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CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

A) Nome da Mantenedora 
Associação Educacional de Araras 

 
 

B) Base Legal da Mantenedora 
A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de Araras 
– “Dr. Edmundo Ulson" – UNAR, iniciou suas atividades como Faculdade de Ciências e 

Letras de Araras em dezembro de 1971. É uma entidade civil, sem fins lucrativos, com 
estatutos registrados em 08 de janeiro de 1972 sob o nº. 102 fls. 90 do livro "A", nº. 

01 do registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado de São Paulo, 
alterado em Ata no dia 25 de setembro de 2012, apresentada e protocolada em 
01/10/2012, digitalizada e registrada em microfilme sob nº 3757 e feita a averbação à 

margem do registro nº AV.7/102 – Livro “A Nº 1” – PJ, no Registro de Pessoas jurídicas 
de Araras/SP. Tem sede e foro na Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque 

Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. 

 
 

C) Nome da IES 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 

 
 

D) Base Legal da IES 
O Centro Universitário de Araras foi credenciado pela Portaria MEC nº. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. Está situado à 
Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque Santa Cândida - CEP 13.603-

112, Tel. (19) 3321-8000. 

 
 
Fonte: UNAR, 2015. 
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E) Perfil e Missão da IES 
O Centro Universitário tem por missão promover educação de qualidade, voltada para 

sustentabilidade, numa visão integral, com vistas à inovação e ao desenvolvimento 
humano, científico e tecnológico. Tem como valores o respeito aos direitos humanos, 

aos princípios de liberdade e solidariedade humana, aos valores da democracia e ao 
meio ambiente. 
O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, nos termos da Lei em 

vigor, é uma instituição particular de ensino superior, que tem por finalidade o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, visando a formação de 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho, demandados por uma sociedade 
produtiva cada vez mais exigente, em sua organização econômica, social, política e 
cultural, não esquecendo a qualificação acadêmica de pesquisadores e cientistas, a 

preservação e promoção da cultura e do bem-comum e o estímulo à preservação do 
meio ambiente. 

 

F) Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

Araras é um município com 130.000 habitantes, segundo o último censo do SEADE – 

Sistema Estadual de Análise de Dados (http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/), 

distribuídos na zona urbana e rural. Localiza-se numa área densamente povoada e 

altamente desenvolvida, que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que representa 

3,17% dos habitantes do Estado de São Paulo. 

 

 
 

O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, 

contando com 144 empresas de médio e grande porte, com destaque para a principal 

http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/
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fábrica da Nestlé do Brasil e para as Usinas São João e Santa Lúcia. Na região 

estendida de Araras, formada pelos municípios vizinhos, destacamos a cidade de Rio 

Claro, sede de empresas como a Tubos e Conexões Tigre, Grupo Arcor - 

especializada na elaboração de alimentos, guloseimas, chocolates, biscoitos e sorvetes; 

Limeira, que sedia grandes empresas do ramo de autopeças (TRW e Arvinmeritor 

Brasil Sistemas Automotivos); Piracicaba, que sedia empresas como a Caterpillar 

do Brasil, Grupo Cosan e a fábrica da Hyundai do Brasil. A região também 

concentra 60% da produção nacional de pisos e revestimentos e grande parte da 

produção nacional de semi-joias, destacando-se, ainda, várias usinas de açúcar e 

álcool.  

Agregado a isso destaca-se a alta concentração de transportadoras (TRW 

Transportes e Danúbio Azul), e centros de distribuição como a DPA - Dairy 

Partners Americas,  presente na cidade de Araras/SP e região. 

 

 
Fonte: Google Imagens, 2016. 

 

Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino 

superior, é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que a cidade de Araras detém 

0,781, considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros. Dados do 
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Governo Federal apontam o aumento da demanda por vagas em instituições de ensino 

superior. 

Outros aspectos relevantes são a taxa de analfabetismo, de apenas 1,2% em 

Araras, além do alto índice de egressos do ensino médio. 

 

 
O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da zona 

urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o Marimbondo 

e o Morro Grande. Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta de lixo 

domiciliar e hospitalar abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de 

entulho é realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma 

estabelecido pelo poder público.  
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A energia distribuída no município atende usuários residenciais, industriais e 

estabelecimentos comerciais ou de serviços, além de toda zona rural. A alternativa 

energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela Comgás S/A para 

várias indústrias. Rotineiramente nas usinas, o bagaço de cana-de-açúcar é 

reaproveitado dentro do processo industrial, como combustível nas caldeiras. Essa 

energia gerada supre as necessidades da usina e a excedente é comercializada para a 

concessionária local de energia. Nesta safra, a JOBioenergia, subsidiária da Usina Santa 

Lúcia, está comercializando aproximadamente 140 MWh por dia para a concessionária, 

energia equivalente ao abastecimento de cerca de 14.000 residências da cidade de 

Araras (Usina Santa Lúcia). 

O bagaço de cana é uma alternativa de geração de energia aliada à preservação 

ambiental, sendo considerada uma energia “limpa” por não ser originada a partir de 

combustível fóssil. No setor de comunicações, o parque industrial da cidade é servido 

por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por linhas telefônicas da Telefônica e 

da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia móvel a Claro, Oi, Vivo, TIM e Nextel 

são opções à população. 

Na rede de esgoto, 100% do que é produzido no município é conduzido até 

Estação de Tratamento de Esgoto. Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a 

remoção de 70% da matéria orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o 

tratamento primário responsável pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e 

materiais decantáveis. O tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos 

de leito fluidizado, RALF. A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 
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263,5 mil metros quadrados e está localiza na zona leste da cidade. O município de 

Araras consome atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês, e 

obtém 70% da água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão 

das Araras ao norte da área do município, constituindo seu principal manancial a 

Barragem Tambury que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a 

microbacia do Ribeirão das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a 

Barragem Hermínio Ometto”. 

 

Bacias Hidrográficas de Araras – SP 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 

O UNAR tem a concepção do meio ambiente em sua totalidade. Considera a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade, isto é, entende que o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente com suas múltiplas e complexas relações, envolve 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Incentiva a participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental corno um valor inseparável do exercício da cidadania.  

Quanto às políticas municipais relacionadas ao meio ambiente, Araras participa 

do projeto ambiental “Município VerdeAzul". Somente nos últimos sete anos, a cidade 
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subiu 302 posições - em 2009 ocupava a 424º posição; e em 2015 a posição de 122° 

no total de 616 municípios 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-

Cadastrados_16_05.pdf), tendo como meta atingir acima de 80 pontos para receber a 

certificação de “Município VerdeAzul”. 

 O “Certificado Município VerdeAzul” é concedido aos municípios que atingem a 

nota superior a 80 (oitenta) pontos. Este Certificado reconhece a boa gestão ambiental 

municipal e garante à prefeitura premiada prioridade na captação de recursos do Fundo 

Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). 

As 10 diretivas onde os municípios concentram seus esforços para 

desenvolvimento da agenda ambiental e suas características fundamentais são: Esgoto 

Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e disposição, de forma 

adequada, dos esgotos urbanos; Resíduos Sólidos - fortalecer a gestão dos resíduos 

sólidos domiciliares e da construção civil, de programas ou ações de coleta seletiva e 

da responsabilidade pós-consumo; Biodiversidade - proteger e/ou recuperar áreas 

estratégicas para a manutenção da biota; Arborização Urbana - incrementar a gestão 

do meio ambiente urbano por meio do planejamento e definição de prioridades para a 

arborização urbana; Educação Ambiental - implementar a educação ambiental no 

âmbito formal e informal em três eixos: formação, capacitação e mobilização da 

comunidade; Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais; 

Gestão das Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água para 

abastecimento público; Qualidade do Ar - implementar atividades e participar de 

iniciativas que contribuam para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e do 

controle da emissão excedente de gases de efeito estufa; Estrutura Ambiental - 

estimular o fortalecimento das secretarias / departamentos / diretorias de meio 

ambiente; Conselho Ambiental - estimular o funcionamento regular dos Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente. 

O UNAR contribui para a que as diretivas apresentadas sejam parte do 

crescimento pessoal de discentes e docentes, realizando trabalho de conscientização e 

campanhas junto à comunidade acadêmica e munícipes e tendo como ponte entre as 

políticas desenvolvidas pela gestão pública e a instituição, o Professor Hélder 

Gasperotto que participa como membro da comissão de meio ambiente municipal.  

Na esfera cultural, em consonância com a visão do UNAR, a cidade de Araras 

apresenta grande preocupação com aspectos de desenvolvimento cultural e 

educacional. Desta forma, através das secretarias municipais de Ação Cultural e 

Cidadania, Educação e Esportes e Lazer, desenvolve várias atividades e eventos 

culturais e educacionais na cidade, incentivando o crescimento e amadurecimento 

intelectual e de cidadania dos munícipes. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
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Diversos festivais de música, salões de arte, como o SAAP – Salão Ararense de 

Artes Plásticas e feiras, como a Feira do Estudante, da qual o UNAR participa junto à 

prefeitura, são promovidos nos equipamentos urbanos culturais, esportivos e de bem-

estar, tais como o Centro Cultural de Araras “Leny de Oliveira Zurita”, a Casa da 

Cultura, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), o Lago Municipal “Fábio da 

Silva Prado” e Ginásio de Esporte “Nelson Ruegger”. 

 

Festival Cultural de Araras - SAAP 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 

A vida cultural do município não se dá somente por eventos e festividades 

pontuais, esses equipamentos são utilizados também como fomentadores de 

desenvolvimento cultural e esportivos ao se tornarem espaço de aulas e oficinas para a 

população. 

