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INTRODUÇÃO
O presente Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ
constitui uma necessária revisão do PPC implantado entre 2006 e 2008 e cuja matriz curricular
vinha sendo alvo de sucessivas alterações pontuais ao longo desses últimos 15 anos.
Diante desse quadro e ciente da necessidade de uma revisão decenal da estrutura curricular, a
direção da FAU, em diferentes gestões que se sucederam desde 2010 – promoveu junto ao
corpo social da Faculdade uma série de encontros internos e seminários para discussão e
elaboração de propostas. Atendendo ao disposto pela Resolução CEG 05/2012, a FAU instituiu o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) que passou então a sistematizar os encontros internos, as
pesquisas e o diálogo reflexivo com seu corpo social buscando subsídios para o desenvolvimento
de um novo PPC para o Curso.
Assim, o Projeto Pedagógico de Curso aqui apresentado propõe uma ampla reformulação do
PPC de 2006, incorporando respostas às novas demandas do corpo social da FAU, da sociedade
e do campo profissional, geradas pelas transformações dos perfis tanto discente quanto
docente, assim como do conhecimento científico e tecnológico desenvolvido nesse período.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1 A FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
A formação do Arquiteto e Urbanista no Brasil é regida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
aprovadas pelo Ministério da Educação e vigentes até então:
• Resolução No 02 de 18 de junho de 2007 que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação,
bacharelados, na modalidade presencial;
• Resolução No 02 de 17 junho de 2010 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do
curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução
CNE/CES nº 6/2006.
Além das Resoluções supramencionadas, a formação é pautada pelo Plano Nacional de
Educação 2014-2024, Lei No 13.005 de 25 de junho de 2014 e Perfis da Área e Padrões de
Qualidade do MEC.
Dados de 2019 do e-MEC atestam a existência de 844 cursos de arquitetura e urbanismo
registrados no país, presentes nas 27 unidades da Federação. Quase metade deles está
localizada na Região Sudeste, destacadamente, no Estado de São Paulo. Do total das vagas
oferecidas cerca de 82% são oferecidas por instituições privadas e 18% por públicas. Apenas 5%
dos cursos têm data de criação anterior a 1969, sendo que o maior número (cerca de 41%) teve
origem entre 2000 e 2009. Do total de cursos existentes atualmente, 18% foram criados após
2009. Quanto à carga horária ministrada, cerca de 20% dos cursos praticam o mínimo exigido de
3.600 horas, 33% possuem entre 3.600 e 4.000 horas, 32% entre 4.000 e 4.500 horas e 13% têm
carga horária superior a 4.500 horas.
Em 2019, no Estado do Rio de Janeiro existiam 43 cursos de Arquitetura e Urbanismo, sendo
apenas 5 de instituições públicas. O crescimento de cursos no Estado se deu de modo rápido e
recente pois foram criados 22 novos cursos entre 2012 e 2019 – o que corresponde à duplicação
do número de cursos em menos de uma década.
Atualmente no país, existem 43 cursos de pós-graduação stricto-sensu (mestrado profissional,
mestrado acadêmico e doutorado) em Arquitetura e Urbanismo (Avaliação Capes 2017-2020).
Deste total, 36 pertencem a instituições públicas de ensino superior e 7 são de privadas. Cabe
notar que não há curso de doutorado oferecido por instituições privadas e que a FAUUFRJ é a
que, no país, oferece o maior número de cursos de pós-graduação – um total de 6, dos quais 2
cursos de doutorado.

1.2 O CAMPO DE ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA
Originalmente, “o Decreto Federal nº 23.569, de 11/12/1933 regulamentou, pela primeira vez
no país, o exercício das profissões do Arquiteto, do Engenheiro e do Agrimensor. Observando os
artigos do citado decreto, consta o artigo 28, que trata das atribuições profissionais dos
engenheiros, e o artigo 30, que trata do campo profissional dos arquitetos” (ARRUDA et al,
2015).
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Atualmente, é a Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010 que regulamenta o exercício da
Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – no caso do Rio de
Janeiro, o CAU/RJ. Por sua vez, a Resolução nº 21 do CAU/BR, de 5 de abril de 2012, dispõe
sobre as atividades e atribuições profissionais com base nas diretrizes curriculares vigentes.

1.3 A TRAJETÓRIA DA FAU
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro pode ser
considerado como sendo o mais antigo do país no sentido em que sua origem remonta ao
ensino da arquitetura de forma sistematizada iniciado, no início do século XIX, por iniciativa dos
membros da Missão Artística Francesa sob a responsabilidade do arquiteto francês Auguste
Grandjean de Montigny.
Sua origem se dá com a criação da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios por D. João VI em 12
de agosto de 1816, mas que só passaria a efetivamente funcionar após a independência do país,
recebendo a primeira turma de estudantes em 1826, já com o nome de Academia Imperial de
Belas Artes. Em 1889, com a proclamação da República, a Academia Imperial ganha o nome de
Escola Nacional de Belas Artes - ENBA. Entre 1899 e 1931 o curso de arquitetura pouco se
diferenciava dos demais cursos da ENBA. Em dezembro de 1930, o arquiteto Lúcio Costa tornase diretor da escola e implanta, no ano seguinte, uma reforma que, aos poucos, impulsiona a
criação da Escola Nacional de Arquitetura, finalmente implantada pela Lei nº 452 de 5 de julho
de 1937, com o apoio de muitos catedráticos. Com o Decreto nº 7918 de 31 de agosto de 1945 a
escola é transformada em Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), atual Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Um novo edifício foi então projetado, por uma equipe liderada pelo arquiteto Jorge Machado
Moreira para abrigá-la. Sua concepção espacial foi determinada pelo currículo praticado à
época, tendo sido ocupado em 1961, com o curso ainda em sistema seriado. A chamada
Reforma Universitária de 1968 foi responsável pela extinção das cátedras e pela introdução do
Sistema de Inscrição em Disciplinas (créditos). Nos anos 1970, o edifício passou a ser
compartilhado com a administração central da UFRJ (reitoria), a Decania do Centro de Letras e
Artes (CLA), a Escola de Belas Artes e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR).
Entre 1945 e 2006, data da última reforma curricular, o curso sofreu sucessivas reformulações.
Autônoma, em 1945, a FNA implementou um novo currículo, incluindo novas cadeiras e ampliou
a carga horária das matérias ‘técnicas’. A prática do projeto fortalecida, refletia a importância da
produção arquitetônica brasileira no cenário internacional. O Urbanismo, cadeira implantada
com a reforma de 1931, mais do que uma matéria, transformou-se em um curso de pósgraduação. Definia-se um novo profissional, preocupado com a funcionalidade do edifício, sua
materialidade e o contexto urbano.
Ao longo de seus quase 200 anos de existência, o curso de Arquitetura, que, ao final da década
de 1980, incorporou também o Urbanismo ao seu nome e atribuições, foi responsável pela
formação de milhares de arquitetos e urbanistas que participaram com notoriedade (citar
nomes) da construção das cidades brasileiras e, destacadamente, da cidade do Rio de Janeiro.
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No PPC de 2006, o curso foi organizado em três ciclos – Fundamentação, Aprofundamento e
Síntese e em quatro eixos – Discussão, Concepção, Representação e Construção. O Ciclo de
Fundamentação, de caráter introdutório, compreendia os quatro primeiros períodos,
culminando, no 4º período, com o Trabalho Integrado I, posteriormente nomeado de Ateliê
Integrado I (AI1). O Ciclo de Aprofundamento correspondia a uma maior flexibilização na
escolha das disciplinas articuladas a pesquisas e atividades que marcariam o início, na FAU, das
iniciativas preliminares de extensão universitária, culminando com o Trabalho Integrado II,
posteriormente nomeado de Ateliê Integrado II (AI2), localizado no 8º período do curso. O Ciclo
de Síntese compreendia, principalmente, o Trabalho Final de Graduação, dividido em dois
semestres.
O Eixo Discussão abordava os aspectos históricos, teóricos, estéticos e socioeconômicos da
arquitetura e da cidade. O Eixo Concepção congregava as atividades sintetizadoras de projeto. O
Eixo Representação compreendia tanto o estudo da representação geométrica dos espaços
quanto os meios de sua expressão criativa. O Eixo Construção abrangia o diálogo entre os
diferentes aspectos técnicos, científicos e as tecnologias da execução dos objetos arquitetônicos
e da cidade, compreendidas as conceituações físicas da estabilidade das edificações e do
conforto ambiental, a fundamentação tecnológica do edifício e a gestão.
Ao longo desses 15 anos de vigência do PPC implantado em 2006, destaca-se o sucesso das
experiências de integração: entre as histórias da arquitetura e do urbanismo na apreensão da
cidade do Rio de Janeiro, no primeiro período, e os Ateliês Integrados do 4º e 8º períodos que
marcaram momentos intensos específicos do curso. Há que se reconhecer o papel
desempenhado pelas experiências de integração praticadas na FAUUFRJ como referência para
muitos outros cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo no País. Inúmeros foram os
convites feitos por outras instituições de ensino, tanto públicas, quanto privadas, para
apresentação dessas experiências.
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2 PRINCÍPIOS
2.1 MISSÃO
O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUFRJ deve
reforçar o caráter público da instituição e sua condição de protagonista junto à sociedade
brasileira – a FAU é parte integrante da maior instituição pública federal do país, presente na
segunda maior metrópole nacional, que conta hoje com mais de 13 milhões de habitantes e
grande visibilidade internacional. Desse modo, o PPC deve possibilitar o desenvolvimento de
reflexões e práticas que se voltem para a inserção social, nucleação e intercâmbios.
A FAU não está apenas localizada na cidade do Rio de Janeiro, mas participa, desde sua criação,
da própria construção da cidade e de seu território metropolitano. Assim, é presumível que seus
egressos estejam qualificados para refletirem sobre as complexas questões urbanas e
socioambientais pertinentes ao espaço metropolitano, sem para tanto deixar de lado o estudo
de cidades médias e pequenas, antecipando problemas provenientes do crescimento
desordenado e que constituem por isso potencial contexto de sua atuação profissional.
A missão do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUFRJ é a de oferecer um
ensino público de qualidade para a formação de arquitetos e urbanistas crítica e tecnicamente
competentes, aptos a identificar demandas da sociedade, e formular respostas projetuais
inovadoras.
Para tanto, ações de pesquisa e de extensão devem estar presentes ao longo de todo o curso e
seguirem ao longo do curso, ampliando o seu alcance e sua complexidade paulatinamente.
Devem observar as questões de ética que envolvem os limites da atividade acadêmica frente à
atuação dos profissionais da área, consciente de que o valor do conhecimento está na troca
entre a sociedade, com suas demandas reais, e a academia, com a reflexão e pesquisa que
permitem soluções mais inovadoras.
A formação deve cumprir o seu papel nucleador, estimulando a disseminação do conhecimento
e o incremento das relações de colaboração e intercâmbio, nas diversas frentes do campo de
atuação profissional, inclusive de futuros docentes. Nesse sentido, a presença dos programas de
pós-graduação (PROARQ e PROURB), de reconhecida excelência, potencializa uma formação
voltada para a inovação.

2.2 OBJETIVOS E METAS
O presente Projeto Pedagógico, em consonância com o atual contexto do ensino público, tem
por objetivos:
•
•
•

fortalecer a imagem da FAU como instituição pública, produtora de conhecimento;
acolher a diversidade de temas, abordagens e perfis socioculturais;
ultrapassar os limites de meios e conhecimentos disponíveis.

Para alcançar cada um desses objetivos, define-se uma série de metas.
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A contribuição do curso para o fortalecimento da imagem da FAU, traduz-se em:
• fortalecer o ensino de projeto de arquitetura e urbanismo enquanto campo
multidisciplinar e objeto de conhecimento específico;
• promover experiências de colaboração, integração e criação interdisciplinares;
• valorizar o ensino baseado na pesquisa.
Para acolher a diversidade, o PPC deve proporcionar meios para:
• intensificar a integração da graduação com a pós-graduação, por meio de seus
programas de excelência PROARQ e PROURB;
• flexibilizar a matriz curricular em atendimento à pluralidade de demandas, tanto dos
estudantes quanto dos docentes, facilitando o fluxo, o tempo de formação e a
otimização do conhecimento;
• reconhecer a pluralidade do corpo discente e incorporar a variedade de seus interesses,
entendendo-os como uma riqueza da FAU, enquanto instituição pública.
Por fim, para ultrapassar os limites, o curso deve:
• ampliar a integração entre os campos de saber em dinâmicas pedagógicas
interdisciplinares que abranjam a pesquisa e a extensão, dentro e fora da UFRJ;
• construir redes de colaboração, nacionais e internacionais, para facilitar o intercâmbio e
ampliar assim as trocas institucionais.

2.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
O Projeto Pedagógico do Curso visa proporcionar ao egresso uma qualificação que ao mesmo
tempo respeite e transcenda as exigências de sua formação generalista, elencada nas diretrizes
curriculares do MEC, que o habilitam ao exercício profissional de modo reconhecido pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). O curso deve estar pautado por uma estratégia
formativa, mais do que informativa, evitando acúmulo desnecessário de conteúdos suscetíveis à
rápida obsolescência.
A competência profissional não deve assim ser confundida com uma capacitação unicamente
voltada às habilidades e atribuições específicas estabelecidas por Lei. Deve, no entanto,
privilegiar muito mais a formação ampla, generalista, reflexiva e multidisciplinar que permita ao
egresso optar por atuar conforme sua escolha ou em decorrência das necessidades e
oportunidades da sua vida profissional, considerando, também, nesse sentido sua capacidade
para agir em situações de crise – como na atual crise sanitária – e contribuir com a construção
de soluções inovadoras. O profissional deverá, assim, dominar os saberes necessários à
elaboração de soluções para problemas em constante transformação.
As novas tecnologias, transformações inerentes à evolução das sociedades, e o estado da arte
dos campos disciplinares, igualmente em constante redefinição, impõem renovadas e
constantes dinâmicas que devem compreender as ciências exatas, humanas e sociais. Busca-se
que a história, a arte, a engenharia, a geografia, as ciências sociais, políticas e econômicas,
dentre tantas outras vertentes do conhecimento, possam convergir para um pensamento crítico
e propositivo que questione os rumos da arquitetura e do urbanismo. Assim, é possível imaginar
um profissional tecnicamente atento e socialmente solidário cuja formação favoreça sua
inserção no mercado de trabalho e no desenvolvimento humano e científico.
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Especial atenção é dada à coordenação de conteúdos de diferentes disciplinas em uma
estrutura pedagógica para o curso, assim como dos recursos a ele inerentes. Reforça-se a
qualidade da formação técnica do profissional e o interesse pelo envolvimento com as
dimensões humanísticas que devem atentar para as necessidades e os desafios sociais,
econômicos e ambientais. O contexto de extrema vulnerabilidade da região metropolitana do
Rio de Janeiro e do Brasil, certamente, demanda olhares voltados para a colaboração na solução
de problemas urgentes da habitação, do saneamento, da mobilidade e do meio-ambiente. As
competências associadas ao exercício da cidadania, do desfrute da qualidade de vida, do debate
que valoriza as subjetividades, ou ainda o cuidado com a expressão plástica, são imprescindíveis
e inerentes ao conhecimento científico. O conhecimento de aspectos psicossociais também
influencia na capacidade para a elaboração de decisões comprometidas com princípios éticos e
com a justiça social.
Reafirmando sua missão social, o curso deverá focar em competências que privilegiem o
conhecimento de questões éticas, estéticas, culturais, socioambientais e construtivas que
proporcionem habilidades para atuar no amplo espectro, onde se destacam: a concepção e
execução de projetos de arquitetura e urbanismo, de projetos relacionados com o patrimônio
natural, histórico cultural e artístico; os estudos das questões urbanas em suas diferentes
escalas e interfaces ambientais e infraestruturais, da paisagem e dos espaços interiores como
representações da organização social.
A atuação responsável do arquiteto e urbanista, a partir da compreensão básica dos fenômenos
associados às ciências da natureza, na correlação direta com os aspectos culturais, deve servir
como referência para a sua formação. O impacto da indústria da construção civil sobre as
questões ambientais em suas diversas fases, desde a extração de matéria-prima, fabricação de
materiais, distribuição, utilização e disposição final, impele o curso a introduzir noções e
conceitos associados aos ecossistemas urbanos, em suas dimensões e variáveis locais, regionais
e globais. A mitigação dos impactos adversos desta cadeia está associada ao domínio dos
processos tecnológicos e à pesquisa inovadora. Neste sentido, os aspectos sociais, econômicos e
ambientais devem ser considerados de forma sinérgica no ensino, na pesquisa e na extensão.
No âmbito do desenvolvimento urbano, partes significativas de nossas cidades, como é o caso
das favelas, carecem ainda de infraestrutura básica de saneamento, acessibilidade e moradia
adequada, apesar de iniciativas de urbanização que as reconheceram como parte integrante da
cidade. Esta não é apenas uma área de interesse de estudantes e professores, mas também um
campo que abrange questões sabidamente importantes da realidade da região metropolitana
do Rio de Janeiro e do país, em pleno século XXI. Envolve um conhecimento transdisciplinar que
se relaciona com o déficit habitacional, a falta de infraestrutura, vulnerabilidades sociais e
ambientais e que deve ser aprofundado no curso.
Estes desafios do contexto social exigem não apenas o conhecimento técnico, mas uma
formação humanista que leve em consideração as narrativas históricas e os processos racionais
ou imaginativos inerentes ao ser humano. Exigem, mais além, novas e criativas abordagens
frente às tecnologias que transformam meios produtivos, formas de comunicação e informação,
comportamentos e práticas. A formação humanista deve, portanto, estar associada às
transformações do panorama tecnológico, as quais resultaram em novos padrões projetuais e
construtivos associados à otimização de tempo e recursos (como é o caso das inovações
paramétricas, digitais e da concepção gráfica). A aproximação entre as dimensões humanísticas
da profissão e os novos padrões tecnológicos abre vertentes interdisciplinares e aponta uma
grande variedade de caminhos possíveis para a formação específica.
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A preocupação com uma formação humanista do arquiteto e urbanista, dentre outras
atribuições, está explícita no Art.5 . da Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010.
o

“Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes
competências e habilidades:
I - O conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e
econômicos relevantes e de todo o espectro de necessidades,
aspirações e expectativas individuais e coletivas quanto ao ambiente
construído;
II - A compreensão das questões que informam as ações de
preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio
ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento
sustentável;
III - As habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura,
urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os
fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações,
bem como os regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências
culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de
acessibilidade dos usuários;
IV - O conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de
influenciar a qualidade da concepção e da prática de arquitetura,
urbanismo e paisagismo;
V - Os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do
urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no contexto
social, cultural, político e econômico e tendo como objetivo a reflexão
crítica e a pesquisa;
VI - O domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em
planejamento urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem
como a compreensão dos sistemas de infraestrutura e de trânsito,
necessários para a concepção de estudos, análises e planos de
intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional”;
O respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão, comunicação e informação são
conquistas inalienáveis do século XX. Especificamente, em uma formação que envolve ciências
humanas, sociais e exatas, além das artes, destaca-se que a cultura deve ser entendida como a
base para o crescimento do ser humano como integrante de um processo de civilidade,,
conhecimento e percepção: “a diversidade cultural, tão necessária ao ser humano, quanto a
biodiversidade é para a natureza, é a herança de toda a humanidade e deve ser reconhecida e
entendida como um benefício à atual e às futuras gerações” (UNESCO/UIA, 2017, p.5).
Constata-se, ainda, que nestes tempos atuais de tecnologias digitais, os processos de concepção
da arquitetura apresentam novos desafios. Isso significa não se buscar uma ultra especialização
precoce do estudante, mas de explorar diferentes meios de investigação para estruturar
problemas.
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O panorama atual do desenvolvimento tecnológico e social exige uma formação voltada para o
pensamento crítico e para a capacidade analítica, como forma de acompanhar a velocidade de
sua transformação. Nesse contexto, o conhecimento específico deve subsidiar os processos
investigativos e não se tornar um fim em si mesmo, sob pena de sua rápida obsolescência. Mais
além, a capacidade do projeto arquitetônico e urbanístico, de enfrentar novos problemas, está
diretamente ligada ao seu caráter interdisciplinar e à sua dimensão humanística. Busca-se,
portanto, uma formação ampla e inovadora que permita caminhos distintos relacionados aos
múltiplos aspectos do campo profissional e aos interesses dos discentes.
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3 ESTRATÉGIAS
3.1 FLEXIBILIZAÇÃO E AUTONOMIA
Ações de ordem operacional se fazem necessárias para permitir que os princípios acima
definidos se transformem em realidade. Assim acredita-se na:
•

•
•

articulação disciplinar através de variados modos e níveis de integração, otimizando-se
assim o plano de estudos dos estudantes além de um melhor aproveitamento integrado
dos conteúdos pedagógicos que poderão ser assim abordados a partir de diferentes
enfoques;
estruturação dos ciclos de formação a partir de práticas pedagógicas específicas para
cada etapa de desenvolvimento na formação dos discentes;
criação de uma estrutura pedagógica com capacidade gestora para promover e efetivar,
de modo ágil e dinâmico, ações interdisciplinares, no âmbito da UFRJ, e integradas com
as ações de extensão e os projetos de pesquisa.

A partir das ações acima indicadas, o curso deverá ampliar a flexibilidade e a autonomia, tanto
na oferta de conteúdos por parte do corpo docente, quanto nas escolhas de percurso
acadêmico por parte do corpo discente. A maior flexibilização é obtida através da própria
estrutura do novo currículo na qual os estudantes poderão escolher, após concluírem uma etapa
de formação comum, as disciplinas cujos conteúdos corresponderão a habilidades específicas
com as quais mais se identifiquem. Tal possibilidade de escolha leva a uma maior autonomia por
parte do corpo discente, na medida em que cada estudante poderá seguir seu próprio percurso
acadêmico. Desse modo, estreita-se a relação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão.

3.2 INTEGRAÇÃO COM A PESQUISA E A PÓS-GRADUAÇÃO
O corpo docente da FAU/UFRJ possui uma larga e crescente atuação em pesquisa favorecida por
uma grande proporção de doutores com regime de dedicação exclusiva (75% do corpo
permanente). Em função desse perfil docente, algumas ações estratégicas se justificam aqui:
•

•
•

desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas que mobilizem conjuntamente públicos
discentes da graduação e da graduação em uma mesma atividade (disciplinas conjuntas,
workshops etc.);
promoção do ensino baseado na pesquisa;
reconhecimento e valorização da prática experimental na graduação (ver item 4.1).

Essas ações são potencializadas por um amplo universo de pesquisas que se desenvolvem tanto
no âmbito dos laboratórios vinculados aos Departamentos da FAU, quanto nos dois programas
de pós-graduação que têm alcançado nível de excelência nas avaliações da CAPES – o Programa
de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ) e o Programa de Pós-graduação em Urbanismo
(PROURB). O objetivo é que a oferta flexibilizada de disciplinas esteja mais fortemente vinculada
às linhas de pesquisa, assim como ao desenvolvimento dos Trabalhos Finais de Graduação,
contribuindo para aumentar a qualidade e o aprofundamento destes.
No momento da redação deste PPC, as atividades de pesquisa na FAU são desenvolvidas por um
vasto conjunto de grupos e laboratórios listados a seguir:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBEE – Estudos em Arquitetura, Conforto Ambiental, Eficiência Energética – DTC/FAU
Arquimuseus – Estudo da Arquitetura de Museus – PROARQ/FAU
Arquitetura, Cidade e Cultura – PROURB/FAU
Educação do Olhar – PROARQ/FAU
EES – Grupo de Pesquisa em Energia, Espaço e Sociedade – PROARQ/FAU
Espaço Saúde – PROARQ/FAU
GAE – Grupo Ambiente-Educação – PROARQ/FAU
GEPARQ – Gestão de Projetos em Arquitetura – PROARQ/FAU
GPAS – Projeto Arquitetura e Sustentabilidade – PROARQ/FAU
Grupo de Estudos e Pesquisa Estado e Políticas Públicas – PROURB/FAU
Grupo de Pesquisa Cultura, História e Urbanismo – PROURB/FAU
LabHab – Laboratório de Habitação – PROARQ/FAU
LabIT – Laboratório Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático – PROURB/FAU
LABMOB – Laboratório de Mobilidade Sustentável – PROURB/FAU
Laboratório de Cerâmica – DARF/FAU
Laboratório Habitação e Forma Urbana – PROURB/FAU
LADU – Laboratório de Direito e Urbanismo – PROURB/FAU
LAMO3d – Laboratório de modelos 3d e Fabricação Digital – PROURB/FAU
LANA – Laboratório Narrativas em Arquitetura – PROARQ/FAU
LAPA – Laboratório de Patrimônio Cultural Cidades Contemporâneas – PROURB/FAU
LAPU – Laboratório de Projetos Urbanos – PROURB/FAU
LASC – Laboratório Arquitetura, Subjetividade e Cultura – PROARQ/FAU
LAURBAM – Laboratório de Urbanismo e Meio Ambiente – PROURB/FAU
LAURD – Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital – PROURB/FAU
LEAU – Laboratório de Estudos das Águas Urbanas – PROURB/FAU
LEC – Laboratório de Estudos e Pesquisas em Cidades – PROURB/FAU
LeU – Laboratório de Estudos Urbanos – PROURB/FAU
LEUR – Laboratório de Ecologia Urbana – PROURB/FAU
naMORAR – Núcleo de atividades com o MORAR popular urbano – PROURB/FAU
Núcleo Pró-Acesso – PROARQ/FAU
PAISA – Grupo de Pesquisas em Arquitetura Paisagística – PROURB/FAU
ProAMB – Projeto e Representação do Ambiente – PROARQ/FAU
ProLugar – Lugares e Paisagens – PROARQ/FAU
RestaurArq – Preservação e Restauração do Patrimônio Edificado – PROARQ/FAU
SEL/RJ – Sistemas de Espaços Livres do Rio de Janeiro – PROARQ/FAU
Técnicas Construtivas Históricas – PROARQ/FAU
UrCA – Urbanismo, Crítica e Arquitetura – PROURB/FAU

A lista acima permite reconhecer a presença de certos temas que constituem assim um
potencial espectro de questões capazes de infiltrar e estimular mais intensamente a crescente
relação entre pesquisa e ensino de graduação.
A FAU conta ainda com um conjunto de espaços dedicados à estreita articulação entre pesquisa
e ensino de graduação cuja infraestrutura instalada e a conservação de importantes acervos
permitem acolher muitos trabalhos desenvolvidas pelos grupos acima listados:
•
•
•

Biblioteca
LABGRAF – Laboratório de Gráfica Digital
LabHidro – Laboratório de Saneamento e Sistemas Prediais Hidrossanitários
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

LCE – Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética
LEMC – Laboratório de Ensaios de Materiais de Construção e Estudo dos Solos
LIG – Laboratório de Informática da Graduação
Midiateca
NEAC – Núcleo de Estudos em Arquitetura Colonial
NPD – Núcleo de Pesquisa e Documentação
Oficina de Cerâmica
Oficina de Gesso
Oficina de Maquetes

Quando da redação do presente Projeto Pedagógico do Curso, essa infraestrutura dedicada à
articulação entre pesquisa e ensino de graduação estava coordenada e utilizada da seguinte
forma:
Infraestrutura

Coord.

Grupos de pesquisa associados

LabHidro

DTC

ProAMB – Projeto e Representação do Ambiente (PROARQ)

LCE

DTC

AMBEE – Arquitetura, Conforto Ambiental Eficiência Energética
EES – Grupo de Pesquisa em Energia, Espaço e Sociedade (PROARQ)

LEMC

DTC

RestaurArq – Preservação e Restauração do Patrimônio (PROARQ)
GEPARQ – Gestão de Projetos em Arquitetura (PROARQ)

NEAC

DHT

LANA – Laboratório de Narrativas em Arquitetura (PROARQ)

NPD

DPA

Grupo Arquitetura, Cidade e Cultura (PROURB)
LANA – Laboratório de Narrativas em Arquitetura (PROARQ)

Oficina de
Maquetes

DARF

LAMO3d – Laboratório modelos 3d e Fabricação Digital (PROURB)
Grupo Educação do Olhar (PROARQ)

Oficina de
Cerâmica

DARF

Laboratório de Cerâmica

Essa infraestrutura instalada fornece condições favoráveis ao reconhecimento e incremento da
prática experimental associada ao formato laboratorial de ensino proposto por este PPC, assim
como sua maior valorização através da oferta flexibilizada de disciplinas.

3.3 INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE
Uma relevante estratégia do PPC envolve as políticas de integração com a sociedade que ocorre
principalmente através de ações de extensão nas modalidades projetos, cursos e eventos. Na
FAU, existem projetos de extensão tal como pesquisas que permitem que estudantes da
graduação e da pós-graduação desenvolvam o conhecimento adquirido em comunidades,
escolas, secretarias municipais e estaduais de obras e de urbanismo, em órgãos governamentais
de proteção do patrimônio e outras associações civis. Merecem especial destaque os Ateliês
Universitários, nos quais são desenvolvidos projetos de interesse público e científico.
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3.4 MOBILIDADE E INTERCÂMBIO
A FAUUFRJ se destaca, no universo brasileiro pela intensidade e diversidade de intercâmbios
com instituições tanto no âmbito nacional quanto internacional. É desejável que seus
estudantes, durante o processo de formação, participem de programas de mobilidade e
intercâmbio. Os estudantes com bom desempenho acadêmico são incentivados a desenvolver
um ano de seus estudos em outras escolas, com as quais mantemos acordos. Também
acolhemos estudantes de outras instituições, que se inserem no nosso curso por igual período.
Em ambos os casos, consideramos esta forma de exposição a diferentes culturas e maneiras de
ver a Arquitetura e Urbanismo como uma ação estratégica para a formação dos estudantes.
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4 DIRETRIZES
4.1 PRÁTICAS DIDÁTICAS
Os diferentes conteúdos e métodos didáticos propostos por este PPC têm relação direta com os
tipos de espaços onde se desenvolvem e o tempo (carga horária) que lhes é destinado. Nesse
sentido, são aqui considerados três formatos de ensino praticados no curso: o teórico, o
projetual e o experimental.
A prática teórica associa duas principais dinâmicas de ensino ao longo de todo o curso: as aulas
expositivas e os seminários. As aulas expositivas têm duração máxima de 2 horas e são
ministradas para turmas de 30 estudantes, (podendo superar este número em ocasiões
específicas como no caso de palestras). A dinâmica de seminário adota a tradição socrática da
discussão e exame crítico entre os alunos dos problemas, teorias, argumentos e conceitos
trabalhados em aula, exigindo para isso carga horária podendo variar de 2 a 4 horas, grupos
menores.
A prática projetual implica na permanência prolongada, de 4 horas contínuas de duração,
necessária ao desenvolvimento, em aula, de trabalho prático por turmas de 15 estudantes,
podendo superar este número quando houver dinâmica específica. Essa prática é desenvolvida
em diferentes configurações de trabalho e assume diversas dinâmicas de aula como bancas de
avaliação e discussões coletivas, trabalho individual ou em grupos com número variável de
integrantes.
A prática experimental corresponde a aulas teórico-práticas com duração de 4 horas para
permitir o desenvolvimento individual ou coletivo de experimentos práticos por turmas com
uma média total de 30 estudantes que mobilizam instrumentos e acervos especializados.
A necessidade de se fortalecer o ensino de projeto, indicada dentre as metas e objetivos do
presente PPC (ver item 2.2), permitem justificar a decisão de se atribuir, sem prejuízo para as
demais práticas e conteúdos, uma prioridade para a prática projetual. Para tanto, estabelece
que o tempo a ela dedicado seja no mínimo equivalente à metade da carga horária total
prevista em cada um dos semestres do Curso, exceção feita do décimo e último período que
acolhe o Trabalho Final de Graduação quando se pode combinar mais de uma prática (ver item
4.6.2).
O curso é de dedicação integral e está estruturado em 10 (dez) períodos letivos. Entendendo ser
crescente o número de estudantes que se auto-sustentam ou participam na composição da
renda familiar, as matrizes curricular e horária foram ambas pensadas de forma a que o
estudante possa optar por um turno preferencial – manhã ou tarde. Isso oferece também
melhores condições para participação em atividades complementares, iniciação científica e
extensão, além de facilitar a compatibilização horária de disciplinas cursadas fora dos períodos
indicados (devido a atrasos, reprovações, equivalências parciais etc.), uma vez que podem ser
cursadas no outro turno.
Para viabilizar a implantação de dois turnos, o presente PPC propõe uma redução da carga
horária obrigatória semestral. O princípio adotado para distribuição desta ao longo do curso é
que ela seja mais elevada numa primeira parte e decresça em seguida, quando o estudante terá
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que se dedicar ao Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) e ao desenvolvimento do seu
Trabalho Final de Graduação (TFG).
Todas as disciplinas são organizadas em módulos de 2 (duas) horas não havendo diferença entre
a carga horária nominal e a praticada que adotam a referência única hora/aula de 60 minutos. O
turno da manhã é constituído por dois módulos de duas horas de aula separados por um
intervalo de meia hora, das 7h30 às 9h30 e das 10h00 às 12h00. No turno da tarde, os módulos
acontecem das 13h30 às 15h30 e das 16h00 às 18h00. Essa organização permite ainda que se
possa dispor de um horário de 1,5h dedicado a atividades extracurriculares comuns aos dois
turnos em todos os dias da semana.
Essa organização horária resulta assim em turnos de 20 horas semanais (5 manhãs ou 5 tardes
de 4 horas). Considerando, porém, as especificidades e diferentes necessidades do estudante ao
longo de sua formação, os semestres dos Ciclos Básico e Intermediário (apresentados a seguir –
item 4.2) têm um acréscimo de 4 horas – a serem praticadas no turno oposto (uma tarde na
semana para o turno da manhã ou uma manhã para o turno da tarde), enquanto aos semestres
finais retiram-se 4 horas, liberando um dia inteiro da semana para eletivas e atividades
extracurriculares. O período letivo é composto por um mínimo de 15 (quinze) semanas.

