seis) debates envolvendo prefeituras, museus, 

arquivos e instituições de ensino superior que têm projetos e ações relacionadas à 

cultura e à preservação do Patrimônio Material e Imaterial. 

O Observatório da Paisagem é uma atividade catalisadora que visa proporcionar a 

transdisciplinaridade e a interação com instituições de ensino, órgãos públicos e a 

sociedade civil da região em função de política públicas que assegurem a 

valorização e conservação do Patrimônio Cultural. 

 

4.3.2 Projeto Participativo para expansão do Projeto Comunidade de 

Aprendizagem para os espaços públicos de Tremembé, SP. UNITAU – 
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Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Tremembé, Instituto 

Natura e Ong Vale Verde 

Este projeto tem como objetivo principal estender o Projeto Comunidade de 

Aprendizagem para os espaços públicos da cidade. O Projeto Comunidade de 

Aprendizagem é realizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de 

Tremembé com o apoio do Instituto Natura. 

A Unitau, por meio da Empresa Júnior e como o apoio da ONG Vale Verde, está 

concebendo a expansão do processo de ensino e aprendizagem do espaço escolar 

para o espaço público da cidade de Tremembé, no caso, as praças imediatas às 

escolas da rede municipal de ensino.  

Visa assim envolver a comunidade e fortalecer o senso de cidadania e envolvimento 

no processo de ensino e aprendizagem. 

O objetivo é desenvolver diretrizes e propostas de intervenção para aperfeiçoar o 

serviço público e instituir boas práticas para valorizar o espaço público, 

especialmente as praças, como espaços pedagógicos, lugar para se ensinar e 

aprender. 

 

4.3.3 Observatório da Paisagem RMVPLN: inventários digitais e documentação 

da Paisagem, Território e Cultura do Vale do Paraíba 

O objeto deste trabalho é o conjunto de informações (verbais e não verbais) e fontes 

de natureza qualitativa, quantitativa e iconográficas (censitárias, cartográficas, 

fotográficas) sobre a região valeparaibana, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do 

Estado de São Paulo, do século XVI ao século XXI. Apesar da amplitude e 

abrangência temporal, o projeto tem como objetivos imediatos reunir as referências 

onde se localizam as fontes e acervos que reúnem este conjunto tão amplo de 

fontes e reunir os dados e fontes geradas e necessárias pelas pesquisas 

desenvolvidas nos mestrados e nos projetos de iniciação cientifica que tenham como 

tema a RMVPLN. 
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Enfim, o objetivo é reunir e produzir informações por meio das técnicas de inventário 

e da digitalização, de temas relacionados à paisagem rural, urbana, da arquitetura, 

da flora, da fauna, dos aspectos sociais e culturais relacionados à constituição do 

território e das territorialidades na RMVPLN. Pretende-se assim constituir e 

disponibilizar acervos digitais para proporcionar ao público acadêmico fontes 

primárias para a geração de trabalhos analíticos específicos sobre as 

transformações da Paisagem, do Território e da Cultura do Vale do Paraíba. 

Nesse processo, que se juntam ensino, pesquisa e extensão, os mestrandos e 

iniciantes e professores orientadores envolvidos serão capacitados para organizar e 

documentar seu próprio objeto de estudos, assim como serão incorporados em 

projetos de inventariação e digitalização de acervos gerados e acumulados por 

pesquisas anteriores. Poderão assim aprender técnicas de pesquisa e técnicas de 

representção e interpretação de fontes e uso das ferramentas digitais. Como 

resultado espera-se fortalecer a aproximação da Universidade com as instituições 

que têm a guarda de documentos e da memória dos municípios da RMVPLN  

considerando-se a memória e a documentação em si, como dimensões simultâneas 

do patrimônio material e imaterial. 

Coordenadores: Prof. Dr. Ademir Pereira dos Santos e Prof. Me. Benedito Assagra 

Ribas de Mello 

 

4.3.4 Projetos de Iniciação Científica 2017 

O Departamento vem ao longo dos anos participando com vários projetos de 

iniciação cientifica e, neste ano, apresentou os seguintes trabalhos:” 

 Anne  atherine  anetti Matarazzo:  ardins terapêuticos: novas modalidades 

do projeto de paisagismo em ambientes hospitalares.  