Além das ações do próprio município, o Teatro 

Estadual de Araras “Maestro Francisco Paulo Russo”, 

cujo prédio é projeto de Oscar Niemeyer e uma obra 

de arte por si, coloca a cidade na agenda de grandes 

produções, sendo gerido pela APAA – Associação 

Paulista dos Amigos da Arte - em parceria com o 

Governo do Estado de São Paulo e sua Secretaria de 

Cultura.  

 

Trata-se de um teatro de porte médio elaborado dentro da 

técnica mais apurada. Para isso organizamos nossa equipe: Hélio Penteado, Hélio 

Pasta e eu na arquitetura; Promon nos problemas estruturais; Nepomuceno na 

acústica, Mingrone na luminotécnica; Ripper na cenotécnica; Luís Fernando na 

ventilação e ar-condicionado; e Afonso Assumpção no controle diário dos 
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problemas arquitetônicos da construção (...) O teatro está pronto. Como 

arquitetura é simples e econômico, evitando grandes painéis de vidro, como suas 

funções internas sugeriam. Somente na cobertura e na marquise de entrada nos 

permitimos maior liberdade. A liberdade e a invenção arquitetural a nosso ver 

indispensáveis. 

 Oscar Niemeyer 

 

Os eventos e programação do teatro podem ser acessadas em 

http://teatroestadualdeararas.org.br/index.php/historico/  

 

G) Breve Histórico da IES 

As atividades acadêmicas de nível superior, mantidas pela Associação 
Educacional de Araras, entraram em funcionamento no início da década de 70, com a 
criação da Faculdade de Ciências e Letras de Araras, nascida da experiência de um 

grupo de professores idealistas. Anteriormente, em 1953, esse mesmo grupo já havia 
fundado um estabelecimento de ensino secundário, denominado Colégio Comercial 

Conde Silvio Álvares Penteado, sensíveis às necessidades da juventude local e da 
região, que ansiava por oportunidades para realizar a formação escolar e profissional, 
para ingresso no mercado de trabalho que a cada dia se intensificava com o forte 

desenvolvimento da indústria e comércio e demais setores componentes do progresso 
regional. 

A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 anos de 
ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” - UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. O UNAR obteve seu 
Recredenciamento através da Portaria MEC 1450, DE 14/11/2017, publicada no DOU 

em 16/11/2017. 
Naquela ocasião, usufruindo da autonomia concedida pelo novo status de instituição 

universitária, o CONSU - Conselho Universitário aprovou em 2005 a criação de cursos 

de bacharelado e licenciatura, tendo iniciado as primeiras turmas: 

 

NO ANO DE 2008 

De Bacharelado: 

1. Engenharia de Produção 

 

NO ANO DE 2010 

De Bacharelado: 

1. Engenharia Civil 

CST: 

1. Logística 

De Licenciatura 

1. Filosofia 

http://teatroestadualdeararas.org.br/index.php/historico/
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2. Sociologia 

 

NO ANO DE 2014 

De Bacharelado: 

1. Engenharia Agronômica 

CST: 

1. Gestão em Recursos Humanos 

 

Atualmente, os cursos ofertados pela IES na modalidade presencial são:  

 

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Direito 

3. Arquitetura e Urbanismo 

4. Engenharia Civil 

5. Engenharia de Produção 

6. Engenharia Agronômica 

  

• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística  

 

No ano de 2010, pela Portaria nº 403/2010, de 01/04/2010, publicada no DOU em 

05/04/2010, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR foi 

credenciado para oferta de Educação a Distância. Na modalidade de EaD, são ofertados 

os seguintes cursos:  

 

• Licenciatura:  

1. Pedagogia  

2. Artes Visuais  

3. História  

4. Geografia  

5. Letras – Português/Inglês  

6. Letras – Português/Espanhol  

7. Filosofia  

8. Sociologia  

  

• Bacharelado:  

1. Administração  
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2. Ciências Contábeis  

3. Engenharia Civil 

4. Engenharia de Produção 

5. Teologia  

  

• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística  

  

No âmbito da pós-graduação oferecemos mais vários cursos de Especialização, 

tanto em Lato Sensu, quanto MBA. 

 

Atualmente, encontram-se matriculados no UNAR 4.253 alunos, sendo 940 nos 

Cursos presenciais e 3.295 alunos nos de modalidade EaD. Na pós-graduação, estão 

matriculados 180 alunos. 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

A) Nome do Curso 

Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. 
 

B) Nome da Mantida 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR.  
Código MEC: 0125 

 
C) Endereço de funcionamento do Curso 

Sede: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP: 13.603-112 
– Araras/SP. 
 

D) Justificativa para a criação/existência do curso, com dados 
socioeconômicos e socioambientais da região 

Pretende-se com esse projeto um ensino que privilegie mais o processo que o produto. 

Nesse sentido, a meta é um ensino cujos conteúdos ministrados estejam em 

consonância com as exigências da atualidade e que se reverta em benefício da 

sociedade; um ensino em que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos 

problemas do mundo, sem se esquecer da localidade e regional em que se insere. 

Desnecessário quantificar estudos sobre o quadro, pode-se dizer, preocupante de 

crescimento urbano desordenado e agravamento da pobreza, que parece tender a 

prolongar-se indefinidamente. Em algumas localidades, os problemas tendem a 

agravar-se devido às estruturas sedimentadas ao longo da história e às mudanças que 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

13 | P á g i n a  
 
 

 

 

vêm ocorrendo na organização das atividades econômicas e na divisão inter-regional do 

trabalho. Nesse processo, os ramos tradicionais, por meio dos quais uma grande 

parcela da população se integrava à sociedade, entram em declínio e estagnação, 

permanecendo ativos os ramos mais dinâmicos, normalmente poupadores de mão de 

obra. 

Esse quadro, embora parcial e sintético da economia e da sociedade, mostra-se 

revelador de indicadores dos desafios e dilemas que se colocam para o 

desenvolvimento sociocultural, particularmente, no que diz respeito à provisão dos 

espaços a serem habitados e aos impactos das ações empreendidas pelos indivíduos, 

empresas e instituições sobre o meio natural e sobre a sociedade. 

As desigualdades nas condições de vida suscitam uma multiplicidade de 

respostas dos indivíduos e grupos sociais às necessidades espaciais. Cabe ao 

profissional de arquitetura e urbanismo buscar ações concretas em relação ao meio 

ambiente natural e construído, além das questões sociais, econômicas e culturais, 

configurando-se, dessa maneira, um vasto campo de atuação do arquiteto e urbanista. 

É meta do curso  propiciar ao aluno as ferramentas necessárias para que possa 

atuar na leitura e interpretação de questões urbanas e na intervenção projetual, 

pressupostos indispensáveis para que conceba, elabore e gerencie edificações e 

urbanizações (loteamentos, equipamentos coletivos, espaços livres e mobiliário 

urbano). Além disso, deverá esse profissional ser capaz de planejar políticas públicas 

como as habitacionais e de mobilidade e outras ocupações territoriais e patrimoniais. 

As atividades do arquiteto e urbanista podem ser desempenhadas em escritório 

próprio ou em órgãos públicos, projetando edifícios, preservando o patrimônio 

arquitetônico e urbanístico, projetando espaços livres, criando e expandindo áreas 

urbanas ou planejando a ocupação de territórios mais amplos. Ele deve ser capaz de 

interpretar uma situação complexa, como a exigência de modificar um ambiente em 

função de necessidades específicas do usuário, seja ele uma família ou a população de 

um bairro, e das características do lugar (clima, topografia, regulamentação, entre 

outras). 

A cidade de Araras possui exemplos de arquitetura, que carecem estudos, 

merecendo destaque a Biblioteca Municipal Martinico Prado, construída na primeira 

metade do século passado, hoje, totalmente restaurada; a Casa da Cultura, projetada 

por Vitor Dubugras, foi construída em 1896 e já funcionou como Fórum Municipal, 

Cadeia Pública e Câmara. Dessas épocas, esse espaço guarda raridades como celas 

solitárias feitas em madeira e demais celas, ainda com suas pesadas grades. Essas 

celas abrigam o acervo permanente da Casa da Cultura, com belas obras, entre as 

quais muitas telas, gravuras e esculturas. Por essa razão é considerada um dos cartões 

postais da cidade; o Casarão Rosa, localizado na Praça Monsenhor Quércia, guarda 

muita história. Construído no início do século XIX e restaurado em meados dos anos 90 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

14 | P á g i n a  
 
 

 

 

funcionou como hospedaria de imigrantes, sobretudo italianos, que chegavam em 

grande quantidade ao interior de São Paulo para trabalhar, principalmente nas 

fazendas de Café. 

Destaque especial merece o Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo 

Russo, projetado pelo ícone da arquitetura brasileira: Oscar Niemeyer.  O Teatro 

Estadual Maestro Francisco Paulo Russo impressiona pelas linhas arrojadas, pela 

aparente simplicidade que, na verdade, se mostra um espetáculo à parte.   

No que diz respeito aos aspectos paisagísticos merecem destaque o Parque 

Municipal Fábio da Silva Prado, conhecido como “Lago”, destinado a caminhadas 

e lazer. Em seu entorno, além de jatos d’água que periodicamente ativados embelezam 

ainda mais o cenário, podem ser vistos cisnes e gansos que acompanham os visitantes 

e, finalmente, o Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto possui 

milhares de metros quadrados, com uma estrutura especialmente construída para 

abrigar grandes eventos como a Feira das Nações e a Festa do Peão de Araras, 

sucessora da Facia - Feira Agro Comercial e Industrial de Araras.  

 

Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 

Dado o crescimento desordenado das cidades, há um ligeiro crescimento na 

busca por profissionais desta área. Tal fato exige dos órgãos administrativos grande 

investimento no planejamento urbano e na produção de edificações.  