4.2 ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular proposta pelo presente PPC é organizada em três ciclos de formação: o
primeiro, chamado de ‘Básico’ com duração de um ano (dois semestres), o segundo de
‘Intermediário’, com dois anos (quatro semestres) e o terceiro, ‘Avançado’, também com
duração de dois anos (quatro semestres).
4.2.1 CICLO BÁSICO
O Ciclo Básico está voltado para a aproximação do estudante com o mundo da Arquitetura e do
Urbanismo acolhendo, desde o princípio, sua natureza complexa e diversa. O Ciclo Básico visa
sensibilizá-lo para a experiência com a cidade e sua arquitetura, bem como despertar e
instrumentalizar sua capacidade reflexiva e de criação. Ao final dos dois primeiros períodos
espera-se a construção de uma base de competências e habilidades, bem como de uma cultura
arquitetônica preliminar comum.
O Ciclo Básico visa conferir familiaridade com o processo de criação formal e espacial, suas
lógicas estruturais e princípios construtivos, a percepção de suas qualidades ambientais e
visuais, bem como suas relações contextuais. Neste processo, pretende-se que se desenvolva a
capacidade imaginativa, o raciocínio espacial abstrato e habilidades básicas ligadas a diferentes
modos de representação visual do objeto arquitetônico e seu sítio, entendidas como recursos
indispensáveis para sua compreensão e concepção. Tais competências, associadas à
compreensão de conceitos teóricos, contribuirão para o reconhecimento da arquitetura como
elemento constitutivo e inerente à cidade, entendida como produção resultante de processos
técnicos, históricos, sociais e culturais. Assim, se enfatizará neste momento inicial do curso, a
importância da arquitetura da cidade, adotando como estudo de caso a própria cidade do Rio de
Janeiro, que servirá de campo para introdução de conceitos próprios à história da arquitetura e
do urbanismo.
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A introdução a este amplo espectro de competências e habilidades inter-relacionadas implica
em um duplo desafio. Por um lado, significa criar oportunidades para o exercício detido e
concentrado de saberes e por outro, relacioná-los entre si. Tais desafios se somam a um dos
objetivos gerais que guiam este projeto: a mitigação de fragmentação de conteúdos graças a sua
maior articulação que permitam oferecer experiências de imersão. Deste modo, a estrutura
curricular do Ciclo Básico propõe uma redução do número disciplinas por meio da integração
entre setores e departamentos.
4.2.2 CICLO INTERMEDIÁRIO
Dando sequência à sensibilização proporcionada no primeiro ano, o Ciclo Intermediário,
composto por quatro períodos foca seus esforços na capacitação em diferentes campos de
atuação do arquiteto e urbanista, da concepção do edifício e detalhamento de seus espaços
internos ao projeto urbano e paisagístico e planejamento do território, privilegiando sempre o
papel social da formação pública. Destacam-se, assim, temas como o da concepção de
equipamentos públicos, da habitação coletiva, do patrimônio e das técnicas sustentáveis.
A dinâmica pedagógica desse Ciclo toma por referência o conceito de integração entre
disciplinas de diferentes Departamentos entorno do ensino de projeto. Parte para tanto de uma
avaliação dos 15 anos de existência da experiência de integração praticada na FAU no âmbito do
Ateliê Integrado I e propõe a diversificação das formas de integração entre disciplinas: o
alinhamento de conteúdos, a integração pontual ou por módulos.
O alinhamento de conteúdos define-se como a alocação de conteúdos ao longo da matriz
curricular e em diversas disciplinas em função de afinidades horizontais (dentro do mesmo
período) e por continuidades verticais (entre períodos diferentes). O alinhamento de conteúdos
deve constituir a base de qualquer formatação de integração.
A integração pontual ou por módulos corresponde a momentos de integração mais intensos e
específicos (como palestras, workshops, bancas, módulos conjuntos de curta duração) e que
prescindem da regularidade de uma presença simultânea e formalmente inscrita na matriz
curricular dos diferentes docentes responsáveis pelas disciplinas participantes.
Observa-se que as duas formas permitem objetos (assuntos, conteúdos) comuns. Quanto aos
produtos comuns (exercícios, provas, projetos), ainda que estes tendam a se encaixar melhor no
formato de integração pontual ou por módulos, também podem existir no formato de simples
alinhamento. Em particular, as integrações por alinhamento vertical (entre períodos diferentes)
permitem não só a continuidade e o aprofundamento de conteúdos, como também de produtos
(por exemplo, um projeto de um período pode ser aprofundado por disciplinas do período
seguinte).
Muito mais que uma simples sucessão de quatro períodos na matriz curricular, o desenho do
Ciclo Intermediário define-se em função de um duplo cruzamento de diferentes graus de
integrações horizontais e verticais entre disciplinas e semestres que o compõem. A integração
horizontal visa favorecer o reconhecimento e a valorização do espaço do ateliê e da prática
projetual como principal formato pedagógico do Ciclo. Para tanto, a integração horizontal em
cada semestre mobilizará principalmente as disciplinas que adotam a prática projetual como
formato de ensino.
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Neste contexto, do terceiro ao sexto período, o ensino de projeto é composto por abordagens
que perpassam temas norteadores: terceiro período - paisagem; quarto período - ambiente;
quinto período - meio ambiente; e, sexto período - patrimônio.
No que tange à integração vertical, o Ciclo Intermediário propõe uma série alinhamentos de
conteúdos entre os semestres que o compõem. A ideia com isso é oferecer a possibilidade de
desenvolvimento e aprofundamento de determinados conteúdos, tão importante para a
efetiva capacitação que o Ciclo pretende proporcionar e que o tempo de um semestre muitas
vezes não permite viabilizar. Esse aprofundamento diz respeito às práticas teóricas e
experimentais.
Ao mesmo tempo em que preserva certa autonomia aos conteúdos definidos pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), o Ciclo Intermediário pretende assim, período a período, ir
tornando suas relações paulatinamente mais inteligíveis para o estudante. O propósito é ajudar
a construir a base de uma formação mais consciente da complexidade e amplitude do campo da
Arquitetura e do Urbanismo que lhe permita optar, no Ciclo Avançado, por diferentes rotas e
formas de aprofundamento.
4.2.3 CICLO AVANÇADO
O Ciclo Avançado constitui o terceiro e último segmento do Curso e tem duração de dois anos
voltados à qualificação diferenciada e flexibilizada do estudante, uma vez que este define seu
próprio percurso acadêmico, tendo como objetivo o desenvolvimento da autonomia crítica em
preparação para as escolhas do TFG. A oferta de disciplinas deve garantir a construção dialógica
do conhecimento e, para isso, privilegiar a interação entre docentes e discentes.
Nesse momento do curso, e além da oferta de eletivas de escolha livre e condicionada, a matriz
curricular é composta por três formatos de disciplinas que conformam cada um deles um grupo
de escolha restrita:
•

um primeiro grupo é o dos ‘Seminários Avançados’ que reúne uma oferta variada de
disciplinas teóricas interessadas no aprofundamento de temas com recortes específicos,
com a dinâmica metodológica da discussão coletiva a partir de textos selecionados em
função de determinado quadro teórico pertinente ao tema tratado, tendo a prática da
redação e a produção escrita como principal objetivo;

•

o segundo corresponde aos ‘Ateliês Avançados’ que são as disciplinas de projeto
pautadas por agendas projetuais explícitas dos docentes que as oferecem e tendo como
objetivo uma produção projetual capaz de explorar situações e estruturar problemas no
sentido da busca por inovação;

•

o terceiro grupo é formado pelos ‘Laboratórios Avançados’ que propõem um método
de ensino-aprendizagem que articula conhecimentos teóricos com a experimentação
prática capaz de produzir simulações, ensaios e modelos digitais ou físicos.

O Ciclo se inicia, no sétimo período, por uma experiência de integração total mobilizada pelo
desenvolvimento e orientação conjunta de um único trabalho comum às três práticas: teórica,
projetual e experimental, remetendo respectivamente aos dispositivos do seminário, do ateliê e
do laboratório. O objetivo pedagógico desse momento de integração é a definição do projeto
como construção de problema que, dado o caráter simbólico para um curso em uma
universidade pública, advirá do enfrentamento de situações complexas e desafios emergentes
na cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido, o projeto deve se afirmar como posicionamento
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crítico, propondo abordagens distintas da questão do habitar na contemporaneidade. A
disciplina terá a prática projetual como central, sendo os Ateliês locais de convergência das
reflexões e discussões sobre espaço, sociedade e teorias contemporâneas assim como das
investigações e experimentações de soluções técnicas e de representação. No módulo Ateliê
deverá haver ao menos um docente com a carga horária plena de 120h e nenhum com menos
30h de participação, a critério das abordagens e dinâmicas propostas por cada equipe.
A dinâmica pedagógica do Ciclo Avançado é horizontal, ou seja as disciplinas que o compõem
não estão vinculadas por pré-requisitos outros que a conclusão da integração do sétimo período
e podem ser cursadas em qualquer ordem de acordo com a escolha do estudante e suas
condições de prioridade de inscrição em disciplinas. As disciplinas do Ciclo Avançado se
diferenciam assim em função das abordagens teóricas e programáticas, dos métodos de ensino,
e das atuações vinculadas à pesquisa, à extensão e às demais disciplinas, conforme a equipe de
docentes e participantes externos.
O Ciclo prioriza especificidades relacionadas com o perfil de competências do corpo docente,
formato de aulas e papel desempenhado por cada departamento. Para dar conta dessa
necessidade, cada grupo de escolha restrita fica prioritariamente vinculado aos departamentos
que possuem mais afinidade com o perfil dos conteúdos que o compõem, sem exclusão dos
demais. Assim, este PPC estabelece que:
•

a responsabilidade de oferta mínima de disciplinas, turmas e vagas para cada um dos
grupos deve obedecer ao princípio da proporcionalidade de corpo docente disponível,
ou seja, aquele que não se encontra mobilizado pela oferta de disciplinas obrigatórias
nos Ciclos Básico e Intermediário;

•

a oferta mínima de Seminários do Grupo 1 será garantida pelo Departamento de
História e Teoria (DHT) e pelo Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente (DPUR);

•

todo Ateliê do Grupo 2 deverá contar com a participação de ao menos um docente dos
Departamentos de Projeto de Arquitetura (DPA) ou de Urbanismo e Meio Ambiente
(DPUR);

•

a responsabilidade pela oferta mínima de Laboratórios do Grupo 3 será distribuída pelos
Departamentos de Análise e Representação da Forma (DARF), de Tecnologia da
Construção (DTC) e de Estruturas (DE);

•

a coordenação do Ciclo ficará responsável pela gestão da oferta de disciplinas em cada
grupo em função de critérios que considerem o conhecimento específico, a experiência
pregressa ou pesquisa em desenvolvimento sobre o tema pelos docentes proponentes
de disciplinas no Ciclo Avançado.

Uma mesma disciplina pode ser cooferecida por docentes de diferentes Departamentos. Essa
parceria entre Departamentos pode também ocorrer pela oferta conjugada de duas ou mais
disciplinas a ser previamente divulgada.
O Trabalho Final de Graduação (TFG) também integra o Ciclo Avançado, que se desenvolve por
meio da participação específica do docente-orientador (ver item 5.5.1 - SEMINÁRIO DE
PRÁTICAS PROFISSIONAIS). Essa vinculação justifica-se pela ideia de que sua definição e
orientação tenham sinergia com as escolhas e atividades realizadas pelo estudante ao longo do
Ciclo Avançado. O Trabalho Final de Graduação deixa assim de ser entendido como simples
síntese de conhecimentos adquiridos durante o Curso para assumir a condição de uma real
contribuição do estudante para a construção do conhecimento em Arquitetura e Urbanismo –
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um justo retorno do investimento público da sociedade para sua formação. Trata-se, portanto,
de reconhecer e valorizar a importância que o Trabalho Final de Graduação pode ter na
produção de conhecimento pela Universidade, como também na transformação do próprio
campo de competências e atuação profissional do arquiteto e urbanista.
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5 ESTRUTURA CURRICULAR
5.1 MATRIZ CURRICULAR
Apresentamos a seguir a estrutura curricular com a distribuição das disciplinas obrigatórias por
período. Integram também essa matriz os Requisitos Curriculares Suplementares obrigatórios
(RCS) cujas práticas didáticas são definidas por regulamentos específicos e que correspondem
ao Seminário de Práticas Profissionais e ao Trabalho Final de Graduação (ver itens 5.5.1 e 5.5.2
respectivamente).

CICLO BÁSICO

TIPO

DEP.

SIGLA

C.H.

CR

H/SEM

TÍTULO

DHT

ARQ 1

30

2

1x2

ARQUITETURA 1

DPUR

CID 1

30

2

1x2

CIDADE 1

DARF

EXP 1

60

2

1x4

EXPRESSÃO 1

DARF

FOA 1

120

4

2x4

FORMA ARQUITETÔNICA 1

DARF

REP 1

60

3

2x2

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 1

DTC

CON 1

60

3

1x4

CONSTRUÇÃO 1

TOTAL

360

16

24

PERÍODO 1
Seminário
Ateliê
Laboratório

PERÍODO 2
Seminário

DPUR

CID 2

60

4

2x2

CIDADE 2

Ateliê

DARF

EXP 2

60

2

1x4

EXPRESSÃO 2

DARF

FOA 2

120

4

2x4

FORMA ARQUITETÔNICA 2

DARF

REP 2

60

3

2x2

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 2

DTC

TEC 1

30

2

1x2

TECNOLOGIA 1

DE

EST 1

30

2

1x2

ESTRUTURAS 1

TOTAL

360

17

24

Laboratório
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CICLO INTERMEDIÁRIO
TIPO

DEP.

SIGLA

C.H.

CR

H/SEM

TÍTULO

Seminário

DHT

HIS 1

60

4

2x2

HISTÓRIA 1

Ateliê

DPUR

PUP 1

60

3

1x4

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM 1

DPA

PA 1

120

4

2x4

PROJETO DE ARQUITETURA 1

DTC

CON 2

60

3

1x4

CONSTRUÇÃO 2

DE

EST 2

60

4

2x2

ESTRUTURAS 2

TOTAL

360

18

24

PERÍODO 3

Laboratório

PERÍODO 4
Seminário

DHT

HIS 2

60

4

2x2

HISTÓRIA 2

Ateliê

DARF

EXP 3

60

3

1x4

EXPRESSÃO 3

DPA

PA 2

120

4

2x4

PROJETO DE ARQUITETURA 2

DTC

TEC 2

60

3

1x4

TECNOLOGIA 2

DE

EST 3

60

4

2x2

ESTRUTURAS 3

TOTAL

360

18

24

Laboratório

PERÍODO 5
Seminário

DHT

HIS 3

60

4

2x2

HISTÓRIA 3

Ateliê

DPUR

PUP 2

60

3

1x4

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM 2

DPA

PA 3

120

4

2x4

PROJETO DE ARQUITETURA 3

DTC

TEC 3

60

3

1x4

TECNOLOGIA 3

DE

EST 4

60

4

2x2

ESTRUTURAS 4

TOTAL

360

18

24

Laboratório

PERÍODO 6
Seminário

DHT

TEO 1

60

4

2x2

TEORIA 1

Ateliê

DPUR

PUP 3

60

3

1x4

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM 3

DPA

PA 4

120

3

2x4

PROJETO DE ARQUITETURA 4

DTC

TEC 4

30

2

1x2

TECNOLOGIA 4

DTC

CON 3

60

3

1x4

CONSTRUÇÃO 3

DE

EST 5

30

2

1x2

ESTRUTURAS 5

TOTAL

360

17

24

Laboratório
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CICLO AVANÇADO
TIPO

DEPART.

SIGLA

C.H.

CR.

H/SEM

T.INT

60

4

1x4

60

2

1x4

60

2

1x4

60

3

1x4

TOTAL

240

11

16

TÍTULO

PERÍODO 7
Seminário
Ateliê
Laboratório

DHT
DARF + DPA +
DPUR
DTC

TRABALHO INTEGRADO

PERÍODO 8
Seminário

DHT/DPUR
/FAW

SEM

60

4

1x4

SEMINÁRIO AVANÇADO
(GRUPO 1)

Ateliê

DPA/DPUR/
FAW

ATL

60

2

1x4

60

2

1x4

ATELIÊ AVANÇADO
(GRUPO 2)

Laboratório

DARF/DTC/DE
/FAW

LAB

60

3

1x4

LABORATÓRIO AVANÇADO
(GRUPO 3)

RCS

FAW

SPP

30

2

2x1

PRÁTICAS PROFISSIONAIS

TOTAL

270

13

18

PERÍODO 9
Seminário

DHT/DPUR
/FAW

SEM

60

4

1x4

SEMINÁRIO AVANÇADO
(GRUPO 1)

Ateliê

DPA/DPUR/
FAW

ATL

60

2

1x4

60

2

1x4

ATELIÊ AVANÇADO
(GRUPO 2)

Laboratório

DARF/DTC/DE
/FAW

LAB

60

3

1x4

LABORATÓRIO AVANÇADO
(GRUPO 3)

RCS

FAW

SPP

30

2

2x1

PRÁTICAS PROFISSIONAIS

TOTAL

270

13

18

TFG

120

4

2x4

TOTAL

120

4

8

PERÍODO 10
RCS

FAW

TRABALHO FINAL
DE GRADUAÇÃO
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5.3 CARGA HORÁRIA
A distribuição da carga horária do Curso é a seguinte:
Componente curricular

Todo o curso

Básico

Intermediário

Avançado

Obrigatórias

2160

720

1440

240

Eletivas Escolha Restrita

480

Disciplinas
480

Total ‘controlado’

2880 (72%)

720

1440

720

Seminário

540 (19%)

120 (17%)

240 (17%)

180 (25%)

Ateliê

1440 (50%)

360 (50%)

720 (50%)

360 (50%)

Laboratório

900 (31%)

240 (33%)

480 (33%)

180 (25%)

Eletivas Escolha Condicionada

120

Eletivas Livre Escolha

120

RCS (Requisitos Curriculares Suplementares)
Seminários Prática Profissional

60

60

Trabalho Final de Graduação

120

120

Estágio Supervisionado

180

180

Atividades Complementares

120

Atividades de Extensão

400

Total de horas

4000

720

1440

1080

Do total da carga horária de conteúdo controlado – disciplinas obrigatórias e de escolha restrita
(72% do total do curso), a carga horária mínima de ensino em ateliê é de 1.440 horas (50%), de
teoria é de 540 horas (19%) e de tecnologia é de 900 horas (31%). Os restantes 28% da carga
horária vão variar de formato e conteúdo em função das escolhas de eletivas, do perfil do
Trabalho Final de Graduação, das atividades complementares e de extensão feitas por cada
estudante, permitindo assim moldar sua formação aos seus interesses pessoais e profissionais.

5.4 EMENTÁRIO
5.4.1 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
As disciplinas obrigatórias possuem ementas fixas e são as mesmas adotadas por todas as
turmas. As Fichas CEG03 contendo ementário detalhado, metodologia, bibliografia e requisitos
exigidos estão reunidas no Apêndice 01.

PERÍODO 1
Disciplina (sigla) carga horária total, créditos

Pré-requisitos (P), Co-requisitos (C)

ARQUITETURA 1 (ARQ 1) 30h, 2cr.

CID 1 (C)

Apresenta o que é arquitetura e urbanismo tendo a cidade do Rio de Janeiro como laboratório. É

desenvolvida em abordagem transdisciplinar com a disciplina Cidade 1, através de visitas exploratórias,
leituras e produção de narrativas gráficas e textuais pelos discentes. Visa o reconhecimento e
interpretação dos valores da arquitetura e da paisagem, também como patrimônio.

CIDADE 1 (CID 1) 30h, 2cr.

ARQ 1 (C)

Apresenta o que é arquitetura e urbanismo tendo o Rio de Janeiro como laboratório. Em parceria com
a disciplina Arquitetura 1, desenvolve abordagem transdisciplinar, a observação, descrição, análise,
problematização e interpretação.

EXPRESSÃO 1 (EXP 1) 60h, 2cr.

CID1 (C)

Introdução à representação em suporte bidimensional de objetos arquitetônicos visando sua expressão
e comunicação. Técnicas de desenho à mão livre. Técnicas de desenho de observação. Técnicas de
apresentação e expressão visual do objeto arquitetônico (texturas, cor, traços). Técnicas básicas de
perspectiva a mão livre (ponto de fuga, linha do horizonte). Tratamento do espaço bidimensional do
suporte (diagramação, tipografia, design visual).