 Anne  atherine  anetti Matarazzo: A acessibilidade na mobilidade Urbana: 

estudo da qualidade do passeio p blico para pedestres no município de 

Taubaté-SP.  
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 Luiz Antonio  errone Ferreira Brito:  eterminação de diretrizes construtivas 

para a adaptação de construções de baixa renda ao clima da região 

metropolitana do Vale do  araíba.  

 Luiz Antonio  errone Ferreira Brito:  eterminação de diretrizes construtivas 

para a adaptação de construções de baixa renda ao clima do Litoral Norte 

Paulista  

 Luiz Antonio  errone Ferreira Brito: Avaliação dos modelos matemáticos de 

predição de nível de pressão sonora para o tráfego rodoviário.  

 Luiz Antonio  errone Ferreira Brito:  eterminação de diretrizes construtivas 

para a adaptação de construções de baixa renda ao clima do Litoral Norte 

Paulista  

 Benedito Assagra Ribas de Mello: Ecletismo em CaçApava: Estudo da 

paisagem da relação entre a Matriz de São  oão Batista e a Escola Ru  

Barbosa. 

 Benedito Assagra Ribas de Mello: Procedimentos das Construções em pedra 

do período colonial no Litoral Norte de São  aulo  

 Benedito Assagra Ribas de Mello: Características das construções das Igre as 

de Taubaté  

 Vinicius Barros Barbosa: Espaços   blicos, Arquitetura e Skate.  

 

4.4 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | 200h 

As atividades acadêmico-científico-culturais são componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do acadêmico e deverão 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e 

atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente escolar, as quais serão 

reconhecidas mediante processo de avaliação. 
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As atividades acadêmico-científico-culturais têm como objetivo estimular a 

participação do aluno em experiências diversificadas que contribuem para a sua 

formação profissional por meio do desenvolvimento de condutas e atividades com 

responsabilidade técnica, científica, cultural, ambiental e social. 

As atividades acadêmico-científico-culturais podem incluir projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras 

instituições de educação, devendo ser estabelecidas e realizadas ao longo do curso, 

integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais, atentando para que 

as ações não se confundam com estágio supervisionado. 

As atividades acadêmico-científico-culturais do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Taubaté são reconhecidas somente quando aprovadas pelo 

Conselho do Departamento de Arquitetura. Não são consideradas as atividades 

realizadas antes do ingresso no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de AACC do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Unitau encontram-se no Anexo A deste Projeto. 

 

4.5 Estágio Supervisionado | 200h 

Considera-se Estágio Supervisionado, a atividade de complementação educacional, 

nos moldes da Lei Federal nº 11.788 e Resolução nº 02 de 17/06/2010. São 

conjuntos de atividades de formação, programados e diretamente supervisionados 

por membros do corpo docente da instituição formadora e procuram assegurar a 

consolidação e a articulação das competências estabelecidas. 

Estágio Supervisionado é atividade acadêmica obrigatória para os alunos do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com a habilitação ou ênfase que está 

cursando, para obtenção do Certificado de Conclusão e posterior Diploma registrado 

no Ministério da Educação. Para tal, o Estágio é incluído como componente 
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curricular do Currículo Pleno, devendo ser desenvolvido pelos alunos a partir 9º 

Período do curso. 

O estágio poderá ser desenvolvido no âmbito de atividades relacionadas às 

empresas afins ou em entidade reconhecidamente relacionada ao ensino. 

Acadêmicos que atuam em empresas ou entidades afins poderão utilizar suas 

atividades profissionais a fim de cumprir o estágio previsto no respectivo curso. 

Antes de iniciar o estágio os alunos deverão atentar para os Procedimentos Gerais 

para Realização do Estágio  

Propiciar ao estagiário uma complementação do ensino e da aprendizagem, em 

termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, cultural e científico e de 

relacionamento humano, visando assegurar o contato do formando com situações, 

contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se 

concretizem em ações profissionais são objetivos do Estágio Supervisionado.  