De modo geral, o profissional do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNAR 

poderá atuar em escritórios de Arquitetura, Construtoras, Prefeituras Municipais, 

Órgãos Públicos, Organizações não Governamentais, Órgãos de Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental, Organismos de Planejamento, Departamentos de Projetos, 

podendo, ainda ser Profissional Liberal. 

Como atividades inerentes ao arquiteto e urbanista destacam-se: 

 projetar casas e edifícios funcionais e confortáveis (edificação e construção); 

 planejar construções de cidades, bairros e espaços comunitários (projeto urbano);  

 reestruturar prédios históricos (pesquisa e preservação do patrimônio);  

 criar objetos e componentes da construção (desenho industrial);  

 projetar praças, parques e jardins (paisagismo e ambiente);  

 elaborar projetos de conforto ambiental de grandes espaços, como shopping 

centers, indústrias e edifícios em geral.  

 

E) Atos legais do curso 
O Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo foi autorizado pela Portaria MEC 

3793, de 12/12/2003, publicada no DOU em 15/12/2003. 

Foi Reconhecido pela Portaria MEC de 18/05/2015, publicada no DOU em 19/05/2015.  
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F) Número de vagas pretendidas ou autorizadas 
De acordo com a Portaria UNAR nº 10/2016, publicada em 29/08/2016, o Curso de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo possui 80 vagas autorizadas. 
 

 
G) Conceito Preliminar de Curso – CPC – e Conceito de Curso – CC 

O Curso possui CPC 3, relativo ao ano de 2008 e Conceito de Curso 3, no ano de 2013. 

 
 

H) Resultado do ENADE no último triênio 
O Curso participou do ENADE em 2015 e obteve conceito 2. 
 

 
I) Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, 

Medidas Cautelares e Termo de Supervisão 
Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, Medidas 
Cautelares ou Termo de Supervisão para o curso. 

  
 

J) Turnos de funcionamento do Curso 
O Curso funciona no período noturno. 
 

 
K) Carga horária total do curso (em horas e em horas/aula) 

 

O Curso tem carga horária total de 3.600 horas, distribuídas em 2.800 horas de 

atividades teórico-práticas, 600 horas de Estágio Curricular obrigatório e 200 horas de 

Atividades Complementares. O curso atende plenamente a Resolução CNE/CES 02, de 

18/06/2007, que dispõe sobre a integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial e a Resolução CNE/CES n°2, de 02 de 17 de 

junho de 2010, que dispõe sobre as diretrizes curriculares para o curso de Arquitetura 

e Urbanismo. 

 

L) Tempo mínimo e máximo para integralização 
O tempo mínimo para a integralização do curso é de 10 semestres e o máximo, 15 

semestres. 
 
 

M) Identificação do coordenador do curso 
O Curso está sob a coordenação da Professora Mestre Melissa Bellan. 
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N) Perfil da Coordenadora do Curso 
A Profa. Melissa Bellan é Bacharela em Arquitetura e Urbanismo pelo 

Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo (2002) e Mestre pela 

Escola de Engenharia de São Carlos - USP (2009). No segmento 

profissional, atua como arquiteta e proprietária de escritório que 

realiza projetos de arquitetura, interiores e paisagismo residencial e 

comercial, possuindo 15 anos de experiência. Em 2013 passou a 

integrar o corpo docente e coordenação do Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo desde 2015.  

 

O) Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem 
interrupção dos integrantes do NDE 

 
O NDE do Curso é composto por 05 docentes, 80% deles possui titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são contratados em 

regime de trabalho de tempo parcial ou integral. O tempo médio de permanência no 

NDE, sem interrupção, é de 3 anos. 

Docente Titulação 
Regime 

Trabalho 
Link Lattes 

Adriana Corsini Menegolli Especialista Parcial lattes.cnpq.br/8654595904557732 

Fernando Braga de Souza Mestre Parcial lattes.cnpq.br/9868724220434900 

Melissa Bellan Mestre Integral lattes.cnpq.br/6960383908228406 

Renata Carneiro Bechara Mestre Parcial lattes.cnpq.br/8419825250538581 

Vanda Renata Reis Doutora Parcial lattes.cnpq.br/7115275491093354 

 

 

P) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso 

O tempo médio de permanência docente no Curso é de 3,6 anos. 

 

Docente Titulação 
Tempo de Permanência 

no curso (anos) 

1. Adriana Corsini Menegolli Especialista 06 

2. André Anitelli Mestre 01 

3. Fernando Braga de Souza Mestre 05 

4. Jaime Santana Alves Mestre 00 

5. José Donizeti Bernardino Junior Especialista 02 

6. Melissa Bellan Mestre 05 

7. Osvaldo Sellos Rodrigues Especialista 02 
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8. Renata Carneiro Bechara Mestre 00 

9. Vanda Renata Reis Doutora 03 

10.Vera Lúcia Massoni Xavier da Silva Doutor 12 

 
Q) Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira 

O Curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira 
 

 
R) Relação de convênios vigentes do curso com outras instituições 

 

Agentes Integradores de Estágio 

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 

CIN – Centro de Integração de Estudantes 

CEINEE – Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes 

EDUCARE – Educação, Trabalho e Cidadania 

ICAE – Instituto Coroados de Aprendizagem e Estágio 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi São Paulo 

 

Prefeituras Municipais 

Prefeitura Municipal de Leme 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

Prefeitura Municipal de Tarumã 

Prefeitura Municipal de Rio Claro 

Prefeitura Municipal de Catanduva 

Prefeitura Municipal de Assis 

Prefeitura Municipal de Paulínia 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 

 

Instituições Públicas 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

Tribunal Regional Eleitoral 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

Diretoria de Ensino da Região de Santo Anastácio 

 

Empresas Privadas 

Nestlé Brasil Ltda 

MG Empreiteira e Construtora Ltda 

ACIA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras 

DPA - Dairy Partners Americas 
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Caterpillar Brasil Ltda 

Iochpe Maxion AS 

Banco Santander Brasil AS 

Plannus Incorporadora 

Geverson Rodrigo Anastácio 

AS Engenharia e Arquitetura Ltda 

MP Construções Ltda 

 

Instituições de Ensino 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Estadual de Campinas 

Faculdade São Leopoldo Mandic  

Universidade de São Paulo 

Universidade de Algarve – Portugal (Internacional) 
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DIMENSÃO 1. Organização Didático-Pedagógica 

 
1.1. Contexto Educacional 
Cumpre-nos assinalar que o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

tem como meta participar da consolidação da função social da IES no que diz respeito 

ao seu desempenho em ensino, pesquisa e extensão e levar em consideração o perfil 

do ingressante no ensino superior. Sobre esse aspecto, os nortes aqui fixados buscam 

propiciar a esse grupo uma possível participação ativa e transformadora da realidade 

em que vivem. Pretende-se, portanto, formar profissionais comprometidos com seu 

contexto social.  

No tocante às políticas de ensino, o ponto de partida foram os documentos legais e a 

autoavaliação, realizada a partir da CPA e do exame do relatório de desempenho dos 

alunos presenciais no ENADE, o que motivou a reelaboração do antigo Projeto 

pedagógico do curso. Considerou-se, também, a necessidade de contratação de 

docentes titulados, para a composição do quadro social.  

 As políticas de pesquisa e extensão são articuladas com as atividades da 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão-COOPEX, que propicia, semestralmente, 

atividades diversas, tais como: Congresso de Iniciação Científica, realizado anualmente 

pela IES, Oficinas, Visitas Técnicas, Cursos de Extensão e Debates.  

Vale dizer que se pretende com esse projeto um ensino que privilegie mais o processo 

que o produto. Nesse sentido, a meta é um ensino calcado na pesquisa como forma de 

se aliar teoria e prática; um ensino, cujos conteúdos ministrados estejam em 

consonância com as exigências da atualidade e que se reverta em benefício da 

sociedade; um ensino em que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos 

problemas do mundo, sem se esquecer da localidade local e regional em que se insere.  

Desnecessário quantificar estudos sobre o quadro, pode-se dizer, preocupante de 

crescimento urbano desordenado e agravamento da pobreza, que parece tender a 

prolongar-se indefinidamente. Em algumas localidades, os problemas tendem a 

agravar-se devido às estruturas sedimentadas ao longo da história e às mudanças que 

vêm ocorrendo na organização das atividades econômicas e na divisão inter-regional do 

trabalho. Nesse processo, os ramos tradicionais, por meio dos quais uma grande 

parcela da população se integrava à sociedade, entram em declínio e estagnação, 

permanecendo ativos os ramos mais dinâmicos, normalmente poupadores de mão de 

obra.  

Esse quadro, embora parcial e sintético da economia e da sociedade, mostra-se 

revelador de indicadores dos desafios e dilemas que se colocam para o 

desenvolvimento sócio-cultural, particularmente, no que diz respeito à provisão dos 
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espaços a serem habitados e aos impactos das ações empreendidas pelos indivíduos, 

empresas e instituições sobre o meio natural e sobre a sociedade.  

As desigualdades nas condições de vida suscitam uma multiplicidade de respostas dos 

indivíduos e grupos sociais às necessidades espaciais. Cabe ao profissional de 

arquitetura e urbanismo buscar ações concretas em relação ao meio ambiente natural e 

construído, além das questões sociais, econômicas e culturais, configurando-se, dessa 

maneira, um vasto campo de atuação do arquiteto e urbanista.  

É evidente, na atualidade, a demanda das municipalidades por técnicos capacitados a 

elaborar análises das dinâmicas urbanas e das transformações e melhorias dos espaços 

destinados a formas de organização social, em particular, da qualidade das edificações, 

coadunando-se às exigências presentes na Lei Federal de Desenvolvimento Urbano (Lei 

nº 10.257/2001), cujo teor assinala, em seu artigo 41, a obrigatoriedade de elaboração 

de Plano Diretor para todas as cidades com mais de 20.000 habitantes. Isso, sem 

dúvida, acentua a necessidade de profissionais qualificados para a intervenção no 

projeto arquitetônico e no espaço urbano de forma generalizada.  