FORMA ARQUITETÔNICA 1 (FOA 1) 120h, 4cr.
Introdução à concepção da forma e representações do objeto arquitetônico. Representação
tridimensional (modelos): princípios básicos de representação (medida, tamanho e escala), técnicas
manuais da construção de modelos. Representação gráfica codificada (desenho): sistema de projeções
ortográficas (planta, corte, fachada), padronizações e convenções (simbologia, hierarquia de traços),
técnicas e instrumentos do desenho arquitetônico manual, representação gráfica básica da solução
construtiva. Introdução à concepção da forma arquitetônica: uso exploratório dos meios de
representação visando a concepção arquitetônica (modelos de estudo, croquis), introdução a critérios
e questões arquitetônicas (intenção plástico-formal, escala, adequação espaço-uso, qualidade lumínica,
acesso e circulação, interior/exterior), introdução aos elementos arquitetônicos (paredes, aberturas,
coberturas, escadas, rampas, pilares/colunas etc.), noções básicas de morfologia e ordem. Operações
formais.

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 1 (REP 1) 60h, 4cr.
Introdução ao pensamento espacial abstrato e técnicas de descrição da geometria de objetos
tridimensionais. Representação ortogonal de poliedros. Métodos descritivos: mudança de plano,
rotação, rebatimento. Posições relativas, entre retas, entre reta e plano, entre planos. Planificação e
verdadeira grandeza. Interseção de poliedros. Introdução à modelagem digital. Construção de modelo
físico.

CONSTRUÇÃO 1 (CON 1) 60h, 3cr.
Apresentação dos principais materiais de construção disponíveis, suas aplicações e relação com a
execução em canteiro de obras. Materiais de Construção: histórico, tipos, características e
propriedades físicas e mecânicas; Introdução aos materiais e procedimentos empregados em
diferentes sistemas construtivos: construções com terra, alvenarias estruturais e de vedação,
estruturas de concreto armado moldado no local, argamassa armada, sistemas industrializados.
Primeiras etapas da construção de edificações: serviços preliminares e canteiro de obras.
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PERÍODO 2
CIDADE 2 (CID 2) 60h, 4cr.

CID 1 (P)

Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o processo de transformação das cidades, dos
sistemas de produção e das estruturas sociais ao longo dos séculos XIX e XX. Introdução às diversas
teorias sobre o papel das cidades, aos modelos, planos e projetos realizados nesse período assim como
ao pensamento urbanístico, à formulação da crítica do final do século XX e às visões contemporâneas
da disciplina.

EXPRESSÃO 2 (EXP 2) 60h, 2cr.

EXP 1 (P)

Consolidação dos conteúdos de Expressão 1 e desenvolvimento de raciocínio gráfico criativo. Técnicas
ampliadas de desenho à mão livre (luz, sombra, textura). Técnicas ampliadas de perspectiva à mão livre
(pontos medidores). Técnicas ampliadas de apresentação e expressão visual do objeto arquitetônico
(diagramas, fotografias, imagem digital, técnicas mistas). Tratamento avançado do espaço
bidimensional do suporte (diagramação, tipografia, design visual). Raciocínio gráfico criativo.

FORMA ARQUITETÔNICA 2 (FOA 2) 120h, 4cr.

FOA 1 (P)

Métodos de análise arquitetônica (foco na estrutura, relações contextuais e ambiências internas).
Continuidade da representação gráfica codificada (desenho): representação gráfica de precedentes.
Continuidade na concepção da forma arquitetônica: continuidade e ampliação do uso exploratório dos
meios de representação para a concepção (modelos de estudo e croquis), uso dos conceitos de
morfologia (princípios de ordem, manipulação da forma) e elementos arquitetônicos. Ampliação do
universo de critérios e questões arquitetônicas: introdução do contexto (morfologia das préexistências, implantação, alinhamentos, gabaritos, visadas, aproximação e acesso, orientação solar,
caráter e decoro), introdução à relação forma-espaço-estrutura (expressividade plástica / impacto na
organização espacial, tipos de sistemas estruturais) e à concepção de ambiências internas (efeitos de
luz, circulação, morfologia do espaço interno, gradações público-privado e adequação espaço-uso).

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 2 (REP 2) 60h, 4cr.

REP 1 (P)

Desenvolvimento do pensamento espacial abstrato e técnicas de descrição da geometria de
superfícies. Representação ortogonal de superfícies desenvolvíveis e reversas. Seções e interseções.
Aplicações práticas. Introdução à modelagem digital. Construção de modelo físico. Introdução à
perspectiva cônica.

TECNOLOGIA 1 (TEC 1) 30h, 2cr.
Representação do relevo, perfis, corte e aterro. Fotogrametria. Instrumentos de topografia.
Demarcação, levantamento planialtimétricos. Diagrama solar, orientação magnética e verdadeira.

ESTRUTURAS 1 (EST 1) 30h, 2cr.
Análise qualitativa do comportamento dos diversos elementos e sistemas estruturais através do
contato com modelos físicos. Equilíbrio, vínculos, apoios, ligações e graus de liberdade. Solicitações.
Noções intuitivas de tensões e deformações. Comportamento elástico dos materiais. Isotropia e
anisotropia. Estabilidade e instabilidade. Evolução histórica dos sistemas estruturais. Pesquisa de
formas estruturais por processos de livre avaliação. Noções de rigidez pela forma. Observações de
soluções da natureza. Análise quantitativa dos elementos de barras. Sistema de forças. Condições de
equilíbrio da estática no plano. Classificação das estruturas quanto à estaticidade. Cálculo de reações
de apoio em estruturas isostáticas planas.
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PERÍODO 3
HISTÓRIA 1 (HIS 1) 60h, 4cr.

ARQ 1 (P)

Historicidade da Arquitetura e do Projeto - matrizes. Arquitetura no Brasil dos séculos XVI ao XIX,
problematizando sua relação com a cultura europeia ocidental em suas matrizes clássicas e românticas,
e pontuando a presença da arquitetura indígena e da arquitetura de matriz africana. Analisa as obras
do passado, em seus aspectos estéticos e simbólicos, técnicos e construtivos e de produção do espaço,
como criações e respostas a desafios de projeto em sua dimensão social e em relação a teorias. Visa
reconhecer as obras em seu valor histórico e como objeto de possíveis ações de preservação, mas
também como fenômenos a serem experienciados e ressignificados no presente e como fontes para a
imaginação arquitetônica, identificando a historicidade do projeto. Pretende desenvolver a capacidade
de pesquisa, análise e de leitura e interpretação crítica de textos e obras.

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM 1 (PUP 1) 60h, 3cr.

CID 1 (P)

Entendimento sistêmico da paisagem a partir de sistemas biofísicos, urbanos e socioculturais e suas
interfaces. Abordagem sensível da paisagem a partir da vivência e percepções do corpo e de narrativas
da mesma. Compreensão da complexidade do projeto de um espaço livre público urbano e suas
inserções na paisagem urbana como partes de um sistema de espaços livres e edificados. Análise da
paisagem associada à indicação de problemas e potencialidades para o projeto. Desenvolvimento de
projeto do espaço livre considerando os possíveis rebatimentos na paisagem urbana.

PROJETO DE ARQUITETURA 1 (PA 1) 120h, 4cr.

FOA 2 (P)

Articulação da arquitetura com seu sítio de implantação utilizando materiais e técnicas construtivas
para criação de experiências espaciais que possam ajudar a promover essa articulação. Exploração da
relação da arquitetura com seu sítio físico de implantação, estudo de precedentes pertinentes ao tema,
técnicas de levantamento e representação do sítio físico, estratégias e partido de implantação e
impacto na paisagem, desenvolvimento do pensamento construtivo através do estudo de critérios de
escolha de materiais e técnicas de construção e sua relação com as condicionantes físicas do sítio
(topografia, hidrologia, vegetação, orientação), representação técnica da materialidade construtiva
(estruturas e espessuras), concepção da experiência espacial sensorial e sua relação com a paisagem.
Exemplos de temas explorados: lugares extremos, remotos, o morro, a ausência do outro, um
personagem explorador, pioneiro e ações como contenção, suspensão, escavação, interrupção.

CONSTRUÇÃO 2 (CON 2) 60h, 3cr.

CON 1 (P)

Introdução ao estudo dos solos e fundações: tipos e características dos solos; estudo geotécnico do
terreno e interpretação de sondagens, critérios de escolha para fundações superficiais e profundas.
Materiais empregados em sistemas de construção convencionais: propriedades, dosagem, produção e
controle tecnológico de concretos e argamassas. Etapas da execução de fundações e estruturas de
edificações: execução de estruturas de concreto armado. Etapas de execução de alvenarias e
revestimentos.

ESTRUTURAS 2 (EST 2) 60h, 4cr.

EST 1 (P)

Esforços seccionais: conceito, avaliação, relações entre eles, traçado de linhas de estado e
determinação de valores máximos e mínimos; Vigas; Pórticos planos; Treliças; Propriedades
geométricas das seções transversais de barras; Tração; Compressão; Tensões e deformações; Corte
direto. Flexão; Instabilidade elástica de colunas: carga crítica de Euler. Flambagem de colunas e vigas.
Noções de Hiperestática: vigas contínuas; Comportamento dos materiais: concreto armado, aço e
madeira.
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PERÍODO 4
HISTÓRIA 2 (HIS 2) 60h, 4cr.

HIS 1 (P)

Historicidade da Arquitetura e do Projeto - transversalidades modernas. Arquitetura no Brasil nos fins
do século XIX e século XX, no contexto da modernidade e do “projeto” moderno, problematizando sua
relação com as experiências europeias e norte-americanas, entre outras, e sua singularidade e
representatividade. Analisa as obras do passado, em seus aspectos estéticos e simbólicos, técnicos e
construtivos e de produção do espaço, como criações e respostas a desafios de projeto em sua
dimensão social e em relação a teorias. Visa reconhecer as obras em seu valor histórico e objetos de
possíveis ações de preservação, mas também como fenômenos a serem experienciados e
ressignificados no presente e como fontes para a imaginação arquitetônica, identificando a
historicidade do projeto. Pretende desenvolver a capacidade de pesquisa, análise e de leitura e
interpretação crítica de textos e obras.

EXPRESSÃO 3 (EXP 3) 60h, 2cr.

EXP 2 (P), PA 2 (C)

Aprofundamento de meios de expressão e comunicação do projeto. Uso de meios digitais de
modelagem, de tratamento de imagem e de design gráfico. Domínio de técnicas mistas de
apresentação. Diagramas, foto inserção, render).

PROJETO DE ARQUITETURA 2 (PA 2) 120h, 4cr.

PA 1 (P), TEC 2 (C), EXP 3 (C)

Organização, dimensionamento e equipamento de espaços destinados a diferentes perfis de uso e
especificação de detalhes construtivos capazes de contribuir com a criação de condições favoráveis a
esses usos. Exploração da relação entre função e programa em arquitetura, uso e qualidade espacial,
dimensionamento programático, noções de ergonomia e conforto ambiental (iluminação, ventilação e
ambiente sonoro) e suas relações com a organização espacial (gradientes entre público e privado,
coletivo e íntimo, interior e exterior) com estudo de precedentes pertinentes à arquitetura do lote
urbano, o detalhe construtivo como espaço de concepção da arquitetura, detalhamento arquitetônico
(escalas, técnicas e códigos de representação), especificação material dos ambientes projetados.
Exemplos de temas explorados: lugares de separação, conflito, de relação com o outro, a membrana,
os limiares, as bordas, o personagem do vizinho e ações que considerem gradações, modulação,
repetição, verticalidade, permeabilidade, opacidade, espessura.

TECNOLOGIA 2 (TEC 2) 60h, 3cr.

TEC 1 (P), PA 2 (C)

Bioclimatismo e soluções de arquitetura específicas para diferentes climas. Carta bioclimática e
diretrizes de projeto em clima quente e úmido. Implantação da edificação, orientação de fachadas e
variáveis de conforto ambiental. Radiação solar direta e difusa. Geometria e carta solar. Janelas, vãos,
fechamentos e desempenho ambiental. Projeto de elementos de sombreamento externos. Diretrizes
de iluminação natural e ventilação natural. Parâmetros da etiquetagem. Cobertura, materiais e trocas
de calor. Normas técnicas. Simulação computacional.

ESTRUTURAS 3 (EST 3) 60h, 4cr.

EST 2 (P)

Determinação de cargas e esforços em elementos estruturais; Comportamento estrutural de lajes,
vigas e pilares, com determinação das cargas e transferência das mesmas entre elementos; Concepção
estrutural; Tipologias dos sistemas estruturais; Partido do sistema estrutural; Aplicações de cada
material: vantagens e desvantagens; Pré-dimensionamento estrutural de lajes e vigas com estimativa
dos carregamentos atuantes; Estados limites últimos e de serviço; Verificação da segurança; Estruturas
de concreto armado; Teoria do concreto armado; Domínios de dimensionamento; Dimensionamento
das seções de concreto armado; Lajes e vigas de edifícios: avaliação de cargas e esforços;
dimensionamento e detalhes; Verificação e dimensionamento à flexão e ao esforço cortante, incluindo
os efeitos da torção.
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PERÍODO 5
HISTÓRIA 3 (HIS 2) 60h, 4cr.

HIS 2 (P)

Historicidade da Arquitetura e do Projeto - posicionamentos contemporâneos. Arquitetura
contemporânea, como fruto de posicionamentos diferenciais diante de críticas ao “projeto moderno”,
da “pós-modernidade” e dos processos culturais na contemporaneidade. Analisa as obras em seus
aspectos estéticos e simbólicos, técnicos e construtivos e de produção do espaço, como criações e
respostas a desafios de projeto em sua dimensão social e em relação a teorias. Apresenta debates
sobre os limites entre moderno e contemporâneo, arquitetura e linguagem, arquitetura e
fenomenologia, arquitetura e lugar, arquitetura e evento, arquitetura crítica e pragmatismo pós-crítico,
entre outros. Visa reconhecer as obras como posicionamentos constituídos a partir de pensamentos e
discursos, em sua relação com a cultura artística e arquitetônica e identificando a historicidade dos
projetos. Pretende desenvolver a capacidade de produção de textos analíticos e críticos, a partir de
bases teóricas.

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM 2 (PUP 2) 60h, 3cr.

PUP 1 (P)

Desenvolvimento do projeto e soluções urbanísticas e paisagísticas a partir da questão ambiental.
Apresentação de uma abordagem sistêmica e interescalar da questão urbana e ambiental, integração
com as questões de mobilidade, habitação e densidade. Exploração da relação interescalar entre microbacia e projeto urbano e paisagístico. Apresentação de métodos de desenvolvimento volumétrico e
formal de composição urbana e paisagística. Projeto Urbano e Paisagístico, sistemas verdes, azuis e
marrons, densidade e desenho urbano, mobilidade, habitar, estratégias urbanas, micro-bacia e
planejamento ambiental.

PROJETO DE ARQUITETURA 3 (PA 3) 120h, 4cr.

PA 2 (P)

Articulação e qualificação do espaço urbano através da arquitetura e utilização de materiais e técnicas
construtivas para conferir novo valor e condições de uso às edificações existentes. Exploração da
relação da arquitetura com o espaço urbano e a infraestrutura, estudo de precedentes pertinentes ao
tema da arquitetura como elemento estratégico do projeto urbano e da relação com a sua dimensão
material e construtiva, princípios de concepção em sistema, fluxos e mobilidade, conceitos de
faseamento, flexibilidade e durabilidade, métodos de estudo e técnicas de representação do espaço
urbano existente, aspectos sociais, ambientais e econômicos mobilizados pela concepção do projeto
urbano. Exemplos de temas explorados: o cenário-suporte, vida pública, articulador, o mutante, a
multidão, a temporalidade, o movimento e ações de transformação, modulação e adaptabilidade

TECNOLOGIA 3 (TEC 3) 60h, 3cr.

TEC 2 (P), PA 2 (P)

Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente. Medição Individualizada de Água. Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitário. Sistemas Prediais de Águas Pluviais. Sistemas Prediais de Gás Combustível. Instalações
de Prevenção e Combate a Incêndio. Sistema de Manuseio e Coleta do Lixo Domiciliar. Instalações
elétricas. Concepção e Dimensionamento. Normalização. Desenvolvimento exercício de projeto de
instalações hidro sanitárias em projetos de pequeno porte.

ESTRUTURAS 4 (EST 4) 60h, 4cr.

EST 3 (P)

Compressão simples. Flambagem. Compressão excêntrica. Flexo-compressão. Flexão oblíqua. Avaliação
das cargas e esforços, dimensionamento e detalhes de pilares e de elementos de fundações de
edifícios.
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PERÍODO 6
TEORIA 1 (TEO 1) 60h, 4cr.

HIS 3 (P), PUP 3 (C), PA 4 (C)

Relações entre história, teoria e crítica. Apresenta discussões teóricas sobre conceitos estruturantes do
campo da arquitetura e sobre processos de concepção. Trata da discussão sobre o lugar na condição
contemporânea e sobre a experiência da paisagem em suas diferentes temporalidades. Apresenta o
campo do patrimônio cultural e as principais teorias da preservação, conservação e restauração,
incluindo o conceito de “intervenção”, definindo as possibilidades e limites do projeto contemporâneo
como criação entre ações de restauração, requalificação e inserção de novos elementos ou edificações.
Discute criticamente o tema do patrimônio no contexto da indústria cultural. Alinha-se à disciplina de
projeto que tem como tema intervenções diretas e indiretas em bens e sítios de valor patrimonial.
Desenvolvimento da capacidade de produção de textos analíticos e críticos, a partir das bases teóricas
estudadas.

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM 3 (PUP 3) 60h, 3cr.

PUP 2 (P), PA 4 (C), TEO 1 (C)

Desenvolvimento do Projeto Urbano e Paisagístico na escala do recorte urbano de conjunto de
quadras. Definição de estratégias de transformação de áreas consolidadas. Métodos de
desenvolvimento volumétrico e formal de composição urbana e paisagística, paisagem urbana como
patrimônio material e imaterial. Patrimônio e Paisagem, espaço público e privado, espaço livre e
edificado, estratégias espaciais e operações urbanas, projeto de quadras urbanas e paisagem das ruas.

PROJETO DE ARQUITETURA 4 (PA 4) 120h, 4cr.