O estágio será supervisionado e avaliado em conformidade com os currículos e 

programas dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de Estágio do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Unitau encontram-se no Anexo B deste Projeto. 

 

4.6 Trabalho de Graduação (TG) | 300h 

O Trabalho de Graduação – TG - é componente curricular obrigatório e realizado ao 

longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teórica - prática ou 

de formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimento e 

consolidação das técnicas de pesquisa, o trabalho é individual, com tema de livre 

escolha do aluno, obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais. 

O trabalho consiste na resolução de um problema de Arquitetura e Urbanismo e 

deve apresentar uma solução apropriada ao problema estudado contemplando 
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qualitativamente três resoluções inseparáveis: a tecnológica, a teórica e a 

conceitual/projetual. 

A organização do TG é composta, pelo Coordenador do TG, (§ 3º do Artigo 6º 

Resolução CNE/CES nº 02 de 17/06/2010), e pelo conjunto dos Professores 

Orientadores do TG. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de TG do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Unitau encontram-se no Anexo C deste Projeto. 

 

4.7 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Arquitetura da Universidade – 

NDE (ARQ), em consonância com a Resolução Nº 01 de 17 de junho de 2010 da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), constitui-se por 

um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante 

no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso, entre outras atividades especificadas na Deliberação 

CONSEP Nº 093/2016. 

A partir da Portaria PRG 006-2016, emitida em 17 de fevereiro de 2016, este NDE 

(ARQ) tem por natureza, ser um grupo de trabalho (GT) de caráter consultivo, 

propositivo e de coordenação didático-pedagógico do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, com o acompanhamento de suas ações sob a responsabilidade da Pró- 

reitoria de Graduação. 

 O início das ações do NDE (ARQ) para o período de (2016-2017) caracteriza-se por 

atividades programadas a serem desenvolvidas em 04 (quatro) temas: contribuição 

para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; integração curricular 

transdisciplinar entre o curso de arquitetura e urbanismo e os institutos básicos da 

UNITAU; incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, afinadas 

as áreas de conhecimento do curso; e colaboração e organização no processo de 

avaliação dos componentes curriculares do curso. 
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Entre as estratégias possíveis do NDE (ARQ) propõe-se a criação de comissão de 

apoio aos trabalhos, com o objetivo de desenvolver uma cultura de compromisso 

coletivo e permanente na busca de atualização e aperfeiçoamento das condições 

didático-pedagógico do curso de arquitetura e urbanismo. 

Mais detalhes sobre o Regulamento do NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Unitau encontram-se no Anexo D deste Projeto. 

 

4.8  Empresa Júnior 

Desde o início do ano ganhou apoio da Direção a iniciativa dos estudantes para 

criarem a Empresa Júnior, como Escritório Modelo previsto na Resolução N. 2 de 17 

de junho de 2010, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Os Escritórios Modelos são meios previstos como um dos ambientes didático 

pedagógicos para que “disposto, em termos de carga horária e de plano de estudo, 

em atividades práticas e teóricas, individuais ou em equipes” tal como consta no 

inciso V, do parágrafo 5º do Artigo 6º, que versa sobre a distribuição dos conteúdos 

curriculares e dos núcleos de conhecimento. 

A Atrium, a Empresa Júnior do curso de Arquitetura e Urbanismo, foi concebida em 

fevereiro e criada por meio de assembleia em setembro de 2017. O nome é alusivo 

ao espaço central da Quadra E onde está instalado o curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Desde a sua constituição, tem sala própria, materiais e equipamentos 

mínimos para o início das suas atividades. 

Apesar da sua recente organização a Empresa Jr. já produziu e promoveu: 

 Concurso para o Projeto do Bicicletário do Departamento de Arquitetura 

da Unitau | Produto da parceria do Departamento do Curso de Arquitetura 

com a ITA Construtora, que é uma empresa sediada em São Paulo e 

dedicada à produção de estruturas de madeira laminada e colada. 