Além do exposto acima, desde o final do século XIX, outra questão foi incorporada às 

preocupações do arquiteto e urbanista: gerar espaços sem destruir elementos 

importantes do ambiente natural, minimizando o conflito, arraigado em diversas 

culturas, entre homem e natureza. O século XXI é marcado pela preocupação de criar 

espaços construídos sustentáveis, de reformar, de reabilitar, restaurar e reciclar 

materiais sustentáveis acordes com as necessidades dos usuários e as características 

do lugar. Ressalte-se, ainda, que com a industrialização da sociedade, aumentou a 

necessidade de profissionais capacitados nos postos da administração municipal, 

estadual e federal, nas áreas de planejamento urbano, habitacional, ambiental, social. 

infraestrutura e obras. 

 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 

A elaboração do projeto pedagógico levou em consideração, além das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Bacharelado, os nortes fixados no PDI e PPI.  

Nessa perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da IES encontram-se em 

coerência com os dados assentados para o Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo.  

Por isso, a meta é um ensino calcado na ação-reflexão-ação; um ensino 

contextualizado e que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; um 

ensino, cujos conteúdos ministrados estejam em consonância com as exigências da 

atualidade e que se reverta em benefício da sociedade; um ensino em que o aluno se 

torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos problemas do mundo, reconhecendo e 

valorizando os elementos da identidade local e regional em que se insere e construindo 
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uma identidade profissional que o conduza a uma prática ética, responsável, orientada 

pelo princípio da alteridade e comprometida com a transformação. 

 

1.3. Objetivos do Curso 

 

Objetivos Gerais  

Como objetivos gerais do Curso de Arquitetura e Urbanismo a comunidade 

acadêmica do UNAR, representada por professores integrantes do NDE, alunos e 

administração propõem capacitar o profissional em habilitação única; incentivar o 

pensamento reflexivo e o espírito científico, na busca do conhecimento sobre a 

estrutura e funcionamento das necessidades humanas, e notadamente aquelas 

voltadas para a habitação de interesse social, visando a contribuir, em particular, com 

a sociedade regional e, em sua projeção de alcance, com a sociedade brasileira. Em 

síntese, esses objetivos configuram-se como: 

 Desenvolver a capacidade de propiciar a qualidade de vida dos habitantes e a 

qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; 

 Desenvolver habilidades quanto ao uso da tecnologia em respeito às 

necessidades sociais, culturais, estéticas e econômicas das comunidades; 

 Atuar com vistas a preservar o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento 

sustentável do ambiente natural e construído; 

 Incutir a ideia de valorização e preservação da arquitetura, do urbanismo e da 

paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva. 

 Capacitar o futuro profissional a entender a produção do espaço arquitetônico e 

urbanístico como resultante de um processo histórico ligado a condições e influências sociais, 

econômicas e culturais específicas. 

 

Objetivos específicos  

Na sua especificidade, o Curso tomou por propósito os seguintes objetivos: 

 Promover vivência e desenvolver a consciência das relações entre os espaços 

edificados e os variados e complexos espaços urbanos e sociais em que aqueles 

devem integrar-se;  

 Estimular a criatividade em relação à organização de tais espaços;  

 Aprofundar o estudo dos fundamentos culturais, históricos e socioeconômicos da 

profissão; 

 Propiciar as simulações de sólidos conhecimentos dos meios técnicos de 

execução, aplicados e consolidados na prática projetiva; 

 Capacitar o futuro profissional a intervir na cidade, considerando as diversas 

escalas de compreensão do ambiente urbano: Micro escala, que se refere ao 
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estudo dos elementos que compõem a estrutura do bairro - ruas, praças e 

quadras; 

 Capacitar o futuro profissional intervir nos espaços abertos e áreas livres que 

integram o ambiente urbano em suas diversas escalas - jardins, praças, parques 

- criando, modificando ou conservando a paisagem natural e/ou cultural. 

 Capacitar o futuro profissional a entender a produção do espaço arquitetônico e 

urbanístico como resultante de um processo histórico ligado a condições e 

influências sociais, econômicas e culturais específicas; 

 Apresentar ao futuro profissional as diversas correntes de pensamentos que 

norteiam o Projeto Arquitetônico e Urbanístico, de modo a definir sua forma de 

atuação com base em Referências anteriores. 

 Capacitar o futuro profissional a atuar na área de projeto e construção de modo 

que as soluções por ele apresentadas possam melhorar as condições de 

estabilidade do edifício pelo emprego de estruturas compatíveis aos objetivos do 

empreendimento.  

 Capacitar o futuro profissional a identificar os elementos climáticos utilizando-os 

como dado de projeto, no sentido de melhorar condições de conforto dos 

usuários da edificação, contribuindo para evitar o emprego de recursos artificiais, 

sempre que possível. 

 Capacitar o futuro profissional na área de Informática para que possa 

representar graficamente, por computador, projetos arquitetônicos e urbanos de 

acordo com as normas técnicas;  

 Capacitar o futuro profissional de Arquitetura e Urbanismo na área de Desenho 

Arquitetônico para que possa representar corretamente os elementos de um 

projeto arquitetônico e urbanístico de acordo com as convenções estabelecidas 

pelas normas técnicas. 

 

1.4.Perfil Profissional do Egresso 

O egresso do curso terá como atribuições profissionais todas as atividades 

contidas na Lei Federal 5.194/66 que rege as atribuições profissionais de toda a área 

tecnológica do país, assim como as habilidades específicas do arquiteto e urbanista 

dadas pela Resolução do CONFEA nº 1.010 e seus anexos I de forma completa 

(conforme itens A1 à A18) e anexo II nos itens específicos da Arquitetura e Urbanismo 

(código 2) e também as relacionadas a seguir: 

1. As atividades de arquitetura e urbanismo são de interesse público, de 

caráter social e humano, que visam à estratégia da ocupação do território nacional, à 

organização do habitat, aos assentamentos humanos, à preservação do meio ambiente 
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e do patrimônio histórico, cultural, tecnológico, arquitetônico, paisagístico e urbanístico, 

referentes: 

I – ao território regional, urbano, local e de bairro, abrangendo o parcelamento 

do solo, arruamentos, sistema viário de transportes e trânsito, seus serviços afins e 

correlatos; 

II – à paisagem nas diversas escalas regionais e locais, incluindo as áreas de 

preservação ambiental, parques, praças e outros espaços abertos, seus serviços afins e 

correlatos; 

III – às edificações, aos conjuntos de edificações e aos monumentos 

arquitetônicos e seus serviços afins e correlatos; 

IV – aos interiores das edificações, seus equipamentos e objetos, à comunicação 

visual, aos desenhos industriais e seus serviços afins e correlatos.  

No tocante ao desempenho de atividades de arquitetura e urbanismo, além 

daquelas que venham a surgir em razão da evolução da profissão e do surgimento de 

novas tecnologias, fixam-se: 

I – gestão, supervisão, coordenação e orientação técnica; 

II – coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III – estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental; 

IV – assistência, assessoria e consultoria; 

V – direção de obras, serviço técnico e responsabilidade técnica; 

VI – vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria 

e arbitragem; 

VII – desempenho de cargo técnico e desempenho de função técnica; 

VIII – treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, 

ensaio, divulgação técnica e extensão;  

IX – elaboração de orçamentos; 

X – padronização, mensuração e controle de qualidade; 

XI – execução de obra técnica, execução de serviço técnico; 

XII – fiscalização de obra técnica e fiscalização de serviço técnico; 

XIII – produção técnica e produção especializada; 

XIV – condução de serviço técnico; 

XV – condução de equipe de instalação, condução de equipe de montagem, 

condução de equipe de operação, condução de equipe de reparo e condução de equipe 

de manutenção; 

XVI – execução de instalação, execução de montagem, execução de operação, 

execução de reparo e execução de manutenção; 

XVII – operação de equipamento, operação de instalação, manutenção de 

equipamento e manutenção de instalação; 

XVIII – execução de desenho técnico.   
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Estas atividades se aplicam nas competências profissionais no campo de atuação 

dos Arquitetos Urbanistas, conforme segue: 

A – no âmbito da Arquitetura: 

I – no setor da arquitetura (concepção, execução de projetos e construção de 

ambientes); 

II – no setor da arquitetura das edificações (obras, reformas, readequação, 

monumentos, avaliação pós-ocupação, cadastros e documentação); 

III – no setor de paisagismo; 

IV – no setor da arquitetura de interiores; 

V – no setor do patrimônio cultural; 

VI – no setor dos meios de expressão e representação, incluindo informática 

aplicada, modelagem e maquetes; 

B – no âmbito da Tecnologia da Construção: 

I – no setor da topografia; 

II – no setor de materiais, incluindo tecnologia dos materiais, tecnologia dos 

elementos, tecnologia dos produtos, patologia, recuperações dos materiais de 

construção; 

III – no setor dos sistemas construtivos e estruturais, incluindo estruturas, 

desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; 

IV – no setor de instalações e equipamentos da elétrica, hidráulica, 

comunicações e lógica referentes à arquitetura, urbanismo e paisagismo; 

V – no setor do conforto ambiental, incluindo as condições climáticas, acústicas, 

lumínicas e ergonômicas necessárias à construção dos espaços; 

C – no âmbito do Urbanismo: 

I – no setor do planejamento urbano e regional; 

II – no setor do meio ambiente, incluindo estudo, avaliação e relatório dos 

impactos ambientais. 