PA 3 (P), PUP 3 (C), TEO 1 (C)

Aproveitamento e transformação de estruturas existentes para permitir e potencializar o uso coletivo e
especificação de componentes e sistemas construtivos adaptados a esse novo uso. Exploração da
relação com a pré-existência, estudo de precedentes pertinentes ao entendimento de diferentes
estratégias e níveis de intervenção na pré-existência (da ativação temporária de espaços abertos à
transformação de edificações), a questão da temporalidade e da sustentabilidade e suas implicações
em termos de lógica e estratégia construtiva (das estruturas efêmeras autônomas aos sistemas com
restrições de apoio e interações materiais permanentes), desafios específicos, aferição crítica do valor
patrimonial para decisão estratégica (aproveitamento, modificação, demolição), representação gráfica
e modelagem do processo construtivo e da solução técnica (componentes, e encaixes). Exemplos de
temas explorados: o exterior no interior, o enclave, o fixo e o efêmero, os nós, o coletivo, o ativador do
lugar inerte e ações que considerem microclima, morfologia, ambiências.

TECNOLOGIA 4 (EXP 4) 30h, 2cr.

TEC 3 (P)

Sistemas Prediais de Eletricidade: Uso da eletricidade. Instalações elétricas, de telefone e de
intercomunicações. Legislação. Materiais. Equipamentos. Tecnologia das instalações: Projeto de
instalações elétricas e afins. Concepção e Dimensionamento. Normalização.

CONSTRUÇÃO 3 (CON 3) 60h, 3cr.

CON 2 (P), TEC 3 (P)

Arquitetura no contexto do empreendimento em construção civil. O custo das decisões arquitetônicas:
noções de orçamento. Vedações: alvenarias, painéis, fechamentos cegos e vazados (esquadrias).
Revestimentos: pisos/pavimentações, paredes, forros/tetos. Coberturas e proteções: telhados, lajes,
impermeabilização. Compatibilização entre os vários sistemas da edificação. Coordenação de projetos.
Programação da execução.

ESTRUTURAS 5 (EST 5) 30h, 2cr.

EST 4 (P)

Estruturas de aço e madeira. Ações e combinações de ações. Dimensionamento e detalhamento de
elementos estruturais à tração, à compressão, à flexão reta, a esforços cortantes e a esforços
combinados. Verificação de ligações. Estabilidade local e global da estrutura.
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PERÍODO 7
TRABALHO INTEGRADO (T.INT) 240h, 11cr.

TEO 1 (P), PUP 3 (P), PA 4 (P), CON 3 (P)

A construção do problema de projeto e o pensamento projetual como instrumento de posicionamento
crítico. A relação entre concepção e materialização. A relação complexa e sistêmica entre projeto de
arquitetura e projeto urbano e da paisagem. O contexto de intervenção e suas temporalidades, fluxos e
imagens, conflitos, segregações e situações de vulnerabilidade ambiental e social. A discussão sobre
estéticas urbanas, sobre o direito à cidade e territorialidades, limites entre público e privado, a
produção social do espaço e os possíveis sentidos do habitar na condição contemporânea. A
infraestrutura urbana como elemento de potencialização do processo de desenvolvimento do projeto.

5.4.2 DISCIPLINAS ELETIVAS DE ESCOLHA RESTRITA
As Disciplinas Eletivas de Escolha Restrita estão todas localizadas no Ciclo Avançado e têm o
Trabalho Integrado do 7º período como pré-requisito. Elas estão organizadas em 3 grupos que
remetem às três práticas didáticas que estruturam o curso: Seminários (prática teórica), Ateliês
(prática projetual) e Laboratórios (prática experimental).
GRUPO 1 – SEMINÁRIOS AVANÇADOS
Os Seminários Avançados possuem ementas genéricas permitindo adequar os conteúdos
oferecidos a cada semestre às atividades desenvolvidas na pesquisa, na extensão ou ainda em
campos específicos de atuação profissional pelos docentes que as ministram. Todos os
Seminários Avançados serão de 60 horas e 4 créditos. O grupo reúne disciplinas oferecidas pelo
Departamento de História e Teoria (DHT) assim como pelo Departamento de Urbanismo e Meio
Ambiente (DPUR), mas também por qualquer outro Departamento da FAU, desde que tenha
como objetivo a produção de textos analíticos e críticos a partir das bases teóricas estudadas.
SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA (FAH)
Trata-se da oferta de Seminários pelo Departamento de História e Teoria (DHT) e que contam
com a atuação exclusiva de professores deste Departamento.
SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM TEORIA E HISTÓRIA DO URBANISMO (FAU)
Trata-se da oferta de Seminários pelo Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente (DPUR) e
que contam com a atuação exclusiva de professores deste Departamento.
SEMINÁRIOS AVANÇADOS INTERDISCIPLINARES (FAW)
Oferta cadastrada na Coordenação do Curso como iniciativa de integração interdepartamental.
Trata-se de Seminários oferecidos por professores de diferentes departamentos da FAU.
GRUPO 2 – ATELIÊS AVANÇADOS
Os Ateliês Avançados possuem ementas genéricas permitindo adequar os conteúdos oferecidos
a cada semestre às atividades desenvolvidas na pesquisa, na extensão ou ainda em campos
específicos de atuação profissional pelos docentes que as ministram. Todos os Ateliês
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Avançados serão de 120 horas e 4 créditos e contarão com a participação de dois docentes,
sendo um deles a figura líder do ateliê com a totalidade da carga horária e o outro com atuação
complementar e metade do tempo de atuação, ou seja 60h a serem distribuídas ao longo do
semestre em função das dinâmicas próprias definidas por cada Ateliê. Cada estudante deverá
cursar um mínimo de 2 (duas) opções de Ateliê Avançado, sendo a oferta composta por 3 tipos
que podem ser combinados conformando um percurso mais híbrido e abrangente ou, ao
contrário, seguindo uma estratégia de especialização e se concentrar em um dos tipos descritos
a seguir:
ATELIÊS AVANÇADOS DE ARQUITETURA (FAP)
Trata-se da oferta de Ateliês pelo Departamento de Projeto de Arquitetura (DPA) e que contam
com a atuação exclusiva de professores deste Departamento.
ATELIÊS AVANÇADOS DE URBANISMO (FAU)
Corresponde à oferta de Ateliês pelo Departamento de Projeto de Urbanismo e Meio Ambiente
(DPUR) e que contam com a atuação exclusiva de professores deste Departamento.
ATELIÊS AVANÇADOS INTERDISCIPLINARES (FAW)
Oferta cadastrada na Coordenação do Curso como iniciativa de integração interdepartamental.
Trata-se de Ateliês cooferecidos por professores de dois departamentos diferentes da FAU,
sendo um deles, e não obrigatoriamente o docente líder, pertencente a um dos departamentos
responsáveis pela oferta de disciplinas de prática projetual no Curso de Graduação da FAU: o
Departamento de Projeto de Arquitetura (DPA), o Departamento de Projeto de Urbanismo e
Meio Ambiente (DPUR) ou o Departamento de Análise e Representação da Forma (DARF).
GRUPO 3 – LABORATÓRIOS AVANÇADOS
Os Laboratórios Avançados possuem ementas genéricas permitindo adequar os conteúdos
oferecidos a cada semestre às atividades desenvolvidas na pesquisa, na extensão ou ainda em
campos específicos de atuação profissional pelos docentes que as ministram. Todos os
Laboratórios Avançados serão de 60 horas e 4 créditos. O grupo de escolhas é composto por 2
tipos de oferta:
LABORATÓRIOS AVANÇADOS DE VISUALIZAÇÃO E MODELAGEM (FAR42X e FAR51X)
Trata-se da oferta de Laboratórios capitaneada por professores do Departamento de Análise e
Representação da Forma (DARF) e associados a atividades desenvolvidas nas Oficinas de
Maquete e de Gesso e nos Laboratórios de Gráfica Digital e Cerâmica da FAU, podendo incluir a
criação de novas infraestruturas laboratoriais afeitas aos temas da visualização e da modelagem
como as técnicas de imersão virtual, prototipagem e fabricação digital que podem contar com
participações e parcerias de docentes e convidados externos à FAU.
LABORATÓRIOS AVANÇADOS DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO (FAT42X e FAT51X)
Laboratórios oferecidos por professores dos Departamentos de Tecnologia da Construção (DTC)
e de Estruturas (DE) associados a atividades dos Laboratórios de Ensaios de Materiais de
Construção e Estudo dos Solos (LEMC), de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LCE) e de
Saneamento e Sistemas Prediais Hidrossanitários (LabHidro) da FAU, podendo incluir novas
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infraestruturas laboratoriais a serem criadas em associação a esses departamentos assim como
parcerias com outras unidades da UFRJ e participações de docentes e convidados externos à
FAU.
5.4.3 DISCIPLINAS DE ESCOLHA CONDICIONADA
São todas as disciplinas eletivas ofertadas pela FAU, fora de grupo restrito, que o estudante
pode optar por cursar ao longo de todo o curso observadas as especificidades e restrições de
pré-requisitos.
5.4.4 DISCIPLINAS DE LIVRE ESCOLHA
São todas as disciplinas eletivas ofertadas pela FAU e pela UFRJ que o estudante pode optar por
cursar ao longo de todo o curso observadas as especificidades e restrições de pré-requisitos.

5.5 REQUISITOS CURRICULARES SUPLEMENTARES
Os Requisitos Curriculares Suplementares serão mais amplamente reconhecidos face à sua
importância na formação do estudante, permitindo uma maior flexibilização das atividades e
experiências adquiridas ao longo do Curso. Os Requisitos Curriculares Suplementares incluem o
Trabalho Final de Graduação, o Estágio Supervisionado, as Atividades Complementares e as
Atividades de Extensão.
5.5.1 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS
O Requisito Curricular Suplementar obrigatório Seminário de Práticas Profissionais (SPP) tem por
objetivo proporcionar oportunidades de conhecimento e contato dos estudantes com o amplo
espectro de perfis de atuação do Arquiteto e Urbanista. Localizado no Ciclo Avançado, o
seminário se define acima de tudo como espaço de interface e comunicação da Comunidade da
FAUUFRJ com os conteúdos trabalhados nas diversas opções de Seminários Teóricos, Ateliês de
Projeto e Laboratórios que compõem esse terceiro e último Ciclo do Curso. Ele se define por isso
também como dispositivo de preparação para a definição, pelos estudantes, de suas propostas
para o Trabalho Final de Graduação (TFG).
Devido à sua vinculação com a elaboração do Trabalho Final de Graduação, os Seminários de
Práticas Profissionais serão organizados pela Coordenação de TFG e incluirão diferentes
atividades pertinentes como palestras e visitas técnicas, vinculadas à extensão e pesquisa, de
abordagem temática específica ou metodológica. Eles contarão com a participação dos docentes
da FAU, priorizando os professores responsáveis pelas disciplinas eletivas de escolha restrita do
Ciclo Avançado, mas também por estudantes autores de Trabalhos Finais de Graduação
premiados e convidados externos. Paralelamente aos Seminários, os estudantes serão
conduzidos por seus orientadores e coorientadores.
Ao final dessa primeira etapa, o estudante deverá submeter um Plano de Intenções para o seu
TFG. Sendo aprovado, passa a desenvolver então uma Proposta Conceitual a ser apresentada e
avaliada por uma banca que marca a conclusão e aprovação em SPP e permite ingresso no TFG.
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5.5.2 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
O Trabalho Final de Graduação – TFG é desenvolvido pelo estudante ao longo dos 9o e 10o
períodos sob a orientação e supervisão direta de um docente arquiteto e urbanista do quadro
permanente da FAU. Serão coorientadores quaisquer docentes que tenham vínculos com a
UFRJ.
O Trabalho de Curso será supervisionado por um docente, de modo que
envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica, a
serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do último ano do
curso (Resolução No 2 de 17 de junho de 2017, Art.6o, parágrafo 3o).
O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e realizado ao longo
do último ano de estudos, centrado em determinada área teórico-prática ou
de formação profissional, como atividade de síntese e integração de
conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os
seguintes preceitos:
I - Trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais;
II - Desenvolvimento sob a supervisão de professor orientador, escolhido pelo
estudante entre os docentes do curso, a critério da Instituição;
Parágrafo único. A instituição deverá emitir regulamentação própria,
aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo,
obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismo de avaliação, além
das diretrizes e técnicas relacionadas com sua elaboração (Resolução No 2 de
17 de junho de 2017, Art.9o).

Interpreta-se a definição de Trabalho Final de Graduação a partir da perspectiva de que, as
propostas de realização podem mobilizar quaisquer das três práticas teórica, projetual e
experimental definidas neste PPC e envolver ambas dimensões teórica e prática, embora
possam adquirir ênfases distintas. Deste modo, todo trabalho de caráter prático deve ser
construído a partir de sólida fundamentação teórica sobre seu tema e problemática; bem como
todo trabalho de ênfase teórica deve visar uma abordagem ao tema que constitua uma reflexão
com aplicabilidade à prática do arquiteto e urbanista.
OBJETIVOS
• Demonstrar que o estudante dispõe das condições de qualificação necessárias para o
acesso ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, através de um trabalho de
sua livre escolha diretamente relacionado às reflexões e atividades exercidas pelo
arquiteto e urbanista;
• Demonstrar capacidade criativa e habilidade do aluno para formular e responder, de
maneira correta, às questões conceituais, teóricas e práticas inerentes à Arquitetura e
ao Urbanismo.
DINÂMICA
O processo de elaboração, orientação e avaliação do TFG acontece no 10º e último período
como etapa seguinte à conclusão do pré-requisito Seminários de Práticas Profissionais assim
como de todos os demais requisitos do Curso.
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No TFG, o estudante deverá demonstrar habilidade em formular o problema, conceituar a
interpretação do mesmo, definir a metodologia adequada para alcançar seus objetivos e lançar
hipóteses materializadas como propostas projetuais e/ou reflexivas. O estudante deverá
também demonstrar habilidade em desenvolver o problema, representar a sua proposta de
modo textual, gráfico, oral, desenvolvendo modelo ou protótipo e especificar as dimensões que
possibilitam a “materialização” da proposta.
O TFG tem carga horária de 120 horas, sendo 90 horas práticas correspondentes à orientação do
trabalho pelos professores orientadores e 30 horas teóricas correspondentes à realização das
bancas de discussão e avaliação dos trabalhos num total de 5 créditos.
AVALIAÇÃO
O Trabalho Final de Graduação será avaliado por 2 Bancas Examinadoras. As bancas serão
soberanas na sua avaliação. As bancas são compostas pelo(s) orientador(es), dois avaliadores
internos e um avaliador externo e serão majoritariamente compostas por arquitetos e
urbanistas mas poderão ser convidados membros de outras formações, quando pertinente ao
tema desenvolvido. A banca é de natureza pública, exceto nos momentos reservados à
deliberação, quando pode solicitar que o público e o(a) estudante se retirem.
5.5.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado segue a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior,
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos (Lei 11.788, Art. 1o).

A Resolução 2 de 2010 do MEC, em seu artigo 7o, destaca a importância do papel da instituição
no acompanhamento do Estágio
O estágio curricular supervisionado deverá ser concebido como conteúdo
curricular obrigatório, cabendo à Instituição de Educação Superior, por seus
colegiados acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, abrangendo
diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º Os estágios supervisionados 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.
§ 2º Os estágios supervisionados visam a assegurar o contato do formando
com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos,
habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo
recomendável que suas atividades sejam distribuídas ao longo do curso.
§ 3º A instituição poderá reconhecer e aproveitar atividades realizadas pelo
aluno em instituições, desde que contribuam para o desenvolvimento das
habilidades e competências previstas no projeto de curso.
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OBJETIVOS
• Introduzir o ambiente profissional ao estudante objetivando o seu contato com as
diferentes atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, reconhecidas pela Lei
12.378;
• Desenvolver um pensamento crítico sobre a prática e o exercício profissional,
enfatizando as questões de ética e a função social da profissão;
• Ampliar a discussão sobre a Responsabilidade Técnica do Projeto, sua coordenação e
gestão.
DINÂMICA
Ao longo do Ciclo Avançado o estudante deverá desenvolver seu Estágio Supervisionado em
empresas conveniadas pela UFRJ (Convênio de Concessão de Estágio), cumprindo um período
mínimo de 18 semanas com jornada de 20 horas semanais. O Estágio Supervisionado será
cumprido após o 6o período, ao qual será atribuído 120 horas e 3 créditos. Nada impede que o
estudante desenvolva outros estágios ao longo do curso, mas apenas 1 (um) será reconhecido.
Também, ao longo do Ciclo Avançado, o estudante deverá cursar a Disciplina - Seminário de
Prática Profissional, com carga horária de 60 horas, sendo 30 horas teóricas e 30 horas práticas,
num total de 3 créditos. A inscrição na disciplina só poderá ser feita posteriormente ou
paralelamente ao desenvolvimento do estágio conveniado.
AVALIAÇÃO
A avaliação e o reconhecimento do Estágio Supervisionado dependerão do cumprimento do
Contrato de Estágio com a empresa conveniada e da aprovação na Disciplina - Seminário de
Prática Profissional, conforme os critérios de aprovação estabelecidos pelo Curso em
conformidade com os critérios da UFRJ.
5.5.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares são determinadas na Resolução 2 do MEC, artigo 8o, destacado
abaixo:

As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores
e implementadores do próprio perfil do formando e deverão possibilitar o
desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do
aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão
reconhecidas mediante processo de avaliação.
§ 1º As atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos,
seminários, simpósios, congressos, conferências, até disciplinas oferecidas por
outras instituições de educação.
§ 2º As atividades complementares não poderão ser confundidas com o
estágio supervisionado.

OBJETIVOS
• Estimular a diversificação das experiências dos estudantes fora do ambiente acadêmico;
• Flexibilizar a formação respeitando e reconhecendo os interesses individuais de cada
aluno.
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DINÂMICA
As Atividades Complementares deverão ser realizadas ao longo do Curso, do 1o ao 10O período.
São organizadas em 4 grupos de naturezas distintas, sendo de livre escolha a participação do
estudante em cada uma delas.

GRUPO 1 - ENSINO

Quantidade Total

Horas
Atribuídas

1.1
a.

Monitoria
Monitoria com bolsa

1-2

30

b.
c.
1.2

Monitoria por crédito
Monitoria voluntária
Material instrucional

1-2
1-2

30
30

a.
b.

Participação no desenvolvimento de games/aplicativos
Participação do desenvolvimento de cartilhas/guias

1-2
1-2

20
20

c.
d.
e.

Participação do desenvolvimento de apostila
Participação do desenvolvimento de livro/periódico
Participação no desenvolvimento de vídeos institucionais

1-2
1-2
1-2

20
20
30

f.
1.3
a.