Participaram do concurso 12 projetos e o projeto vencedor será desenvolvido 
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e construído em São Paulo com a participação dos estudantes, e depois 

instalado no Departamento de Arquitetura sob a direção dos mesmos. 

 Projeto de Interiores e adaptação de imóvel para a Escola Experimental 

Espiral de São José dos Campos, SP | Projeto participativo para expansão 

do Projeto Comunidade de Aprendizagem para os espaços públicos de 

Tremembé, SP. Convênio UNITAU – Secretaria de Educação da Prefeitura 

Municipal de Tremembé, Instituto Natura e OngVale Verde. 

 

4.9  Apoio Discente 

 

4.9.1 Projeto de Apoio Psicossocial - PAPS 

O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte, orientação e 

acompanhamento para os alunos que apresentam questões e necessidades 

relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos recebem atendimento 

personalizado com uma equipe composta por professores de pedagogia e 

psicologia. 

 

4.9.2  Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais - Paene 

Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com 

profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, assistência 

educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com necessidades 

especiais da Unitau, desde o momento em que se inscreve para o vestibular.  

O principal por objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários para o 

seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a 

infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas necessidades específicas.  
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4.9.3  Recepção aos alunos ingressantes e veteranos  

Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria Estudantil 

promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-reitoria de 

Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao acolhimento de alunos 

ingressantes. Temos em nosso Departamento a Comissão de Recepção de 

Calouros que vem desempenhando ações que permitem a inserção dos discentes 

dos primeiros anos no cotidiano da Universidade. Através de tour nos campus de 

engenharia, palestras sobre a profissão e sobre a carreira. 

 

4.9.4  Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos  

A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da Universidade, 

principalmente em eventos como os Jogos Universitários de Taubaté (JUTA), a 

Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico e cultural.   

 

4.9.5  Atendimento socioeconômico 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em qualquer ano 

de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando nas possíveis 

soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, por problemas 

alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses desafios e, no 

atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no alcance de melhores 

alternativas.  

O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora Estudantil aos 

alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades de bolsa de estudo, 

quando disponibilizadas, requer procedimentos como entrevistas e análise de 

documentos que comprovem a situação socioeconômica do aluno.   
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4.9.6  Programas de bolsas e financiamento 

Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a Pró-reitoria 

Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: Bolsa Licenciatura 

e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, Bolsa Mérito, Bolsa 

Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança Estudantil, Bolsa de 

Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa 2ª Graduação, Bolsa Convênios, Bolsa Estágio 

Interno e Bolsa de Iniciação Científica (esta última oferecida pela Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação). 

Os alunos também têm acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 

(federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema Municipal de 

Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal). 

 

4.9.7  Núcleo de Oportunidades  

O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para a 

preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, especialmente, a 

inserção desses alunos no mercado de trabalho. O Núcleo também atende, 

secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua inserção no mercado de 

trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por intermédio de convênios com 

empresas da região, vagas de estágio e emprego são encaminhadas para os 

cadastrados. 

 

4.9.8  Portais do Aluno e do Professor 

Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente de apoio 

ao processo ensino-aprendizagem online.  

Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar notas e 

faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de 

Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível 
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disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das avaliações, 

bem como acessar notícias, cursos, etc.  

O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico 

www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto de 

vista da comunicação com os alunos. 

 

4.9.9  Programa de Monitoramento da Evasão 

Muitos são os motivos que levam os estudantes a solicitar o trancamento de suas 

matrículas. Dificuldades de adaptação ao curso, incerteza sobre a carreira escolhida, 

problemas de saúde, problemas familiares, mudança de cidade e problemas 

financeiros, entre outros.  

Com o objetivo de acompanhar, mapear e tentar reverter tais trancamentos a Pró-

reitoria Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, realiza o Programa 

de Monitoramento da Evasão. Todos os alunos que solicitam trancamento são 

contatados, os motivos do trancamento são levantados e é oferecido um 

atendimento presencial, na tentativa de auxiliar o aluno em possíveis questões que 

impeçam a permanência no curso ou para dar apoio, orientação e encaminhamento 

das necessidades apresentadas. 