 

Competências e habilidades desejadas do egresso 

 Seguindo as orientações dos órgãos oficiais, o projeto pedagógico do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo do UNAR foi estruturado de forma que os egressos adquiram 

as seguintes competências e habilidades: 

 o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos 

relevantes e todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas 

individuais e coletivas quanto ao ambiente construído; 

 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; 
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 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, e de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, 

técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

 o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a 

qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo; 

 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; 

 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; 

 os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos 

materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição 

de instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros 

e para a implantação de infraestrutura urbana; 

 a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto 

estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, 

estabilidade das construções e fundações; 

 o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o 

domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

 as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 

conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de 

edificações, conjuntos e cidades; 

 as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de 

outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, 

maquetes, modelos e imagens virtuais; 

 o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de 

informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao 

paisagismo e ao planejamento urbano e regional; 

 a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 

levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, 

fotointerpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de projetos 

de arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional. 
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1.5. Estrutura Curricular 

A organização curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em consonância com a 

Resolução CNE/CES nº 02, de 17/06/2010, encontra-se baseada em três núcleos:  

I - Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação;  

II - Núcleo de Conhecimentos Profissionais;  

III - Trabalho de Curso.  

No núcleo de conhecimentos de fundamentação, encontram-se disponibilizados campos 

do saber que propiciam embasamento teórico necessário para que o futuro profissional 

possa desenvolver seu aprendizado e será integrado por: Estética e História das Artes; 

Estudos Sociais e Econômicos; Estudos Ambientais; Desenho e Meios de Representação 

e Expressão.  

O núcleo de conhecimentos profissionais é composto por campos de saber destinados à 

caracterização da identidade profissional do arquiteto e urbanista e será constituído 

por: Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo; Projeto de 

Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo; Planejamento Urbano e Regional; 

Tecnologia da Construção; Sistemas Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas 

Retrospectivas; Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; Topografia. 

Finalmente, o trabalho de curso é 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. 

 

MATRIZ CURRICULAR – ARQUITETURA  E URBANISMO 

Semestre Nome da Disciplina no Currículo 

C.H. 

Total 

(horas) 

C.H. 

Total 

(h/a) 

1 Desenho Básico - 60 

1 Estética e História das Artes - 60 

1 Projeto de Arquitetura - Introdução - 60 

1 Plástica - 60 

1 Projeto de Urbanismo - Introdução - 60 

1 Matemática Aplicada (EAD) - 60 

1 Atividades Complementares I 50 - 

 

Sub total: 50 360 

2 Informática Aplicada: Desenho Arquitetônico (2D) - 60 

2 Projeto de Arquitetura - Residencial Unifamiliar - 60 

2 Projeto de Urbanismo - Cidade Acessível - 60 

2 Materiais de Construção Civil - 60 
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2 Desenho do Objeto e Linguagem Visual - 60 

2 Leitura e Produção Textual (EAD) - 60 

2 Atividades Complementares II 50 - 

 

Sub total: 50 360 

3 Informática Aplicada: Desenho Arquitetônico (3D) - 60 

3 Planejamento Urbano-Regional - Plano Diretor - 60 

3 Projeto de Arquitetura - Espaço de Saúde - 60 

3 Conforto Ambiental - 60 

3 

THAU - Antiguidade Clássica, Idade Média, Gótico e 

Renascimento - 60 

3 Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos (EAD) - 60 

3 Atividades Complementares III 50 - 

 

Sub total: 50 360 

4 

Planejamento Urbano-Regional -Regularização 

Fundiária - 

60 

4 Projeto de Arquitetura - Habitação de Interesse Social - 60 

4 Topografia e Geoprocessamento - 60 

4 Instalações e Equipamentos - 60 

4 

THAU - Historicismo e Movimento Moderno EUA e 

Europa - 

60 

4 Sociologia e Cultura (EAD) - 60 

4 Atividades Complementares IV 50 - 

 

Sub total: 50 360 

5 THAU - Brasil, da ocupação ao ecletismo - 60 

5 Informática Aplicada: Maquete e Modelagem - 60 

5 Projeto de Arquitetura - Multiuso - 60 

5 Projeto de Urbanismo - Parcelamento Urbano - 60 

5 Resistência dos Materiais - 60 

5 Projeto Integrador (EAD) - 60 

5 Estágio Supervisionado I 100 - 

 

Sub total: 100 360 

6 THAU - Brasil, arquitetura moderna até Brasília - 60 

6 Projeto de Arquitetura -Escola - 60 

6 Projeto de Urbanismo - Reforma Urbana - 60 

6 Paisagismo - Introdução - 60 

6 Sistemas Estruturais - Alvenaria Estrutural e Concreto - 60 

6 Meio Ambiente e Sustentabilidade (EAD) - 60 

6 Estágio Supervisionado II 100 - 
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Sub total: 100 360 

7 Arquitetura Contemporânea - 60 

7 Sistemas Estruturais - Madeira e Metálica - 60 

7 Planejamento Urbano-Regional - Regionalização - 60 

7 Projeto de Arquitetura - Intermodal - 60 

7 Projeto de Paisagismo - 60 

7 Empreendedorismo (EAD) - 60 

7 Estágio Supervisionado III 100 - 

 

Sub total: 100 360 

8 Luminotécnica e Acústica - 60 

8 Patrimônio Cultural - 60 

8 Planejamento Urbano-Regional - Estratégico - 60 

8 Projeto de Arquitetura - Intervenção ao Patrimônio - 60 

8 Construção de Edifícios - 60 

8 Religião, Arte e Cultura (EAD) - 60 

8 Estágio Supervisionado IV 100 - 

 

Sub total: 100 360 

9 Administração de Equipes e Direção de Obras - 60 

9 Projeto de Arquitetura - Centro Cultural - 60 

9 Paisagens Culturais - 60 

9 Arquitetura de Interiores - 60 

9 TCC - Trabalho de Conclusão de Curso I - 60 

9 Legislação, Ética e Prática Profissional (EAD) - 60 

9 Estágio Supervisionado V 100 - 

 

Sub total: 100 360 

10 TCC - Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

120 

10 Estágio Supervisionado VI 100  

 Sub total: 100 120 

10 Libras (Optativa) 

 

60 

 

Resumo da Carga Horária H/a Horas 

Descrição   

Atividades Teórico-práticas  3.360 2.800 

Atividades Complementares -    200 

Estágio Supervisionado -    600 

TOTAL DO CURSO - 3.600 

Optativa     60       50 

Mínimo exigido para o Curso (Resolução CNE/CES 02/2007): 3.600 horas 
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Ementas e Bibliografia 

 

1º SEMESTRE 

 

 Desenho Básico 

Ementa: O desenho como forma de expressão em sua multiplicidade de codificações, 

tanto gestual quanto formal, nas representações da linguagem arquitetônica, 

urbanística e paisagística. 

 

Bibliografia Básica 

CHING, F.. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 

MONTENEGRO, G. Desenho arquitetônico. SP: Edgard Blucher , 2010. 

____. A Perspectiva dos profissionais. SP:Edgard Blucher, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Representação de 

Projetos de Arquitetura – NBR 6492. RJ: ABNT, 1994. 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. SP: Martins Fontes, 1999. 

DONDIS, D. A. Sintaxe da linguagem visual. SP: Martins Fontes, 2011. 

FORSETH, K. Projetos de arquitetura. SP: Hemus, 1990. 

ZATTAR, I.C. Introdução ao desenho técnico (livro eletrônico). Curitiba: 

Intersaberes, 2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238 

ZEVI, B. Saber ver a arquitetura.SP: Martins Fontes, 2011. 

 

 

 Estética e História das Artes 

Ementa: Estudo do conhecimento da história das artes e da estética. Estética enquanto 

campo disciplinar. Filosofia da arte e teorias da estética. Arquitetura e arte. A dimensão 

estética da arquitetura e do urbanismo.  

  

Bibliografia Básica  

ARGAN, G. C. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. SP: 

Companhia das Letras, 2010.  

JANSON, H. W. Iniciação à história da arte. SP: Martins Fontes, 2009.  

WOLFFLIN, H.  Conceitos fundamentais da história da arte. SP: Martins Fontes, 

2006.  

  

Bibliografia Complementar  
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ARNOLD, D. Introdução à História da Arte. São Paulo: Ática, 2018. Disponível em 

<http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508117017> 

BERENSON. B. Estética e história. SP: Perspectiva, 2010.  

FARTHING S. Tudo sobre arte: os movimentos e as obras mais importantes de todos 

os tempos. SP: Sextante, 2011.  

GOMBRICH, E. W. A história da arte. RJ: Ed. Guanabara, 1978.  

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. SP: Martins Fontes, 2001.  

TELES, G. M.  Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. SP: José Olympio, 

2012. 

 

 Projeto de Arquitetura - Introdução 

Ementa: Exercícios investigatórios, analíticos e projetuais do meio em que o aluno 

vive. Relações dos espaços arquitetônicos, o indivíduo e o ambiente. Conceitos da 

analise critica do espaço arquitetônico como base para projetos. 

 

Bibliografia Básica 

HERTZBERGER, H. Lições de arquitetura. SP: Martins Fontes, 2010. 

LE COBURSIER. Por uma arquitetura. SP: Perspectiva, 2002. 

ZEVI, B. Saber ver a arquitetura. SP: Martins Fontes, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. Representação gráfica em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gilli, S. A., 

1985. 

____. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 

LAWSON, B. Como arquitetos e designers pensam. Tradução Maria Beatriz Medina. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2011. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750175/pages/-4 

NEUFERT,E. Arte de projetar em Arquitetura. Barcelona : Gustavo Gili, 2002 

PANERO, M.Z. Dimensionamento humano para espaços interiores. Barcelona: 

Gustavo Gilli, 2011. 