Participação no desenvolvimento de sites/blogs
Evento/Exposição com finalidade instrucional
Participação em exposição de trabalhos selecionados de disciplinas na FAU

1-2

30

livre

10

b.
c.

Participação em exposição de trabalhos selecionados de disciplinas na UFRJ
Participação na organização de eventos de disciplinas

livre
1-5

15
10

d.

Participação na organização de eventos extra disciplinares da UFRJ

1-5

10

Quantidade Total

Horas
Atribuídas

GRUPO 2 - PESQUISA
2.1

Iniciação Científica, Tecnológica ou Artística

a.
b.

Iniciação Artística com bolsa PIBIAC
Iniciação Artística como voluntário

c.
d.
2.2

Iniciação em Pesquisa Científica/Tecnológica com bolsa PIBIC
Iniciação em Pesquisa Científica/Tecnológica como voluntário
Produção Bibliográfica

a.
b.
c.

Participação em artigos de anais de eventos locais
Participação em artigos de anais de eventos nacionais
Participação em artigos de anais de eventos internacionais

d.
e.

Participação em artigos de periódicos nacionais
Participação em artigos de periódicos internacionais

f.
2.3
a.

Participação em capítulo de livro
Apresentação de Trabalho em Evento Científico e Artístico
Apresentação de trabalho de pesquisa em evento da FAU

1-4

10

b.
c.
2.4

Apresentação de trabalho na JICTAC - UFRJ
Apresentação de trabalho autoral fora da UFRJ
Premiação em Evento Científico e Artístico - JICTAC

1-4
1-3

15
20

a.
b.

Menção honrosa na FAU
Menção honrosa no CLA

1-2
1-2

10
15

c.
d.
e.

Menção honrosa na UFRJ
Premiação na FAU
Premiação no CLA

1-2
1-2
1-2

20
15
20

f.
2.5
a.

Premiação na UFRJ
Organização de Evento Científico
Participação na organização de eventos de pesquisa na UFRJ

1-2

25

1-4

10

b.

Participação na organização de eventos de pesquisa fora da UFRJ

1-2

20

1-2
1-2
1-2
1-2
1-4
1-2
1-2
1-2
1
1-2

50
50
50
50
10
20
30
30
50
30
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GRUPO 3 – REPRESENTAÇÃO

Quantidade Total

Horas
Atribuídas

3.1

Representante discente

a.
b.
c.

Representante no CONSUNI - UFRJ
Representante na Congregação - FAU
Representante no Conselho de Curso - FAU

d.
e.
3.2

Representante na COAA - FAU
Representante no Departamento - FAU
Participação na FeNEA

a.
b.

Presidência e Diretoria Nacional
Conselho Nacional

c.
d.
e.

Diretoria Regional
Conselho Regional
Grupo de Trabalho

3.3
a.
b.

Evento esportivo ou artístico
Participação em evento esportivo representando a UFRJ
Premiação em evento esportivo representando a UFRJ

c.
d.

Participação em evento artístico/científico representando a UFRJ
Premiação em evento artístico/científico representando a UFRJ

3.4
a.
b.

Concurso de Estudantes
Participação em concurso de estudantes da UFRJ
Participação em concurso de estudantes nacional

1-3
1-2

15
20

c.
d.
e.

Participação em concurso de estudantes internacional
Menção/Premiação em concurso de estudantes da UFRJ
Menção/Premiação em concurso de estudantes nacional

1
1-3
1-2

30
30
40

f.

Menção/Premiação em concurso de estudantes internacional

1

50

Quantidade Total

Horas
Atribuídas

GRUPO 4 – QUALIFICAÇÃO

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
1
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

30
20
10
10
10
50
30
30
20
10
10
30
10
30

4.1
a.
b.

Eventos fora do âmbito das disciplinas
Frequência em palestras
Frequência em ciclo de palestras/workshop/oficinas/seminários

1-8
1-5

5
10

c.
d.

Frequência em congressos nacionais
Frequência em congressos internacionais

1-2
1-2

20
30

4.2
a.
b.

Visitas e viagens supervisionadas
Visitas a museus e exposições
Visitas técnicas/culturais

1-8
1-3

5
10

c.
d.
4.3

Viagens nacionais
Viagens internacionais
Cursos (sujeito à análise)

1-2
1

30
50

a.
b.

Frequência em curso/treinamento técnico
Frequência em curso de outra IES/Institutos

1-3
1-2

20
30

c.
4.4
a.

Curso de idiomas
Experiências profissionalizantes
Participação no EMAU

1-4

15

1-2

30

b.
c.
d.

Participação no Ateliê Universitário como bolsista
Participação no Ateliê Universitário como voluntário
Participação como colaborador em concursos profissionais

50
50
10

a.

Participação em atividades de voluntariado

1-2
1-2
1-4
1-2

20
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AVALIAÇÃO
O crédito da carga horária das Atividades Complementares, num total de 120 horas, será feita
mediante a apresentação da documentação comprobatória a ser avaliada pelo Coordenador de
Atividades Complementares vinculado à Diretoria Adjunta de Graduação.
5.5.5 ATIVIDADES DE EXTENSÃO1
Inicialmente definida pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de
Educação Superior Brasileiras (FORPROEX) em 2010, a Extensão na Educação Superior Brasileira
é regulamentada pela Res. no. 7/2018 que estabelece como Diretrizes “os princípios, os
fundamentos e os procedimentos que devem ser observados no planejamento, nas políticas, na
gestão e na avaliação das instituições de educação superior de todos os sistemas de ensino do
país”.
Conforme o Art. 3o. da Res. no.7, a “Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que
se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação
transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por
meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e
a pesquisa”.
À sua vez, a UFRJ apresenta, em seus objetivos estratégicos, orientação de modo a
“proporcionar à sociedade brasileira os meios para dominar, ampliar, cultivar, aplicar e difundir
o patrimônio universal do saber humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como
força transformadora”.
São 5 (cinco) as diretrizes orientativas tanto à formulação, quanto à implementação das Ações
de Extensão Universitária, a saber:
•

Interação dialógica:
Esta diretriz orienta o desenvolvimento de relações entre Universidade e setores sociais
marcadas pelo diálogo e troca de saberes, superando-se, assim, o discurso da
hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança com movimentos, setores e
organizações sociais. Pressupõe uma ação de mão dupla: da Universidade para a
sociedade e da sociedade para a Universidade.
Para que a interação dialógica contribua nas direções indicadas é necessária a aplicação
de metodologias que estimulem a participação e a democratização do conhecimento,
colocando em relevo a contribuição de atores não-universitários em sua produção e
difusão.

1

A Política Nacional de Extensão é pactuada pelas Instituições Públicas de Educação Superior, reunidas no
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras
(FORPROEX), tendo como referência o Plano Nacional de Extensão, publicado em novembro de 1999 (que
atualmente encontra-se em revisão), o documento Política Nacional de Extensão Universitária, dentre
outros documentos básicos. Este capítulo é baseado mais fortemente nos seguintes documentos: 1)
Resolução Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior no7/2018. 2) Resolução
CONSUNI/UFRJ no12/2019.
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•

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade:
O suposto dessa diretriz é que a combinação de especialização e visão holística [possa]
ser materializada pela interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de
várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim como pela construção de alianças
intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais. Dessa maneira, espera-se
imprimir às ações de Extensão Universitária a consistência teórica e operacional de que
sua efetividade depende.

•

Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão:
[Baseado nesta diretriz] o eixo pedagógico clássico ‘estudante - professor’ é substituído
pelo eixo ‘estudante – professor - comunidade’. O estudante, assim como a comunidade
com a qual se desenvolve a ação de Extensão, deixa de ser um mero receptáculo de um
conhecimento validado pelo professor para se tornar participante do processo.
Na relação entre Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades de articulação
entre a Universidade e a sociedade. Visando à produção de conhecimento, a Extensão
Universitária sustenta-se principalmente em metodologias participativas, no formato
investigação-ação (ou pesquisa-ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a
participação dos atores sociais e o diálogo, de forma a apreender saberes e práticas
ainda não sistematizados, aproximar-se dos valores e princípios que orientam as
comunidades e, assim, contribuir para sua transformação em direção à justiça,
solidariedade e democracia.
No âmbito da relação Extensão - Pesquisa, esta Política propugna fortemente o
desenvolvimento de dois processos na vida acadêmica. O primeiro refere-se à
incorporação de estudantes de pós-graduação em atividades extensionistas. Essa
importante forma de produção do conhecimento – a Extensão Universitária – pode e
deve ser incorporada aos programas de mestrado e doutorado, o que pode levar à
qualificação tanto das ações extensionistas quanto da própria pós-graduação. O
segundo desenvolvimento que aqui se defende é a produção acadêmica a partir das
atividades de Extensão, seja no formato de teses, dissertações, livros ou capítulos de
livros, artigos em periódicos e cartilhas, seja no formato de apresentações em eventos,
filmes ou outros produtos artísticos e culturais.

•

Impacto na formação do estudante:
[A partir desta diretriz, fica registrado que] as atividades de Extensão Universitária
constituem aportes decisivos à formação do estudante, seja pela ampliação do universo
de referência que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões
contemporâneas. Esses resultados possibilitam enriquecimento da experiência discente
em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que permitem a reafirmação
e materialização dos compromissos éticos e solidários da Universidade Pública
brasileira.

•

Impacto na transformação social:
A diretriz ‘Impacto e Transformação Social’ reafirma a Extensão Universitária como o
mecanismo pelo qual se estabelece a inter-relação da Universidade com os outros
setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os
interesses e necessidades da maioria da população, e propiciadora do desenvolvimento
social e regional e de aprimoramento das políticas públicas. Com essa diretriz, espera-se
configurar nas ações extensionistas as seguintes características: (i) privilegiamento de
questões sobre as quais atuar, sem desconsideração da complexidade e diversidade da
realidade social; (ii) abrangência, de forma que a ação, ou um conjunto de ações, possa
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ser suficiente para oferecer contribuições relevantes para a transformação da área,
setor ou comunidade sobre o qual incide; (iii) efetividade na solução do problema. Cabe
lembrar que a efetividade de qualquer tipo de intervenção social depende do grau de
racionalidade que se imprime à sua formulação, sem perder de vista os valores e
princípios que a sustentam, de forma a permitir sua gestão eficiente e sua avaliação,
seja a de seu processo de implementação (monitoramento), seja a de seus resultados e
impactos sociais.
OBJETIVOS
No âmbito da Unidade e coadunada com as metas de Extensão contidas no Plano Nacional de
Educação, o Curso deve desenvolver projetos que promovam, primordialmente:
•
•
•
•
•

melhorias no espaço urbano e no equipamento público;
melhorias nas condições de habitabilidade;
melhoria da acessibilidade e mobilidade nos espaços livres e edificados;
cursos e eventos que capacitem e conscientizem a sociedade da importância da
qualidade dos espaços livres e edificados;
cursos e eventos que capacitem a sociedade nas técnicas de representação espacial.

DINÂMICA
As Atividades de Extensão podem ser realizadas ao longo do Curso, variando conforme os prérequisitos definidos para cada qual. Todas as Ações de Extensão deverão estar cadastradas no
SIGA, e poderão ser de 5 (cinco) categorias de atuação: (1) programas; (2) projetos; (3) cursos e
oficinas; (4) eventos e (5) prestação de serviços, definidas pela Plenária de Extensão da UFRJ e
pelo recém- instituído Conselho de Extensão Universitária - CEU.
As modalidades, previstas acima, incluem, além dos programas institucionais, eventualmente
também as de natureza governamental, que atendam a políticas municipais, estaduais, distrital
e nacional.
As atividades de extensão devem ter sua proposta, desenvolvimento e conclusão, devidamente
registrados, documentados e analisados, de forma que seja possível organizar os planos de
trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos gerados.
As atividades de extensão devem ser sistematizadas e acompanhadas, com o adequado
assentamento, além de registradas, fomentadas e avaliadas por instâncias administrativas
institucionais, devidamente estabelecidas, em regimento próprio. [Desta forma, avalia-se que
será] possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os
conhecimentos gerados. Atualmente, o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) é o
instrumento de sistematização via web das atividades de Extensão.
Todas as horas computadas nas ações de Extensão serão automaticamente creditadas na
inscrição do estudante no RCC FAWZ50.
AVALIAÇÃO
As Atividades de Extensão serão avaliadas diretamente no SIGA, com relatórios periódicos, e sua
aprovação seguirá os mesmos critérios de aprovação estabelecidos pelo Curso em conformidade
com os critérios da UFRJ. O estudante cumprirá um total de 400 horas de Atividades de
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Extensão, isto é 10% (dez) da carga horária total do Curso, conforme a Lei N. 11.003, de 25 de
junho de 2014, Plano Nacional de Educação, Meta 12.7 e Res. CNE/CES no. 7 de 18 de dezembro
de 2018.

5.6 PLANO DE IMPLANTAÇÃO
A implantação deverá ocorrer de modo único por meio do cálculo de equivalências, evitando-se,
ao máximo, o oferecimento repetido de uma mesma disciplina, visto que isto gera grandes
impactos na disponibilidade de docentes.
O quadro a seguir indica as equações de equivalências que deverão ser utilizadas para
implantação:
NOVO CURRICULO
11
11
11
11
11
11
12
12

FAH110 (Arquitetura I)
FAU110 (Cidade I)
FAR117 (Expressão I)
FAR11X (Forma Arquitetônica I)
FAR116 (Representação Geométrica I)
FAT110 (Construção I)
FAU12X (Cidade II)
FAR128 (Expressão II)

12

FAR122 (Forma Arquitetônica II)

12
12
12
21
21
21
21

FAR126 (Representação Geométrica II)
FAT120 (Tecnologia I)
FAE12X (Estruturas I)
FAH21X (História I)
FAU21X (Projeto Urbano e da Paisagem I)
FAP21X (Projeto de Arquitetura I)
FAT21X (Construção II)

21

FAE21X (Estruturas II)

22

FAH22X (História II)

22

FAR22X (Expressão III)

22

FAP22X (Projeto de Arquitetura II)

22
22
31
31
31
31
31

FAT22X (Tecnologia II)
FAE22X (Estruturas III)
FAH31X (História III)
FAU31X (Projeto Urbano e Paisagístico II)
FAP31X (Projeto de Arquitetura III)
FAT31X (Tecnologia III)
FAE31X (Estruturas IV)

32

FAH32X (Teoria I)

32

FAU32X (Projeto Urbano e Paisagístico III)

CURRICULO 2006
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

FAH110 (História Arquitetura Artes I)
FAU110 (Hist. das Teorias Urbanismo)
FAR117 (Desenho de Observação I)
FAR112 (Concepção Forma Arquit. I)
FAR116 (Geometria Descritiva I)
FAT240 (Processos Construtivos I)
FAU232 (História Teorias do Urbanismo II)
FAR128 (Desenho de Observação II)
FAR122 (Concepção Forma Arquit. II) +
FAR127 (Desenho de Arquitetura)
FAR126 (Geometria Descritiva II)
FAT230 (Topografia)
FAE110 (Modelagem Sistemas Estruturais)
FAH231 (História Arquitetura e Arte III)
FAU233 (Análise Forma Urbana e Pais. I)
FAP235 (Projeto Arquitetônico I)
FAT353 (Processos Construtivos II)
FAE125 (Isostática) +
FAE238 (Resistência dos Materiais)
FAH243 (História Arquitetura e Arte IV)
FAR232 (Perspectiva) +
FAR241 (Gráfica Digital)
FAP246 (Projeto Arquitetônico II) +
FAW240 (Ateliê Integrado I) +
FAH361 (Teoria da Arquitetura I)
FAT231 (Conforto Ambiental I)
FAE241 (Concepção Estrutural)
FAH351 (História Arquitetura e Arte V)
FAU246 (Projeto Paisagístico I)
FAP355 (Projeto Arquitetônico III)
FAT242 (Saneamento Predial)
FAE351 (Estruturas de Concreto Armado I)
FAH481 (Teoria da Arquitetura III)
FAH486 (Conserv. Restauro Patrimônio)
FAU247 (Planejamento Urbano e Reg.) +
FAU360 (Análise Forma Urbana e Pais. II)
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32

FAP32X (Projeto de Arquitetura IV)

32
32
32

FAT32X (Tecnologia IV)
FAT32X (Construção III)
FAE32X (Estruturas V)

41

FAW41X (Trabalho Integrado)

=
=
=
=
=

=
41

FAW41X (Seminário Práticas Profissionais)

FAH Seminário História Teoria Arquitetura
FAU Seminários História e Teoria Urbanismo
FAU Ateliês Avançados em Urbanismo

52

FAP Ateliê Avançados em Arquitetura
Laboratórios Avançados (Grupo 3)
FAW52X (Trabalho Final de Graduação)

=
=
=
=
=
=

FAP365 (Projeto Arquitetônico IV) +
FAP366 (Projeto de Interiores)
FAT351 (Conforto Ambiental II)
FAT360 (Processos Construtivos III)
FAE361 (Estruturas Concreto Armado II)
FAH471 (Teoria da Arquitetura II) +
FAH244 (Estudos Sociais)
Projeto Optativo (Grupo 1)
FAU471 (Projeto Urbano I) +
FAU472 (Urbanismo e Meio Ambiente) +
FAE472 (Estruturas de Aço e Madeira) +
FAT241 (Saneamento Urbano)
FAT591 (Ética e Exercício Profissional) +
FAT590 (Gestão do Processo de Projeto) +
FAT592 (Orçamento Gerenc. de Obra) +
FAW590 (Trabalho Final de Graduação I)
FAH368 (Arquitetura no Brasil I) +
FAH473 (Arquitetura no Brasil II) +
FAH483 (Arquitetura no Brasil III)
FAU351 (História Teorias Urbanismo III)
FAW481 (Ateliê Integrado II) +
FAU356 (Projeto Paisagístico II) +
FAR448 (Técnicas Apresentação Projetos)
Projeto Executivo (Grupo 2)
FAE481 (Sistemas Estruturais)
FAW590 (Trabalho Final de Graduação II)