 

4.9.10  Programa de incentivo à participação responsável no ENADE 

A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com Pró-reitoria de Graduação, com o apoio de 

diretores e coordenadores de curso, realiza um Programa de incentivo à participação 

responsável dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE). O principal objetivo é conscientizar os alunos sobre os objetivos e 

importância do ENADE.  

Entre as principais atividades estão: reuniões de orientação sobre os objetivos do 

Exame, estrutura da avaliação, obrigatoriedade da participação e apresentação do 

calendário anual de atividades; orientação e atendimento aos alunos com dúvidas 

http://www.unitau.br/
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sobre sua participação no Exame; recepção e acolhimento do aluno pelos diretores 

e coordenadores de seu curso no dia prova, com distribuição de água, barras de 

cereal, caneta, lápis e camiseta personalizada da Universidade. 

 

4.10 Programa de visitas e viagens pedagógicas 

O programa de viagens e visitas de interesse e relevância para o corpo docente e 

discente do curso de Arquitetura e Urbanismo é uma Atividade Complementar 

destacada e tem como objetivo conhecer a realidade local, regional, nacional e 

internacional. Sua função é instrumentalizar e  ampliar o repertório técnico e cultural. 

Para tanto, este programa foi concebido para atender à demanda de visitas e 

viagens que contemplem cidades e obras referenciais para o estudo do urbanismo, 

do paisagismo e da arquitetura no Brasil. Pela preocupação da escola em formar 

profissionais aptos para atuar no cenário regional valorizamos essas atividades 

acadêmicas para se entender as características e as demandas regionais e suas 

transformações, instrumentalizando-os para intervir de maneira consciente e 

responsável. 

 A região metropolitana do Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte será 

objeto de visitas e aulas externas em resposta às demandas das disciplinas 

que compõem o curso de arquitetura privilegiando a leitura da transformação 

da paisagem regional ao longo história no intuito de reconhecer e valorizar as 

diferentes realidades que compõem a nossa região. 

 As viagens de Estudos de abrangência nacional: Rio de Janeiro, Curitiba, 

Brasília, Porto Alegre, Ouro Preto- Belo Horizonte – objetivam entender a 

problemática e a realidade dos principais centros metropolitanos bem como 

das experiências e projetos que interagem com essa mesma realidade, sendo 

a vivência nesses espaços de vital importância na formação do profissional 

que almejamos. 

 As Viagens Internacionais: Buenos Aires, Montevideo, Medellín e Santiago - 

objetivam proporcionar a vivência do aluno em outras paisagens culturais 
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latino-americanas que contribuam para o conhecimento da diversidade de 

propostas que possibilitem confrontar com a nossa realidade. 

Para as viagens nacionais a Universidade de Taubaté disponibiliza o meio de 

transporte, como forma de promover a participação ativa dos estudantes. 

 

 
4.11 Eventos 

 

4.11.1 Eventos Institucionais Anuais   

 Recepção aos Ingressantes | Realizada semestralmente, ocorre nos três 

primeiros dias letivos. No primeiro dia ocorre uma recepção conjunta de 

todos os cursos do Departamento, envolvendo atrações culturais da região, a 

partir do segundo dia o departamento realiza diversas atividades 

acadêmicas, como Acolhimento Festivo, distribuição de camisetas dos 

cursos, aula inaugural, apresentação de vídeo institucional com mensagem 

de boas-vindas do Reitor da Universidade, palestras de professores dos 

cursos e do Centro Acadêmico, visita aos laboratórios do Campus, 

apresentação dos professores do Departamento e visita monitorada ao 

laboratório de informática e também à biblioteca, para conhecimento do 

acervo disponível para os alunos e recebimento de instruções para uso do 

sistema SIBI.  

 

 Jogos Universitários – JUTA | Previstos para o mês de maio, é um evento 

esportivo que busca a inclusão e socialização dos universitários. 