WONG, W. Princípios de forma e desenho. SP: Martins Fontes, 2010. 

 

 Plástica 

Ementa Introdução à questão formal. Análise da estrutura da linguagem plástica e 

visual; suas bases e fundamentos. Princípios de ordenação formal: unidade, hierarquia, 

simetria, proporção, ritmo, movimento. Desenho como estratégia para estimular a 

percepção e como processo de criação e de representação. 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508117017
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Bibliografia Básica 

ARNHEIM, Rudolf.  Arte e Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. 

São Paulo: Pioneira /EDUSP, 1997.   

CHING, Francis.  Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 

2008 

MUNARI, BRUNO. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins fontes, 2001.  

 

Bibliografia Complementar  

ARGAN, G. Arte Moderna. SP: Companhia das Letras, 2010. 

GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual. SP: 

Escrituras Editora, 2000. 

HELLER, E. A Psicologia das Cores: Como as Cores Afetam a Emoção e a 

Razão. Gustavo Gili, 2012. 

KANDISNKY, W.  Ponto e linha sobre o plano. SP: Martins Fontes. 1997. 

LOURENÇO, C. Entre cores, formas e labirintos: arte tridimensional (livro 

eletrônico). Curitiba: Intersaberes, 2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723458/pages/- 

WONG,W.  Princípios de forma e desenho. SP:Martins Fontes,2001.  

 

 

 Projeto de Urbanismo - Introdução 

Ementa: Conhecimento do urbanismo através de sua história, dos conceitos extraídos 

de bases teóricas e práticas de campo para a identificação dos elementos de morfologia 

e escalas urbanas e introdução ao desenho urbano. 

 

Bibliografia Básica 

BENEVOLO, L. História da cidade. SP:Perspectiva , 2011. 

CULLEN, Gordon. A paisagem urbana. SP: Martins Fontes, 2010. 

LYNCH, K. A Imagem da cidade. SP: Martins Fontes,2011. 

 

Bibliografia Complementar 

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro. SP: Ed.34, 2003. 

FREITAS, Ricardo Ferreira Ferreira. Olhares urbanos: estudos sobre a metrópole 

comunicacional. Summus Ed., 2011. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532307941/pages/-3 

LAMAS, J. M. R. G. Morfologia urbana e o desenho urbano da cidade. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 

1992. 

LE CORBUSIER. Urbanismo. SP: Martins Fontes, 2009. 
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LYNCH, K. A Imagem da cidade. SP: Martins Fontes, 1980. 

MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 

2001. 

SECCHI, B. Primeiras lições de urbanismo.  SP: Perspectiva, 2015. 

 

 Matemática Aplicada 

Ementa  

Conjuntos numéricos, Operações fundamentais, Cálculo de expressões numéricas, 

Representações decimais, Frações, Dízimas periódicas, Potenciação, Radiciação, 

Expressões algébricas, Produtos notáveis, Equação de 2º grau com uma variável, 

Razão e proporção, Porcentagem, Grandezas e unidades de medidas. 

 

Bibliografia Básica 

DANTE, L.R.  Matemática: contexto e aplicação.   SP: Ática, 2006. 

BONVIOVANNI,V.,LEITE, O.R.V. e Lalureano, J.L.T.  Matemática (vol. Único). SP: Ática, 

2007. 

IEZZI, G. e MURAKAMI,C.  Fundamentos da matemática elementar: conjunto e 

funções. 8ª.ed.  SP:Atual,2004. Vol1. 

   

Bibliografia Complementar 

ALENCAR Filho, E. Teoria elementar dos conjuntos. SP: Nobel,1990. 

DOLCE, O e POMPEO, J.N.  Fundamentos da matemática elementar SP: Atual,2005. 

Vol.10. 

DOLCE, O e POMPEO, J.N.  Fundamentos da matemática elementar: geometria plana. 

8ª. ed. SP:Atual,2005. Vol.9. 

HAZZAN, S. Fundamentos da matemática elementar: combinatória e probabilidade. SP: 

Atual, 2004. Vol.5. 

IEZZI, G. Fundamentos da matemática elementar: trigonometria. 8ª. ed.  SP: Atual, 

2004. Vol3. 

  

Bibliografia Online  

OLIVEIRA,C.A.M. Matemática: educação de jovens e adultos. SP: Intersaberes, 2016. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721430/pages/-2 

BARRETO,M.  Trama matemática; princípios e práticas no ensino médio. SP: Papirus, 

2013. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810214/pages/-2 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721430/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810214/pages/-2
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 Atividades Complementares I 

Ementa: Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, 

viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, 

participação em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras 

cinematográficas. 
 

Bibliografia Básica e Complementar 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 

 

2º SEMESTRE 

 

 Informática Aplicada – Desenho Arquitetônico 2D 

Ementa: Utilização de ferramentas computacionais para a elaboração e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas nas áreas da arquitetura, urbanismo e 

paisagismo. Introdução a softwares de desenho assistido por computador, seus 

comandos e rotinas em nível básico. Programa AutoCad. 

 

Bibliografia Básica 

KATORI, R. AutoCAD 2016. Projetos em 2D. SP: SENAC, 2015. 

KNOLL, W.; HECHINGER, M. Maquetes arquitetônicas. SP: Martins 

Fontes, 2003. 

NETTO, C. C. Estudo Dirigido de AutoCAD 2017. SP: Saraiva, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Representação de 

Projetos de Arquitetura – NBR 6492. RJ: ABNT, 1994. 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. SP: Martins Fontes, 2012. 

CONSALEZ, L. Maquetes. Barcelona: Gustavo Gilli, 2001.  

GASPAR, J.. Google SketchUp Pro Avançado. SP: Vector Pro, 2011. 

MATSUMOTO,E.Y. Auto CAD 2006: guia prático 2De 3D. SP: Érica, 2005. 

RIBEIRO, A.C. Desenho técnico e AutoCad. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430843/pages/-22 
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 Projeto de Arquitetura – Residencial Unifamiliar 

Ementa: Desenvolvimento da habilidade técnica relativa à concepção projetual. 

Processos individuais e coletivos de trabalho. O olhar urbano a partir do lote e suas 

relações com a vizinhança. O conceito de morar – a unidade habitacional. Metodologia 

para elaboração de projetos arquitetônicos habitacionais. O projeto arquitetônico como 

síntese de um conhecimento multidisciplinar. Os procedimentos de análise do 

programa, das determinações do meio e da cultura construtiva. Projeto residencial 

unifamiliar. Plano diretor, legislação local, TA e TO (projeto completo). 

 

Bibliografia Básica 

BONDUKI, N. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do 

inquilinato e difusão da casa própria. SP: Estação Liberdade, 2011. 

MASCARÓ, J. L. Loteamentos urbanos. PA : Masquatro, 2005. 

ROSSI, A. A Arquitetura da cidade. SP: Martins Fontes, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

ÁBALOS, I. A boa-vida. Visita guiada às casas da modernidade. Barcelona: GG, 

2012. 

HERTZBERGER, H. Lições de arquitetura. SP: Martins Fontes, 2010. 

KOWALTOLSKI, D. C.C.K.; MOREIRA, D. de C.; PETRECHE, J.RD.; FABRÍCIO, M.M. 

(orgs). O processo de projeto em arquitetura. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750335/pages/1 

MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

NEUFERT, Peter & NEFF, L. Casa, apartamento e jardim. Barcelona: Gustavo Gili, 
2017. 
VILLAÇA. F. Espaço Intra - urbano no Brasil. SP: Studio Nobel, 2012. 
 
 

 Projeto de Urbanismo – Cidade Acessível 

Ementa: Aplicação dos conceitos extraídos de bases teóricas e práticas de campo. 

Compreensão do espaço urbano (sócio espacial) para a análise e elaboração de 

projetos na escala urbana de vizinhança, com ênfase no sistema viário. 

 

Bibliografia Básica: 

BENEVOLO.L. História da cidade. SP:Perspectiva, 2011. 

JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. SP, Martins Fontes, 2000. 

SANTOS, M. A Natureza do espaço.  SP:EDUSP, 2012. 
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Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Governo do. Planmob Caderno de referência para elaboração de plano de 

mobilidade urbana. Ministério das Cidades, Brasília, 2007. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br  

BRASIL, Governo do. Atendimento Adequado às Pessoas com Deficiência e Restrições 

de Mobilidade. Ministério das Cidades, Brasília, 2004. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br 

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro: caminhos para você participar do 

planejamento de sua cidade. SP: Ed. 34,2003. 

HOWARD, E. Cidades-Jardins de amanhã. SP: Annablume, 2002. 

LE CORBUSIER. Urbanismo. SP: Martins Fontes, 2009. 

LYNCH, K. A Imagem da cidade. SP: Martins Fontes, 2011. 

ROSSI, A. A Arquitetura da cidade. SP: Martins Fontes, 2001. 

 

 Materiais de Construção Civil 

Ementa: Noções básicas dos materiais de construção, suas características, métodos, 

especificações, propriedades, normas para aplicação na Arquitetura. 

 

Bibliografia Básica 

AZEREDO, H. A. O Edifício até a sua cobertura. SP: Edgard Blücher Ltda, 1977. 

BORGES, A. C. Práticas das pequenas construções. Vol I . SP: Edgard Blücher , 

2009. 

____. Práticas das pequenas construções. Vol II . SP: Edgard Blücher,2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ABROZEWIZ,P.H.L. Materiais de construção; normas , especificações, aplicação e 

ensaios de laboratório.   SP:PINI, 2012. 

ALLEN,E; IANO, J. Fundamentals of building construction: materials e methods. 

Canada: Wiley,2009. 