5.7 ACOMPANHAMENTO
5.7.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO
O objetivo é criar uma plataforma integrada, de acesso e visualização inicialmente internos, que
permita a inserção dos dados da pesquisa, dos pesquisadores, das ações de extensão, de ensino
e dos estudantes.
O sistema permitirá a emissão de relatórios úteis para a progressão docente e para o crédito das
atividades complementares dos estudantes, mas principalmente o cruzamento de informações
que permitam desenvolver novas potenciais frentes de atuação integradas.
As ações de ensino, assim como, os planos de aula das disciplinas obrigatórias e das demais de
escolha restrita ou de livre escolha deverão ser cadastrados e passíveis de serem visualizados.
Isto facilita a atualização permanente das ementas e a visualização das conexões de conteúdos e
métodos.
5.7.2 REVISÃO CONTINUADA
Acredita-se na necessidade de revisões continuadas de pequeno porte, diferentemente do que
vem sendo praticado. É preciso que o Curso esteja sempre a frente de seu tempo ao invés de
refém de uma estrutura muito rígida de difícil alteração que não permita sua atualização
permanente. Objetiva-se criar disciplinas abertas, relacionadas com as áreas já apontadas no
item 3.3, cujos conteúdos específicos e planos de aula sejam definidos em função de cada
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momento de atuação docente na pesquisa e na extensão, assim como das demandas dos
estudantes e da sociedade. Deste modo, é vital manter um sistema atualizado para se construir,
também, um histórico dos processos, podendo ajudar a identificar os momentos mais bemsucedidos ou aqueles que necessitem reformulação.
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6

INFRAESTRUTURA

6.1 O EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA
6.1.1 VALOR PATRIMONIAL
Em 1945, com a criação da Faculdade Nacional de Arquitetura – FNA é consolidada a separação
de direito da Escola de Belas Artes, restava a separação de corpos, uma sede para prosseguir sua
trajetória. Pouco tempo depois, por iniciativa do Reitor Pedro Calmon, a FNA se instala no
edifício do antigo Hospício dos Alienados, edificação neoclássica projetada por discípulos de
Grandjean de Montigny, situado à Av. Pasteur, Praia Vermelha, incorporado ao Patrimônio da
Universidade e recuperado.
Em 1957 era apresentado o projeto para o novo edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura,
premiado na Bienal de Arquitetura do mesmo ano. Desenvolvido pelo Arquiteto Jorge Machado
Moreira, integrante da equipe do MEC, o prédio adotava dimensões suntuosas, disposto em
vários blocos, o principal com oito pavimentos, com programa extenso, minuciosamente
detalhado, considerando números e proporções ideais entre estudantes e professores,
condicionantes climáticas e até mesmo horário determinado para aulas conforme a fachada
insolada. Tratava-se de uma criteriosa proposta, inteiramente modulada, totalmente adequada
a um programa elaborado pelos catedráticos: um edifício consolidando projeto de ideais
modernistas para abrigar a moderna Faculdade de Arquitetura.
Em 03 de outubro de 2016 o Edifício sofreu o sinistro do incêndio no seu 8o andar que impactou
na subestação superior impedindo a energização dos elevadores e dos 5o, 6o e 7o pavimentos,
este último sofreu sérios danos com a ação de rescaldo.
Ainda, neste ano, o Decreto Rio No 42.710 de 29 de dezembro de 2016 (Anexo 5) determinou o
tombamento do Edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU – da UFRJ,
considerando a importância do legado da arquitetura modernista brasileira, a obra de Jorge
Machado Moreira e a excelência das linhas arquitetônicas. A partir deste tombamento, a
Reitoria passa a denominar o Edifício de Jorge Machado Moreira.
6.1.2 ORGANIZAÇÃO FÍSICA DA FAU
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo está instalada no Edifício da FNA (Faculdade Nacional
de Arquitetura), atual Edifício Jorge Machado Moreira, desde 1961. Atualmente conta com os
seguintes espaços listados abaixo.
Bloco A
• Térreo - Seção Financeira e Arquivo;
• 2o pavimento – NPD (Núcleo de Pesquisa e Documentação);
• 3o pavimento – plena ocupação pela FAU com 1 Auditório, 5 salas de aulas teóricas, 2
salas de Departamentos, 19 salas de projeto e 3 salas para o CAFAU (Centro Acadêmico
da FAU) / Atlética;
• 4o pavimento - plena ocupação pela FAU com 1 Auditório, 5 salas de aulas teóricas, 3
salas de Departamentos, 13 salas de projeto e o Programa de Pós-graduação em
Arquitetura – PROARQ;
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•

5o pavimento – ocupação compartilhada FAU/IPPUR, com o uso de 1 Auditório, 3 salas
de aulas teóricas, 1 sala de Departamento, 9 salas de projeto e o Programa de Pósgraduação em Urbanismo – PROURB.

Bloco B
• 2o pavimento - Biblioteca Integrada da FAU/EBA/IPPUR.
Bloco C
• Térreo – Direção da FAU.
Bloco D
• Térreo – ocupação compartilhada FAU/EBA, com o uso de 2 salas de aulas teóricas e 3
laboratórios.
• 2o pavimento - ocupação compartilhada FAU/EBA, com o uso de 12 salas de projeto, 1
sala de aula teórica e 2 laboratórios.
6.1.3 GESTÃO E O PROJETO DO E_JMM
Em Desenvolvimento...

6.2 ESPAÇOS DE ACERVO
6.2.1 BIBLIOTECA
Os estudantes da FAU tem à sua disposição a Biblioteca Integrada da FAU/EBA/IPPUR, presente
no SIBI-Sistema de Bibliotecas, conveniada às bibliotecas do IPPUR e da Escola de Belas Artes,
que funciona no 2º andar do Bloca A, atualmente (2016/2017) desativada em função das obras
que estão sendo feitas na laje da cobertura com verba da FINEP.
O acervo da Biblioteca Lúcio Costa faz parte da Base de Dados Minerva da Universidade. É
composto aproximadamente de 16.558 volumes, entre monografias, obras raras, teses e
dissertações, obras de referência, obras autografadas, coleções especiais (C. Haroldo, C. Sousa e
C. FAPERJ), obras básicas para o ensino, além de vídeos, slides e CD-Rom. Desde 2005, as teses e
dissertações estão disponíveis na Base Minerva com acesso remoto. Também é importante
destacar o acesso aos textos completos do Portal de Periódicos da CAPES. Está em fase de
projeto a implementação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD, com o IBICT. O
acervo inclui:
• 10.410 monografias (livros, obras de referências, folhetos);
• 1.599 títulos de teses defendidas na UFRJ, destacadamente nos dois programas de pósgraduação da FAU (PROARQ e PROURB);
• 1.132 títulos de vídeos e slides;
• 1.107 CD-ROM;
• 1.742 títulos bibliográficos;
• 271 títulos de periódicos com 17.188 fascículos;
• Coleção FAPERJ (Edital 19/2009 e 15/2013).
Além desses acervos, os docentes e estudantes utilizam como apoio às suas atividades a
biblioteca do IPPUR, que conta com mais de 23 mil títulos dentre livros, folhetos, periódicos,
teses e dissertações, vídeos, CD-ROM e séries especiais.
Uma das metas da FAU é ter... Em Desenvolvimento...
UFRJ_CLA_FAU – Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 2020–2030 50

6.2.2 NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO – NPD
O Núcleo de Pesquisa e Documentação – NPD foi pioneiramente criado doze anos após aos
congêneres das ciências humanas na FAU-UFRJ pelo diretor, arquiteto Ulisses Burlamaqui. A 14
de abril de 1982 criava o Centro de Pesquisa posteriormente denominado Núcleo de Pesquisa e
Documentação ⎯ NPD, como resposta à necessidade constantemente expressa pelos corpos
docente e discente da FAU de fomentar atividades de pesquisa documental e histórica no
domínio da arquitetura no país. Sua criação foi um esforço pioneiro no Brasil no que se refere à
coleta, sistematização e análise da arquitetura segundo critérios técnicos de tratamento de suas
fontes documentais primárias, e da apreciação histórica e teórica de tal arquivo.
É um importante acervo dedicado à Arquitetura na cidade do Rio de Janeiro, com 50.000 peças
já catalogadas e cerca de 150.000 em processo de inventário, higienização e restauração:
pranchas de desenhos de projetos de arquitetura, fotografias de obras e desenhos, modelos
tridimensionais, documentos manuscritos, datilografados, livros, revistas e periódicos. O tema
predominante é a Arquitetura e o Urbanismo no Brasil, e principalmente, no Rio de Janeiro.
Dado o valor artístico, histórico e cultural que possuem as várias coleções existentes no NPD,
servem tanto como auxílio e subsídio à formação dos graduandos em Arquitetura, quanto como
material inédito de pesquisa para pós-graduandos e pesquisadores da área. A variedade deste
acervo, a quantidade e a qualidade das peças permitem compará-lo, em importância, à maior
parte dos congêneres existentes no mundo.
As atividades do NPD se desenvolvem de modo orgânico e sistemático não só em sua
característica básica de centro de pesquisa academicamente constituído, mas também, como
unidade intrinsecamente ligada às atividades de ensino, treinamento, estágio e
aperfeiçoamento, empreendidas pela FAU. O NPD é um esforço permanente de articulação
entre ensino (em seu mais amplo e rigoroso sentido) e pesquisa, preservadas suas
particularidades de constituição e a especificidade de suas fronteiras face às demais atividades
curriculares e às metas institucionais abrangentes.
Ao longo dos seus trinta e quatro anos de existência, produziu diferentes cursos, palestras,
exposições e publicações foram produzidas tanto internamente, quanto externamente por
pesquisadores, utilizando-se das fontes conservadas no acervo do NPD, em suas diferentes
produções.
A relação pedagógica com os cursos ocorre por meio de projetos acadêmicos de pesquisa, no
qual podem participar estudantes de graduação de diversas áreas da universidade. O Núcleo de
Pesquisa e Documentação está aberto à pesquisa para a comunidade acadêmica da
universidade, bem como a pesquisadores externos.
A ideia de expansão do Núcleo de Pesquisa e Documentação atualmente existe no sentido de
responder às demandas de doações de arquivos de arquitetura, que são caracterizados pelo seu
grande volume de documentos, bem como sua variedade quanto aos suportes das fontes
documentais.
O NPD possui aproximadamente 300 m2. Seu espaço composto de dois banheiros; uma cozinha;
uma sala de quarentena; uma sala de conservação-restauração; área de reserva técnica do
acervo; uma sala da direção e uma sala de atividades administrativas. Excetuando as áreas de
serviço todo o espaço é climatizado para a realização das atividades, conforme demanda áreas
de acervo e documentação.
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O NPD possui os seguintes equipamentos:
• Mesa de umectação com sucção
• Scanner Colortrac Swart LF GX + 56
• Impressora HP laserjet 1018
• Impressora HP deskjet 9650
• Computador AOC Intel Core (TM) 3.30GHz
• Computador Samsung Intel Core (TM) 2.66GHz
• Computador Samsung Intel Celeron (R) 1.80GHz
• Computador Intel Core i5 – 2500 – 3.30GHz
• Computador Thermaltake Intel Core (TM) – 2600 – 3.40GHz
Atualmente o sistema de rede de computadores do Núcleo de Pesquisa e Documentação é
administrado pelo setor de tecnologia da universidade denominado TIC. As aquisições dos
equipamentos de informática são feitas, na maioria das vezes, pela coordenadora do Núcleo de
Pesquisa e Documentação por meio de projetos de captação de recursos como o CNPQ. Os
estudantes participam das atividades do Núcleo de Pesquisa e Documentação como bolsistas
em projetos de pesquisa e seu acesso aos computadores é realizado em computadores
específicos com senha para o perfil de bolsista.
O núcleo utiliza softwares específicos para catalogação e descrição de documentos de
arquitetura. A manutenção dos equipamentos depende de agendamento com o pessoal da
tecnologia da informação da universidade, com exceção do scanner que é um equipamento de
configurações específicas.
Todas as solicitações para a contratação do corpo técnico do acervo realizaram-se a partir da
solicitação da Coordenação do NPD aos órgãos competentes da UFRJ. A coordenação estimula
sua equipe à qualificação acadêmica. Atualmente se compõe de um mestre pela UFF, um
mestrando em fase final de defesa pelo MAST, e um terceiro arquivista preparando-se para o
ingresso no mestrado.
6.2.3 NEAC
Em Desenvolvimento...
6.2.4 MIDIATECA
O Portal MIDIATECA DA FAUUFRJ (http://www.midiateca.fau.ufrj.br) constitui uma importante
ferramenta didática para a difusão, análise e reflexão teórica da produção acadêmica da
graduação. Congregou, inicialmente, os Trabalhos Finais de Graduação (TFG) e, mais
recentemente, vem reunindo também os projetos realizados nas disciplinas de integração que
marcam momentos especiais do curso.
A necessidade de disponibilização deste importante acervo se fez sentir logo após a implantação
do TFG, iniciada em 1998. O grande número de trabalhos esgotou diversas mapotecas e exigiu
uma nova plataforma de armazenamento e disponibilização, utilizando novas tecnologias
disponíveis naquele momento. Em 2004 foi criada a primeira Midiateca do TFG, plataforma
digital que apresentava a listagem completa dos trabalhos e tinha como objetivo facilitar a
consulta do conteúdo completo, então armazenado em CDs e DVDs. Por dificuldades técnicas, a
base de dados não pôde ser expandida, o projeto foi descontinuado e o material digital passou a
ser armazenado em condições precárias, dificultando o acesso aos trabalhos. Em 2013,
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retomamos o projeto, buscando novas soluções e parcerias, de modo a ampliar ainda mais o
acesso do sistema anterior.
Destacam-se diversos trabalhos premiados regional, nacional ou internacionalmente, que
atestam o valor do conjunto e a qualidade da formação oferecida na instituição.
Este novo Portal, viabilizado por recursos da FAPERJ, pretende disponibilizar o acervo de TFG
produzidos nos últimos anos e manter atualizada a produção em curso. O banco de dados se
encontra em fase de atualização e ajustes, e já tem informações sobre trabalhos produzidos
desde 2008, com registros mais completos nos anos mais recentes. As consultas podem ser
feitas a partir de diversos tópicos – temas, autores, períodos, orientadores, avaliadores, local enriquecendo e multiplicando as possibilidades de difusão e de aplicação de tão importante
produção. Para além da consulta a trabalhos individuais, instrumento de grande valia para os
próprios estudantes, queremos crer que a plataforma permitirá também uma visão panorâmica
importante da produção do curso, ajudando a identificar tendências e questões no ensino e
prática do projeto.
Para o seu funcionamento a Midiateca conta com dois computadores, um servidor e uma
impressora e alimentação do Banco de Dados é feita por monitores bolsistas com a supervisão
do docente coordenador no espaço destinado à Coordenação do Trabalho Final de Graduação,
no quinto andar do Bloco A da FAU.

6.3 ESPAÇOS DE PRÁTICA TEÓRICA
A FAU conta, no Bloco A, com três auditórios para eventos e aulas teóricas de maior público.
Todos estão equipados com ar condicionado, projetor datashow e equipamento de som. Os
auditórios do terceiro e do quarto andares tem capacidade de 110 pessoas e o auditório do
quinto andar tem capacidade para 40 pessoas.
A FAU conta, também no Bloco A, com salas de aula em forma de pequenos anfiteatros com
capacidade variando entre 50 e 80 estudantes, que atendem as aulas teóricas e são as salas 302,
328, 330, 402, 406, 428 e 430. Excetuando as salas 302 e 402, as demais ainda atendem as aulas
teóricas que demandam representações gráficas de pequenas dimensões (formatos A4 e A3).

6.4 ESPAÇOS DE PRÁTICA PROJETUAL
Em Desenvolvimento...

6.5 ESPAÇOS DE PRÁTICA EXPERIMENTAL
6.5.1 LABORATÓRIO DE ENSAIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ESTUDO DO SOLO
O Laboratório de Ensaios de Materiais de Construção e Estudo dos Solos (LEMC) do
Departamento de Tecnologia da Construção da FAUUFRJ procura centrar suas atividades na
experimentação prática construtiva como ação de convergência entre ensino pesquisa e
extensão na formação do arquiteto urbanista. O LEMC, com o Canteiro Experimental, serve
como espaço pedagógico e representa um território de investigação e ação para demandas
internas, fruto de pesquisas e exercícios de disciplinas curriculares, e àquelas relacionadas com
extensão universitária.
Atividades realizadas:
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•

•
•
•

•

didático-pedagógicas nas disciplinas obrigatórias Processos Construtivos 1, 2 e 3, e das
disciplinas optativas Tecnologia da Construção com Terra, Tecnologia da Conservação e
Restauro da Arquitetura e Patologia das Construções;
apoio a TFG (Trabalho Final de Graduação);
oficinas sobre técnicas construtivas;
atividades de Extensão. Desenvolvimento de projetos que auxiliam da reflexão e
proposição de soluções construtivas para demandas externas. Atualmente está
ancorado no LEMC o Projeto de Extensão "Canteiro Experimental da FAU UFRJ. A prática
construtiva como convergência entre o ensino, a pesquisa e a extensão";
atividades de Pesquisa. Atualmente atuam no LEMC 3 estudantes de doutorado e 5
estudantes de mestrado do PROARQ. Também estão em desenvolvimento 4 projetos de
Iniciação Científica com a participação de cinco estudantes bolsistas e três estudantes
voluntários;

O LEMC internamente é constituído por uma área de cerca de 400 m2, dividida em um salão
principal, uma sala de aula, uma sala de projetos, depósito e câmara úmida. A área externa do
LEMC, onde funciona o Canteiro experimental, é constituído por uma área de aproximadamente
1.000 m2, contando com um módulo de apoio com cerca de 60 m2 e um radier de cerca de 300
m2, área pavimentada com blocos intertravados e área verde.
No início de 2017 foi aprovado para o Programa de Educação Tutorial da UFRJ a formação do
Grupo PET Interdisciplinar "Canteiro Experimental e Comunidades", que está ancorado no
LEMC.
6.5.2 LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Na década de 90, o currículo e o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da
FAUUFRJ passaram a atender às Diretrizes Curriculares e Conteúdos Mínimos de 1994,
estabelecidos pelo MEC, que tornou Conforto Ambiental matéria obrigatória profissionalizante,
e explicitou o laboratório de conforto ambiental como requisito básico à abertura e
funcionamento de curso em arquitetura e urbanismo. Assim, o LCE FAU UFRJ tem mantido como
objetivos principais:
• contribuir para o conhecimento da relação entre lugar, clima e arquitetura, com vistas
ao projeto arquitetônico e urbanístico, e ênfase na otimização das condições ambientais
e redução do consumo energético;
• apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão da FAU UFRJ;
• dar suporte às atividades práticas das disciplinas obrigatórias e complementares
relativas à Conforto Ambiental e Eficiência Energética do curso de graduação da FAU
UFRJ, na sua fase mais recente;
• apoiar disciplinas de projeto do curso de graduação da FAU UFRJ, com destaque para
Ateliê Integrado I e II e TFG;
• apoiar atividades de pesquisa dos cursos de graduação e pós-graduação da FAU UFRJ (e,
em casos específicos, outros, através de convênios); vi) apoiar atividades de extensão da
UFRJ.
Foi criado simultaneamente com o Mestrado em Arquitetura (atual PROARQ), no final da década
de 80, e desde 2006 ocupa área no térreo do Bloco D do prédio JMM, como resultado de
esforços e cooperação entre a FAU UFRJ, PROCEL EDIFICA e Eletrobrás. Tais instalações
compreendem:
• sala de simulação e análise de projeto – com computadores ligados em rede (internet);

UFRJ_CLA_FAU – Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 2020–2030 54

•
•
•
•

sala do heliodon para simulação da trajetória e incidência de radiação solar sobre
maquete;
sala com túnel de vento para simulação da ventilação natural em maquete;
sala de estudos;
sala com equipamentos – medidores de níveis de iluminação (luxímetros), de níveis de
pressão sonora (sonômetro), de temperatura do ar (termômetros), de umidade do ar
(higrômetros), de temperatura média radiante (termômetro de globo), de temperatura
superficial (termopares), de velocidade do ar (anemômetro), datalogger e câmera
fotográfica; vi) sala de maquetes.