Tradicionalmente, o Departamento de Engenharia Civil participa dos jogos 

com muita competitividade e alegria, promovendo, assim, a integração de 

seus alunos com toda a comunidade acadêmica.  
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 Feira das Profissões | Realizada no mês de setembro, tem como objetivo 

divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresentá-los para a 

comunidade escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e região. Os 

cursos do Departamento de Arquitetura têm ampla participação, com 

envolvimento de alunos e professores na exposição de pesquisas e projetos 

em andamento. É uma oportunidade também de incentivar nossos próprios 

alunos a valorizarem sua profissão. 

 

 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

(CICTED) | Previsto para ser realizado no mês de setembro, é composto por 

eventos como: Encontro de Iniciação Científica – ENIC, Mostra de pós-

graduação – MPG, Seminário de Extensão Universitária – SEMEX e 

Seminário de Docência Universitária – SEDUNI / PIBID. Anualmente a 

UNITAU promove esse grande evento, de caráter internacional, que 

congrega desde a iniciação científica até a extensão universitária. Todos os 

anos, alunos e docentes do Curso tem participação expressiva no evento, 

apresentando nas modalidades painel e comunicação oral, com publicação 

de artigo ou resumo expandido. 

 

 Meeting Universidade-Empresa | Evento que reúne profissionais do 

mercado e diretores/coordenadores e professores da Unitau para debater 

questões referentes ao mercado de trabalho, com o objetivo de alinhar as 

necessidades das empresas com a reestruturação do currículo dos cursos e 

contribuir para a melhor preparação dos futuros profissionais a partir de 

experiências e vivências de mercado. O encontro é composto por mesas 

simultâneas com os temas: “Sa de e vida”, “Tecnologia”, “Educação”, 

“Comunicação”, “Gestão de Negócios”, “Ciências  urídicas” e “Meio Ambiente 

e Sustentabilidade”. 
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4.11.2  Eventos do Departamento de Arquitetura 

Os eventos promovidos pelo Departamento, de natureza interdisciplinar, 

relacionados a seguir, têm como objetivo apresentar, discutir e ampliar a 

compreensão de professores, alunos e demais interessados nas questões 

relacionadas aos cursos oferecidos pelo Departamento, complementando sua 

formação acadêmica e profissional e proporcionar ao aluno oportunidades de 

conhecimento de novas tendências, de acesso a pesquisas na área de arquitetura e 

de contato com as empresas da região.  

Embora em alguns casos constituam-se em eventos específicos de uma 

determinada área, têm por objetivo integrar professores e alunos dos cursos. 

 Semana de Integração - aulas inaugurais | Realizado anualmente, na 

primeira semana de aula esse evento é caracterizado por palestras sobre 

assuntos atuais da área de arquitetura e urbanismo e, eventualmente, são 

oferecidos alguns minicursos. Todos os professores são envolvidos no 

evento, bem como convidados de outras instituições que possam contribuir 

com a formação global dos graduandos. 

 

 Semana da Arquitetura - aprofundamento | Realizado anualmente, no mês 

de outubro esse evento é caracterizado por palestras sobre assuntos atuais 

da área de arquitetura e urbanismo e, eventualmente, são oferecidos alguns 

minicursos, ministrados geralmente pelas empresas convidadas, que 

participam do evento. Todos os professores são envolvidos no evento, bem 

como convidados de outras instituições que possam contribuir com a 

formação global dos graduandos.  

 
 

 Concurso para Estudantes - Projeto do Bicicletário do Departamento de 

Arquitetura da UNITAU | Atividade da parceria do Departamento de 

Arquitetura por meio da Empresa Júnior de Arquitetura e Urbanismo da 

UNITAU com o patrocínio da ITA Construtora. Além do exercício profissional 
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implicado no concurso e na construção do bicicletário, esta atividade tem 

como objetivo maior, no âmbito da cidadania, proporcionar o contato efetivo 

com a questão da sustentabilidade e das mobilidades saudáveis de 

locomoção entre estudantes, professores e funcionários. 