AZEREDO, H. A. O Edifício e seu acabamento. SP: Edgard Blücher, 1987. 

IPT- Manual de tipologias de projeto e de racionalização das intervenções por 

ajuda-mútua. SP:Ed. IPT, 1988. 

SÁNCHEZ, E. Nova normalização brasileira para alvenaria estrutural. Rio de Janeiro: 

Inter ciência, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933163/pages/-17 

YAZIGI, W. A Técnica de edificar. SP:PINI, 1999. 
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 Desenho do Objeto e Linguagem Visual 

Ementa: O pensamento espacial, tridimensional e seus significados arquitetônicos. 

Elementos de organização e composição do espaço. A fotografia e o olhar estético. A 

produção de artefatos e objetos industrializados. Técnicas, materiais e estilos 

decorativos aplicados ao desenho de mobiliário. Forma e função na concepção e projeto 

de novos objetos. O design contemporâneo. 

 

Bibliografia Básica 

ARNHEIM, R. Arte e Percepção Visual. SP: Livraria Pioneira, Ed., 1989. 

DONDIS,A.D. Sintaxe da linguagem visual. SP: Martins Fontes, 2007. 

MUNARI, B. Design e comunicação visual. SP: Martins Fontes, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

FIELL, C.e P. 1000 chairs. Italy: Taschen, 1983. 

KANDINSKY, W. O espiritual na Arte. SP: Ed. Martins Fontes, 1994. 

MUNARI, B. Das coisas nascem as coisas. SP. Martins Fontes, 2002. 

PEIXOTO, N. Br. Paisagens Urbanas. SP, Editora SENAC, 1996. 

PEVSNER, N. Os pioneiros do desenho moderno. SP:Martins Fontes, 2002 

Vaz, A. Fundamentos da linguagem visual (livro eletrônico). Curitiba: Intersaberes, 

2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721898/pages/-2 

 

 

 Leitura e Produção Textual 

Ementa  

Língua e Cultura. Texto e Discurso. Texto e momento histórico. Linguagem denotativa e 

linguagem conotativa. Diferentes linguagens e materialização textual: estratégias de 

leitura. Gêneros textuais. Técnicas de argumentação. Qualidades de um texto. Resumo 

e resenha. A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza 

social do fenômeno comunicacional. A comunicação social e a indústria cultural. 

 

Bibliografia Básica 

BECHARA, E.  Moderna gramática portuguesa. SP: Nova Fronteira, 2009. 

GOLDSTEIN, N.:LOUZADA,M.S. e IVAMOTO, R. O Texto sem mistério. SP: Ática, 2010. 

KOCH, I.V e TRAVAGLIA, L .C.  A Coerência textual. SP: Contexto, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, C. e CINTRA, L.  Nova gramática do português contemporâneo. RJ: Lexikon, 

2010. 
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MACHADO NETO, O. Competência em comunicação organizacional escrita. RJ: 

Qualymark, 2003. 

NADOSLSKIS, H.  Normas de comunicação em língua portuguesa. SP: Saraiva,2012. 

NASSAR,R. e FIGUEIREDO, R. O que é comunicação empresarial. SP: Brasiliene, 2008. 

TEIXEIRA, L. Comunicação na empresa. RJ: FGV, 2009. 

  

ONLINE 

SANTOS, L.W. Analise e Produção de textos. SP: Contexto, 2012. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447188/pages/5 

FONTANA, M.F; PORSCHE, S.C. Leitura, escrita e produção oral. CAXIAS DO SUL: 

EDUCS, 2011. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616296/pages/7 

 

 Atividades Complementares II 

Ementa: Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, 

viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, 

participação em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras 

cinematográficas. 
 

Bibliografia Básica e Complementar: 
 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 

 

3° SEMESTRE 

 

 Informática Aplicada – Desenho Arquitetônico 3D 

Ementa: Utilização de ferramentas computacionais para a elaboração e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas nas áreas da arquitetura, urbanismo e 

paisagismo. Introdução a softwares de desenho assistido por computador, seus 

comandos e rotinas em nível básico, bem como a introdução a plataforma BIM. 

Programa Revit. 

 

Bibliografia Básica 

EASTMAN,C. Manual de BIM. Um guia de modelagem.Porto Alegre: Bookman, 2014. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447188/pages/5
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616296/pages/7
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LIMA, C.C. Autodesk Revit Architecture 2017. conceitos e aplicações. Ed. Érica/ 

Saraiva, 2017. 

GASPAR,J.e LORENZO,N.T. Revit passo a passo. SP: TI Lab /Probooks, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Representação de 

Projetos de Arquitetura – NBR 6492. RJ: ABNT, 1994. 

CAVASSANI, G.  Técnicas de maquetaria.   SP:Saraiva,2014. 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. SP: Martins Fontes, 2012. 

GONSALEZ, L. Maquetes. Barcelona: Gustavo Gilli, 2001. 

KNOLL, W.; HECHINGER, M. Maquetes arquitetônicas. SP: Martins Fontes, 2003. 

 

 

 Planejamento Urbano-Regional – Plano Diretor 

Ementa: Introdução à teoria, à prática e à evolução histórica do planejamento urbano 

e regional. Planejamento em diferentes sistemas sociais. As teorias do planejamento. A 

evolução da política de planejamento e a evolução da política urbano-regional no Brasil. 

Planos diretores. 

 

Bibliografia Básica: 

ROLNIK, Raquel. A Cidade e a lei. SP: Nobel, 1997. 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade. RJ: Bertand Brasil, 2002. 

VILLAÇA. F. Espaço Intra-urbano no Brasil. SP: Studio Nobel, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. MINISTERIOS DA CIDADES. Plano diretor participativo. SP: CONFEA, 2004. 

CHOAY,F. O Urbanismo. SP: Perspectiva, 2010. 

CONLIN, Jonathan. Histórias de duas cidades: Paris, Londres e o nascimento da 

cidade moderna. Autêntica, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582174944/pages/-1 

JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. SP, Martins Fontes, 2000. 

RIBEIRO, L. C ; CARDOSO, A.L. Reforma urbana e gestão democrática: 

promessas e desafios do estatuto da cidade. RJ: Revan, 2003. 

SANTOS, M. A Urbanização brasileira. SP: Hucitec, 1993. 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e urbanização. 1988. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788585134273/pages/-2 
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 Projeto de Arquitetura – Espaço Saúde 

Ementa: Desenvolvimento da habilidade técnica relativa à concepção projetual. 

Processos individuais e coletivos de trabalho. O conceito de espaço voltado para a 

saúde. Metodologia para elaboração de projetos arquitetônicos de saúde. O projeto 

arquitetônico como síntese de um conhecimento multidisciplinar. Os procedimentos de 

análise do programa, das determinações do meio e da cultura construtiva. Projeto de 

clinica médica. 

 

Bibliografia Básica 

GOES, R. de. Manual prático de arquitetura para clinicas e laboratórios. 

SP:Edgard Blücher Ltda, 2015. 

GOES, R. de. Manual prático de arquitetura hospitalar. Edgard Blücher , 2016. 

LELÉ, João Filgueiras Lima.  Arquitetura; uma experiência na área da saúde.  

Romano Guerra, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. Representação gráfica em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gilli, 2011. 

Instituto Lina Bo e P.M.Bardi.  João Filgueiras Lima Lelè.   SP:Editorial Blau,(Série  

Arquitetos Brasileiros) 

LISBOA, T. C. Organização Estrutural e Funcional do Hospital. (livro eletrônico). 

Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722017/pages/-2 

MATIA, G. Ambiente e arquitetura hospitalar. (livro eletrônico). Curitiba: 

Intersaberes, 2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723731/pages/-2 

NEUFERT, E. A arte de projetar em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili,2002. 

NEUFERT, Peter & NEFF, L. Casa, apartamento e jardim. Barcelona: Gustavo Gili, 

2017. 

BROSS, J.C.  Compreendendo o edifício de saúde. SP: Atheneu, 2012. 

 

 

 Conforto Ambiental – Insolação e Ventilação Natural 

Ementa: Estudo, compreensão e aplicação, em projeto arquitetônico e urbanístico, das 

variáveis climáticas. Introdução aos conceitos de conforto ambiental (térmico e 

ventilação natural) e de eficiência energética. Conceituação geral dos fenômenos, 

terminologia e medidas. Introdução à geometria solar. Análise de projetos sob a ótica 

do conforto ambiental e da eficiência energética. 

 

Bibliografia Básica: 
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BITTENCOURT, L.; CÂNDIDO, C. Introdução à Ventilação Natural. Maceió: Edufal, 

2005. 

CORBELLA, O.;Corner, V. N. Manual de arquitetura bioclimática tropical. SP: 

Revan, 2011. 

FROTA, A. B. e SCHIFFER. Manual de conforto térmico. SP: Nobel, 2007. 

 

Bibliografia Complementar:  

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL-IAB. Cadernos de boas práticas em 

arquitetura. RJ:IAB/Eletrobrás,2009.vol.1-13 

LATORRACA, G. João Filgueiras Lima. - Lelé. SP: Blau / Instituto P. M. e Lina Bo 

Bardi, 2000. 

PANESI, A. R. Eficiência energética; industrial, comercial e residencial. SP:Ensino 

Profissional, 2006. 

ROMERO, M. A. B. Princípios bioclimáticos para o desenho urbano. SP: Pro 

Editores 2000. 

SOARES, J.C.; BODE, K.(orgs) Edifício Ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 

2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579751301/pages/1 

 

 Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo – Da Antiguidade 

Clássica ao Renascimento 

Ementa: História da cidade e sua produção arquitetônica. Identificação das principais 

transformações urbanas, políticas e econômicas. Estilos, materiais e técnicas 

construtivas no Egito, Grécia e Roma. Elementos da arquitetura bizantina, românica e 

gótica. A tratadística clássica e a cidade ideal do Renascimento. Os estilos maneirista, 

barroco, rococó e neoclássico na arquitetura dos séculos XVI ao XVIII. 