Nos (8) computadores estão instalados, dependendo de sua capacidade e memória, softwares
de auxílio ao desenho do projeto em 2D e 3D, bem como softwares para simulação dos
fenômenos do Conforto Ambiental - bioclimatismo, conforto higrotérmico, iluminação natural e
acústica.
As atividades das duas linhas de pesquisa do LCE – Conforto Ambiental e Eficiência Energética,
se traduzem em conteúdo técnico e específico, tendo como base, conhecimentos da Física,
Climatologia, Medicina, entre outras, e depende da atualização de seus equipamentos. Assim,
para manutenção do LCE estão incluídos a aferição e a recarga dos equipamentos existentes,
com destaque para a manutenção dos computadores, feita com apoio do TIC FAU. É necessário
que se considere, com urgência, a compra de outros equipamentos, com novas funções e/ou
modelos mais recentes, sobretudo dos computadores, de modo a permitir a atualização das
versões dos softwares, e a cada vez mais frequente integração dos CADs com os programas
técnicos, além do pleno atendimento ao número de estudantes e pesquisadores da FAU UFRJ.
Atualmente, a prioridade de uso tem sido mantida para os estudantes da disciplina obrigatória
Conforto Ambiental II – FAT 351 (com 5h semanais), os quais somam um total de 120 por
semestre (média de 5 turmas por semestre, ou seja, 24 estudantes por turma, numa relação
inadequada de 3 estudantes por computador). Paralelamente à concentração do apoio às aulas
práticas da disciplina, seguem as atividades de pesquisa (atendendo aos objetivos expostos
anteriormente).
A tradição e importância da pesquisa na Área (destaca-se a contribuição do PROARQ e PROURB)
permitiriam alcançar excelência com o aprimoramento do LCE, que tem inclusive vocação
natural para ser instrumento de integração entre graduação e pós. As atividades de extensão se
beneficiariam de recursos humanos e materiais para atendimento e troca de conhecimento com
a comunidade externa à UFRJ, em época de esforços para etiquetagem e certificação de
edificações, visando a eficiência energética e qualidade ambiental.
6.5.3 LABORATÓRIO DE SANEAMENTO E SISTEMAS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIOS
O Laboratório de Saneamento e Sistemas Prediais Hidrossanitários – LABHIDRO atua na área de
Sistemas Urbanos, com ênfase nos Sistemas de Saneamento, e na área de Sistemas Prediais, em
particular, os Sistemas Hidráulicos e Sanitários e de Águas Pluviais.
Parte da estrutura do Departamento de Tecnologia da Construção (DTC-FAUUFRJ) e inserido no
atual Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LCE-FAUUFRJ), este laboratório
foi criado e aprovado em 2015.
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Atividades realizadas:
• Didático-pedagógicas nas disciplinas obrigatórias Saneamento Predial e Saneamento
Urbano;
• Apoio a TFG (Trabalho Final de Graduação);
• Oficinas sobre instalações hidrossanitárias e redes urbanas de saneamento
• Atividades de Extensão. Atualmente estão ancorados no LASUP: (a) Grupo de Trabalho
de Instalações Hidrossanitárias do Projeto de Extensão "SHS – Soluções Habitacionais
Simples", que conta com a participação de 5 estudantes voluntários e (b)
• Projeto PMHIS “Programa de Melhorias Habitacionais de Interesse Social, com a
participação de 3 bolsistas e 15 estudantes voluntários.
• Atividades de Pesquisa. Atualmente atuam no LASUP 2 estudantes de doutorado e 1
aluno de mestrado do PROARQ. Também estão em desenvolvimento projetos de
Iniciação Científica com a participação de 5 estudantes voluntários e projetos PIBIAC,
com 2 alunas bolsistas.
O Laboratório de Sistemas Urbanos e Prediais-FAUUFRJ está instalado em um anexo do LCEFAUUFRJ, no térreo do Bloco D do prédio da Reitoria/UFRJ. Conta com um salão de
experimentos, com uma parede hidráulica, onde também acontecem aulas práticas e orientação
de monitoria, além de uma sala de projetos e pesquisa.
6.5.4 LABORATÓRIOS OFICINA DE MAQUETES E DE MODELOS 3D E FABRICAÇÃO DIGITAL
O Laboratório de Oficina de Maquetes vinculada ao DARF/FAU e o Laboratório de Modelos 3D e
Fabricação Digital – LAMO3d vinculado ao PROURB/FAU buscam, em conjunto, a inserção plena
das novas tecnologias de fabricação digital dentro dos processos produtivos e de pesquisa da
UFRJ. O LAMO3d começou como um Laboratório que pretendia atender os trabalhos de
graduação da FAUUFRJ, contudo a carência em fabricação digital, e principalmente em
equipamentos colocou o Laboratório no centro das expectativas de pesquisas na área, tanto na
FAU como em outras unidades da UFRJ. Se antes realizavam modelos para arquitetura,
passamos a realizar protótipos de barcos, carros, drones, robôs, próteses médicas, capacetes
sensitivos, turbinas hidroelétricas, obras de arte etc.
Existem no mundo 25 universidades com centros de unidades robóticas, sendo unicamente duas
na América Latina (nenhuma delas no Brasil). Neste sentido a procura de ampliação permitiria
quebrar essa distancia e colocar o Brasil dentro destas discussões de ponta, a ideia é concretizar
um FabLab que seja centro de referencia no Brasil.
Os objetivos gerais visam poder dar atendimento a pesquisas essenciais que são da UFRJ e que
extrapolam sobremaneira as atividades do nosso Laboratório. Como objetivos específicos
apontamos para a divulgação e capacitação de processos de fabricação digital e automação.
A Oficina de Maquetes consta com um total aproximado de 430 m². Não sofreu reformas desde
a construção do prédio sendo necessário atualizar suas instalações elétricas, hidráulicas e
mecânicas, tal como, otimizar algumas divisões de espaço, os quais estão compartimentados de
maneira precária. Ela é composta de:
•
•
•
•
•

Salão de Maquetes - 300 m²
Sala do Laser - 20 m²
Sala de Impressão 3d - 50 m²
Depósito - 30 m²
Sala de Reuniões - 30 m²
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A Oficina de Maquetes tem equipamentos de marcenaria básicos adquiridos durante a
inauguração do prédio e em funcionamento precário não atendendo a normas de segurança:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 serras de fita;
3 serras tico-tico;
1 furadeira vertical de bancada;
1 furadeira horizontal;
2 esmerilhadoras;
1 plaina;
2 tornos;
1 serra circular de bancada;
1 plaina de bancada.

O LAMO (Laboratório de Modelos3d e Fabricação Digital), atualmente compartilhando o espaço
do Laboratório Oficina de Maquetes, procura ser um centro de inovação e de referência em
desenho paramétrico e fabricação digital. Neste sentido com editais FAPERJ e CAPES e com o
apoio dos dois programas de Pós-Graduação da FAU foram adquiridos os itens descritos abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Maquina de Corte a Laser Pequeno Porte, ULS 6.60w;
2 Maquina de Corte a Laser Pequeno Porte, ULS6.50w;
1 Impressora 3d, Rap.Man 3.2;
1 Impressora 3d, AVS-3D-001;
1 Impressora 3d, AVS-3D-002;
1 Scanner 3d Kinect;
12 Computadores de mesa, DELL I3;
6 aparelhos de ar condicionado;

Não há política de contratações, basicamente, a operação é feita com os docentes da FAU,
pesquisadores dos programas de pós-graduação, estudantes da graduação (bolsistas e
monitores) e um técnico-administrativo (marceneiro).
6.5.5 LABORATÓRIO DE GRÁFICA DIGITAL
Em desenvolvimento...
6.5.6 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Em desenvolvimento...
6.5.7 OFICINA DE CERÂMICA
Em desenvolvimento...
6.5.8 OFICINA DE GESSO
Em desenvolvimento...
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6.6 ESPAÇOS DE PRÁTICA PROFISSIONAL
6.6.1 ATELIÊ UNIVERSITÁRIO
O Ateliê Universitário é um ambiente de prática profissional com acompanhamento pedagógico
visando à aplicação de pesquisa interdisciplinar no campo da Arquitetura e Urbanismo. O Ateliê
Universitário tem por missão a realização de atividades de interesse público e/ou universitário
no campo das atribuições profissionais do Arquiteto e Urbanismo. Foi institucionalizado em
2006 na FAU e está instalado nas salas 327 e 329.
6.6.2 ESCRITÓRIO MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO – EMAU / ABRICÓ
Na FAU o EMAU está instalado na sala 326 do Bloco A e se denomina ABRICÓ, em função do
“bosque de abricó-de-macaco”. Visa a melhoria da educação e da formação profissional do
Arquiteto Urbanista através da vivência social e da experiência teórico-prática como um todo,
tendo como princípio básico contribuir para o desenvolvimento da sociedade através da
aplicação do conhecimento gerado e adquirido na universidade.
Neste sentido, o EMAU é uma experiência de troca, na qual os estudantes levam às
comunidades que não possuem acesso ao trabalho do arquiteto e urbanista soluções,
discussões e propostas que proporcionem a melhoria mínima na qualidade de vida, buscando a
ampliação da atuação do profissional através da disseminação da consciência do arquiteto e de
toda a população retornando à comunidade acadêmica o conhecimento adquirido em suas
atividades. Tomamos como meta inicial, a inserção dos estudantes envolvidos na realidade,
qualidades espaciais e suas problemáticas e buscar a aproximação e diálogo com as
comunidades através de seus meios de discussões. A importância dentro de uma relação
próxima entre as comunidades e o EMAU é a maneira de incluir a comunidade em todas as
etapas projetuais: concepção, desenvolvimento e execução. Por sua vez, incluir o EMAU como
um escritório parceiro a essas associações. Essa aproximação pode ser feita através de reuniões
e atividades promovidas em conjunto, visando uma maior integração entre comunidade-EMAU
e comunidade-comunidade.
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7

CORPO SOCIAL

7.1 ÉTICA E AMBIENTE ACADÊMICO
A ética permeia todas as relações humanas sendo assim esta questão precisa ser abordada ao se
construir um Projeto Político Pedagógico de curso.
O Curso de Arquitetura e Urbanismo e mais amplamente a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, com um corpo social de aproximadamente 2.200 pessoas dentre estudantes de
graduação e pós-graduação, docentes e técnicos-administrativos, se prepara para enfrentar esta
questão criando uma Comissão Permanente de Ética, vinculada à sua instância máxima – a
Congregação.
Esta Comissão, para além das questões de plágio, já mais comumente abordadas e tratadas
academicamente, irá se dedicar à construção de um “Código de ética e normas de condutas da
FAU” em alinhamento à Comissão de Ética da UFRJ.
O Código de Ética deverá estabelecer as diretrizes da FAU em relação ao seu corpo social, em
relação à UFRJ, à sociedade acadêmica e à sociedade em geral, forte preocupação com a
ampliação das ações extensionistas. As Normas de Conduta apresentam abordar os direitos,
deveres e comportamentos esperados no ambiente acadêmico, facilitando a aplicação dos
compromissos assumidos no Código de Ética.

7.2 CORPO DISCENTE
7.2.1 PERFIL DO INGRESSANTE
A UFRJ, por decisão de seu Conselho Universitário, de 28 de setembro de 2011, passou a utilizar
exclusivamente a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção
Unificado (SiSU) para o ingresso nos cursos de graduação, preservado o procedimento da etapa
de Teste de Habilitação Específica (THE) para os cursos específicos que o utilizam. Em cada
curso, 50% das vagas serão ocupadas na modalidade Ação Afirmativa e 50% das vagas na
modalidade Ampla Concorrência. As vagas oferecidas em cada curso, na modalidade Ação
Afirmativa, são destinadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio
em escolas dos sistemas públicos de ensino. Dentro dessa modalidade (Ação Afirmativa), 50%
das vagas serão destinadas a candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 (um e meio) salário mínimo nacional vigente e as demais 50% das vagas serão destinadas a
candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um e meio) salário mínimo
nacional vigente. Após a aplicação desse percentual, 51,8% das vagas de cada um dos grupos
resultantes, que corresponde à soma de pretos, pardos e indígenas na população do Estado do
Rio de Janeiro (conforme o censo demográfico de 2010 divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística IBGE), serão destinadas por curso/opção por período, aos autodeclarados
pretos, pardos e indígenas (Acesso à Graduação – UFRJ, https://ufrj.br/acesso-graduacao).
7.2.2 POLÍTICA DE INCLUSÃO
A FAUUFRJ constituiu, em 24 de julho de 2020, a Comissão de Políticas Estudantis – CPE no
intuito de reconhecer as diferenças e vulnerabilidades do corpo discente, adotando as seguintes
ações:
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•
•
•
•
•

•
•

Incentivar ações afirmativas que apoiem a inclusão estudantil na FAU, em consonância
com diretrizes da UFRJ;
Contribuir para a criação de ações de inclusão estudantil na FAU;
Estabelecer a cooperação entre a Comissão de Políticas Estudantis (CPE) da FAU e a Pró
Reitoria de Políticas Estudantis (PR-7) da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Estabelecer a cooperação entre a Comissão de Políticas Estudantis (CPE) da FAU e a
Diretoria de Acessibilidade (DIRAC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Estabelecer ações conjuntas que envolvam a Comissão de Políticas Estudantis (CPE) da
FAU e a Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) do Curso de
Graduação em Arquitetura da FAU;
Orientar os estudantes da FAU na aplicação aos editais de auxílios da UFRJ (alimentação,
transporte, educação infantil, material didático, moradia, permanência e outros);
Apoiar, especialmente, os Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (ENEE);

7.2.3 POLÍTICA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO
Em desenvolvimento (COAA)
7.2.4 REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS
Em desenvolvimento
7.2.5 PERFIL DO EGRESSO E ACOMPANHAMENTO
Em desenvolvimento (INCLUIR CAU – E-MAIL E DRIVE INSTITUCIONAL)

7.3 CORPO DOCENTE
7.3.1 PERFIL DOCENTE
Em desenvolvimento
Titulação (Número de docentes com especialização, com mestrado e com doutorado na IES
e distribuídos por curso)
- Experiência profissional no magistério superior (Tempo de exercício dos docentes no
magistério superior)
- Experiência profissional na área de formação (Tempo de exercício profissional na área de
formação, em áreas afins, em outras áreas; tempo de exercício no magistério do ensino
superior, fundamental ou médio)
- Desempenho na função docente (Este quesito pode ser construído por meio de avaliação
discente, de avaliação dos próprios pares docentes da IES e de indicadores como
interdisciplinaridade, participação em coordenação de estágios ou outras atividades
práticas, desenvolvimento de material didático e regime de trabalho).
- Adequação da formação (Declarar se os docentes têm formação adequada às disciplinas que
ministram nos cursos; Número de docentes com formação pedagógica)
- Regime de trabalho (declarar número de docentes em tempo integral, parcial e horistas)
- Plano de carreira (descrever os critérios de admissão, a política de capacitação e os critérios
de progressão na carreira)
- Estímulos (ou incentivos) profissionais (citar os mecanismos de apoio à produção científica,
técnica e cultural e os mecanismos de apoio à participação em eventos)
- Dedicação aos cursos
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-

Relação aluno/docente (Número médio de estudantes por docente)

7.3.2 ATUAÇÃO DOCENTE
Em desenvolvimento...
7.3.3 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO
Em desenvolvimento...

7.4 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Em desenvolvimento...
7.4.1 PERFIL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Em desenvolvimento...
7.4.2 ATUAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Em desenvolvimento...
7.4.3 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO
Em desenvolvimento...
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8

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

8.1 DEPARTAMENTOS
Em desenvolvimento...

8.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO
Em desenvolvimento...
8.2.1 NDE
Em desenvolvimento...
8.2.2 COAA
Em desenvolvimento...
8.2.3 COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CURSO
Em desenvolvimento... (atribuições e responsabilidades - Atos Acadêmicos, Secretaria de Ensino,
Atividades Complementares, Estágio Supervisionado, Acesso, Colação de Grau, Diploma)
6.2.4 COORDENAÇÕES DE CICLOS
Em desenvolvimento...
- Coordenação Operacional
- Comissão de Coordenação do Ciclo Básico (um de cada período)
- Comissão de Coordenação do Ciclo Intermediário (um de cada período)
- Comissão de Coordenação do Ciclo Avançado (ateliê, seminário, laboratório)
- Comissão de Coordenação de Trabalho Final de Graduação (CCTFG)

UFRJ_CLA_FAU – Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 2020–2030 62

APÊNDICES
Em desenvolvimento...
ANEXOS
Em desenvolvimento... (Núcleo Docente Estruturante da FAU (Org.). Seminários FAU)
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Bibliografia a ser completada...
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