 

 Eventos do Projeto Observatório da Paisagem | ao longo do ano são 

realizadas Rodas de Conversas, que são eventos temáticos, que têm 

funcionado como um “arrastão” cultural ou uma “bola de neve”. O propósito 

tem sido ampliar a cada evento o debate sobre o objetivo que nos une, o 

estudo e conservação do Patrimônio Cultural. 

Saiba mais: https://observatoriodapaisagemvaledoparaiba.wordpress.com/ 

 

 Simulado ENADE | consiste em atividade semestral prevista no calendário do 

Departamento que visa a oferecer aos alunos a oportunidade de se preparar 

continuamente para os exames do ENADE e concursos em geral. Procura-se 

preparar os discentes, de forma inter e transdisciplinar, para a leitura de 

enunciados e de textos acadêmicos, promovendo revisão continuada dos 

conteúdos das disciplinas dos cursos. 

 

4.11.3  Eventos Externos com participação do Departamento  

Além das atividades institucionais anteriormente descritas, que são realizadas no 

Departamento e na Unitau, ocorrem diversas participações docentes e discentes, 

interdisciplinares, em seminários, simpósios, congressos e trabalhos de campo que 

acontecem em outras Universidades e locais. A seguir, estão relacionadas alguns 

desses eventos: 

 Fórum do Patrimônio – Belo Horizonte 

  História da Construção (Espanha) 

 Docomomo 

https://observatoriodapaisagemvaledoparaiba.wordpress.com/
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 ABEA  

 

4.12 Programas de Mobilidade Acadêmica Nacionais e Internacionais 

A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o currículo do aluno 

UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e Intercâmbio 

Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão: 

 

 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM 

Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos de 

graduação que podem cursar um ou dois semestres em instituições de ensino 

filiadas à Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e 

Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados aqui no site da UNITAU, 

geralmente nos meses de dezembro e maio.  

 

 Programa Fórmula Santander 

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou em 2010 o Programa 

Fórmula Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno da 

UNITAU concorre a uma bolsa de 5 mil euros para cursar um semestre fora 

do Brasil. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da 

Universidade durante o período do intercâmbio.  

 

 Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco 

Santander criado com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual 

de estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da 

Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, 
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Portugal, Porto Rico e Uruguai. A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 

mil euros por aluno de graduação. Este valor deve ser utilizado como bolsa-

auxílio para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já que 

o curso é um investimento que deve ser concedido como resultado de um 

acordo estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. Além da 

bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade 

durante o período do intercâmbio. 

 

 Programa Top Espanha Santander Universidades 

Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o banco 

Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad de Salamanca, 

na Espanha para aprimorar a formação acadêmica e promover o intercâmbio 

cultural, além de contribuir com a capacitação para o mercado de trabalho. 

 

 Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina 

O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico, 

político e social da América Latina, impulsionando a criação de redes de 

servidores públicos altamente capacitados e comprometidos com os 

interesses da sociedade latino-americana. Ao mesmo tempo, pretende 

prestigiar o exercício da função pública – e o papel do Estado – entre jovens 

universitários ibero-americanos. 

As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas inicialmente na 

sede da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e posteriormente em outras 

cidades do país até serem encerradas no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. 
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 “T        m    P     m” U        à D        dy D  P  m  - Itália 

O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na 

Universidade de Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são 

selecionados para participar. A Unitau teve uma aluna selecionada em 2015. 

 

Mais detalhes sobre as Deliberações que tratam sobre mobilidade acadêmica na 

Unitau constam do Anexo E deste projeto. 

 

4.13  Programa de Iniciação à Docência (PID) 

O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas áreas do 

conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério na educação 

básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as norteiam e sobre práticas 

pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação estreita entre professor mentor-

iniciante à docência-estudante, de forma a promover, num espaço de 

profissionalização progressiva, a troca de saberes na matéria de competência do 

professor mentor, escolhida como possibilidade futura de atuação pelo iniciante à 

docência. 

O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante referido como 

Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação: Monitor Junior, 

para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior, para egressos ou 

alunos de pós-graduação. 

O monitor na categoria “  nior”, devidamente matriculado no  I , poderá concorrer à 

Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de Ensino à Pró- 

reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto à Pró-reitoria 

Estudantil, para a concessão do benefício. 

O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a aquisição de todas 

as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o Curso, uma vez que 
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possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para melhoria no desenvolvimento 

das aulas e para supressão das necessidades de aprendizado dos alunos. 

Mais detalhes sobre as Deliberações que tratam do PID na Unitau constam do 

Anexo E deste projeto. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo A - Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | AACC 

Mais detalhes sobre o Regulamento de AACC do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Unitau encontram-se no CD entregue ao Conselho Estadual de Educação. 

 

Anexo B - Regulamento de Estágio Supervisionado  

Mais detalhes sobre o Regulamento de Estágio do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Unitau encontram-se no CD entregue ao Conselho Estadual de Educação. 

 

Anexo C - Regulamento do Trabalho de Graduação 

Mais detalhes sobre o Regulamento do TG do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Unitau encontram-se no CD entregue ao Conselho Estadual de Educação. 

 

Anexo D - Regulamento do Núcleo Docente Estruturante 

Mais detalhes sobre o Regulamento do NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Unitau encontram-se no CD entregue ao Conselho Estadual de Educação. 

 

Anexo E - Links das Deliberações 

 

- Deliberação CONSEP nº 243/2012 - Matriz Curricular Curso de Arquitetura e 

Urbanismo (Bacharelado) 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2012/consep_243_2012_13

57844914.pdf  

-  Deliberação CONSAD nº 28/2016 – Bolsa Discente 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSAD/Consad_2016/consad_028_2016_14

74663753.pdf  

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2012/consep_243_2012_1357844914.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2012/consep_243_2012_1357844914.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSAD/Consad_2016/consad_028_2016_1474663753.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSAD/Consad_2016/consad_028_2016_1474663753.pdf
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- Deliberação CONSUNI nº 010/2015 – Bolsa Docente 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/Consuni_2015/consuni_010_2015_

1427805178.pdf  

-  Deliberação CONSEP nº 209/2016 - Calendário escolar 2017 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_2016_14

79317526.pdf 

- Deliberação CONSEP nº 237/2017 – Calendário Escolar 2018 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2017/consep_237_2017_15

12578494.pdf  

- Deliberação CONSEP 206/2016 - Rendimento escolar 2017 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_14

79388345.pdf  

- Deliberação CONSEP 233/2017 - Rendimento escolar 2018 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2017/consep_233_2017_15

11268360.pdf  

- Deliberação CONSEP 206/2016 - Rendimento escolar 2017 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_14

79388345.pdf  

- Deliberação CONSEP 300/2014 - Programa de Iniciação à Docência - PID 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_14

30858122.pdf  

- Deliberação CONSUNI 009/2009 – Regulamenta o Sistema de Avaliação Institucional 

da Universidade de Taubaté 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf  

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regimento Interno da CPA 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf   

- Deliberações CONSEP 226/2015, 227/2015, 228/2015 e 229/2015 – Mobilidade 

Acadêmica Nacional e Internacional 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_

2015_1448628501.pdf 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/Consuni_2015/consuni_010_2015_1427805178.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/Consuni_2015/consuni_010_2015_1427805178.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_2016_1479317526.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_2016_1479317526.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2017/consep_237_2017_1512578494.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2017/consep_237_2017_1512578494.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_1479388345.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_1479388345.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2017/consep_233_2017_1511268360.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2017/consep_233_2017_1511268360.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_1479388345.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_1479388345.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
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 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_

2015_1448629161.pdf  

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_

2015_1448629326.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_

2015_1448629506.pdf 

- Deliberações CONSEP 119/2013 e 093/2016 – Núcleo Docente Estruturante 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_

2013_1375900668.pdf  

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_093_

2016_1465926761.pdf 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_093_2016_1465926761.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_093_2016_1465926761.pdf