 

Bibliografia Básica 

BENEVOLO, L. História da cidade. SP: Perspectiva, 1993. 

MUMFORD, L. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. SP: 

Martins Fontes, 1998. 

SUMMERSON, J. Linguagem clássica da arquitetura. SP: Martins Fontes, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ARIÉS, P.; DUBY, G. História da vida privada: do império romano ao ano mil, v.1. 

SP: Cia. das Letras, 2010. 

CHOAY, F. O urbanismo. SP: Perspectiva, 2010. 
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FUNARI, P. P. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2018. Disponível em 

<http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788552000327> 

LE GOFF, J. Para um novo conceito da Idade Média. SP: Estampa,1993. 

PIRENE, H. As cidades da Idade Média. SP: Europa-América, s.d. 

POLIÃO, M. V. Da arquitetura. SP: Hucitec/Fundação para a Pesquisa Ambiental, 

1999. 

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. SP: Martins Fontes, 2011. 

 

 Relações ético-raciais, diversidade e direitos humanos. 

Ementa: 

Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de socialização no 

mundo contemporâneo e na sociedade brasileira. Relações étnico-raciais na sociedade 

brasileira. Inserção histórico-cultural das populações afro-brasileira, indígena e outras 

populações na sociedade brasileira. As perspectivas da inclusão educacional e cultural. 

Grupos minoritários e formas de inserção na sociedade. Direitos Humanos e as facetas 

da exclusão social. Educação para a mudança e a transformação social. 

Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. 

Bibliografia Básica 
BORGES, E.; MEDEIROS, C. A.; D’ADESKY, J. Racismo, preconceito e intolerância. SP: 
Atual, 2002. 

DALLARI, D.A. Direitos humanos e cidadania. SP: Moderna, 2009. 
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem. SP: Vozes, 1999. 

 
Bibliografia Complementar 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. SP: Paz e Terra, vol. 1, 2002 

COMPARATO, F.K.  A afirmação histórica dos Direitos Humanos. SP: Saraiva,2008. 
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna, 2005. 

SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das raças. SP: Cia. das Letras, 1993. 
SORJ, B. Brasil @ povo.com – A luta contra a desigualdade na sociedade da 
informação. RJ: Zahar, 2003. 

 
ONLINE 

MONDAINE, M. Direitos humanos. SP: Contexto, 2006. Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443425/pages/5 
LOEWE, D. Multiculturalismo e direitos culturais.  Caxias do Sul(RS): EDUCS, 2011. 

Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616340/pages/-2 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788552000327
http://povo.com/
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443425/pages/5
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616340/pages/-2
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 Atividades Complementares III 

Ementa: Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, 

viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, 

participação em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras 

cinematográficas. 
 

Bibliografia Básica e Complementar: 

 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 

 

4° SEMESTRE 

 

 Planejamento Urbano-Regional – Regularização Fundiária 

Ementa: As teorias de crescimento e organização das cidades, destacando o caso 

brasileiro. Histórico da habitação de interesse social no Brasil e os marcos regulatórios. 

A cidade legal e a ilegal e as experiências de Regularização Fundiária. 

 

Bibliografia Básica: 

BONDUKI, N. Origens da habitação no Brasil. SP: Estação Liberdade, 2011. 

LEFEBVRE,H.  O Direito à cidade.   SP: Nebli, 2016. 

SP(gov) Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular. SP: Secretaria de 

Estado de Habitação, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

DAVIS, M. Planeta favela. SP: Boitempo, 2006. 

FERNANDES, E. (Org.). Direito Urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001. 

HALL, P. Cidades do amanha: uma história intelectual do planejamento e do 

projeto urbanos no século XX. SP: Perspectiva, 2005. 

HOWARD, E. Cidades-Jardins de amanhã. SP: Annablume, 2002. 

PINHEIRO, Otilie Macedo et al. Acesso à terra urbanizada: implementação de planos 

diretores e regularização fundiária plena. Florianópolis: UFSC, Ministério das 

Cidades, 2008. Disponível em: www.capacidade.org.br 

SANTOS, M. Metamorfose do espaço habitado.   SP:Edusp,2012. 
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 Projeto de Arquitetura – Habitação de Interesse Social 

Ementa: Compreensão do projeto inserido na dinâmica urbana. Metodologias para 

elaboração de projetos arquitetônicos envolvendo as relações sociais em espaços 

institucionais e suas relações com o bairro/região. Projeto de habitação multifamiliar. 

 

Bibliografia Básica 

BONDUKI, N. G. Origens da habitação social no Brasil. SP: Espaço 

Liberdade/FAPESP,2011. 

HERTZBERGER, H. Lições de arquitetura. SP: Martins Fontes, 2010. 

SP(gov) Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular. SP: Secretaria de 

Estado de Habitação, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

BONDUKI, N.; KOURY, A.P. Os pioneiros da habitação social. São Paulo: UNESP/ 

SESC SP, 2014. Vol.2 

BONDUKI, N.; KOURY, A.P. Os pioneiros da habitação social. São Paulo: UNESP/ 

SESC SP, 2014. Vol.3 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 

FERREIRA, A.D.D. Habitação de interesse social: aspectos histórico, legais e 

construtivos. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933750/pages/-4 

ROSSI, A. Arquitetura da cidade. SP: Martins Fontes,2001. 

SCHENEIDER, F. Atlas de plantas (viviendas). Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 

 

 Topografia Aplicada e Geoprocessamento 

Ementa: Estudo da Topografia e da Topologia. Métodos clássicos e 

aerofotogramétricos. Foto interpretação e sensoriamento remoto orientando para sua 

aplicação em projetos arquitetônicos, urbanos e paisagísticos. A escala do lote, da 

gleba, da cidade, do estado. Leitura e análise de dados e informações geográficas. 

Princípios de sensoriamento remoto; Sistemas de informações geográficas; 

Fundamentos de Cartografia; Modelagem digital de elevação do terreno (DEM) e Fontes 

de dados para geração de DEM. 

 

Bibliografia Básica 

BORGES, A. C. Topografia. SP: Edgard Blücher, 1997. vol.I 

FITZ, P. R. Cartografia básica. SP: Oficina de textos, 2008. 

SILVA, JORGE X, E ZAIDAN, R.T. Geoprocessamento e análise ambiental. RJ: 

Bertrande Brasil, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Execução de levantamento 

topográfico. NBR 13.133. Maio 1994. 

BLASCHKE, T. E KUX, H. Sensoriamento remoto e SIG avançado. SP: Oficina de 

texto 2007. 

FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. SP: Oficina de 

texto, 2001. 

____. Geomorfologia conceitos e tecnologias atuais. SP: Oficina de textos, 2008. 

MARTINELLI, M. Mapas da geografia e cartografia temática. SP: Contexto, 2011. 

MOURA, A.C.M. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933583/pages/-4 

SÁNCHES, L. H. Avaliação de impacto ambiental. SP: Oficina de textos, 2008. 

 

 Instalações e Equipamentos 

Ementa: Instalações hidráulicas prediais: água fria, água quente e combate a 

incêndio; esgoto sanitário, esgoto pluvial e gás, e sua relação com o projeto de 

arquitetura e dos conceitos de eletricidade e de instalações elétricas, distribuição de luz 

e força, para as construções. Distribuição das instalações de telefonia, lógica, TV, 

segurança, condicionamento ambiental artificial, sistemas de aterramento, automação 

e circulação de bens e usuários e execução de projetos compatíveis com a Arquitetura 

e Urbanismo. 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO JR. R. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. SP: Blucher, 

2012. 

CARVALHO JR. R. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. SP: Blucher, 

2012. 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. RJ: LTC, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

Agência Nacional de Águas – ANA Conservação e reuso da água em edificações. 

Prol 2005. 

CREDER, H. Instalações elétricas. SP: Livro Técnico, 1968. 

GARCEZ, L. N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. SP: Edgard 

Blücher, 2004. 
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HOUGHTALEN, R. J.; HWANG, N.H.C.; AKAN, A.O. Engenharia Hidráulica. 4ª ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430881/pages/-20 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO EST. DE SÃO PAULO. Manual de 

orientação para execução racionalizada de instalações em intervenções por 

ajudamútua: instalações elétricas. SP:DEPEA, 1989 

MACINTYRE, A. J. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. SP: LTC, 2011. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Manejo e gestão de resíduos da construção civil: 

como implantar um sistema de manejo de gestão dos resíduos da construção 

civil nos municípios. Brasília:CAIXA, 2005 (Manual de orientação, vol. 1) 

YAZIGI, W. A Técnica de edificar. SP:PINI, 1999. 

 

 THAU -Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo – Historicismo e 

movimento moderno na Europa e EUA 

Ementa: As comunidades utópicas e as reformas urbanas nas capitais europeias do 

século XIX. Revolução Industrial e arquitetura do ferro. Arquitetura e urbanismo no 

início do século XX. A crítica ao historicismo e o movimento moderno. Bauhaus, Walter 

Gropius e Mies van der Rohe. Le Corbusier e Frank Lloyd Wright. Os Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna e as novas propostas urbanísticas.  

 

Bibliografia Básica: 

BENEVOLO, L. História da arquitetura moderna. SP: Perspectiva, 2011. 

HOWARD, E. Cidades-jardins de amanhã. SP: Annablume, 2002 

LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. SP: Perspectiva, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BLASER, W. Mies van der Rohe.  SP: Martins Fontes, 2001. 

FRAMPTON, K. História crítica da arquitetura moderna. SP: Martins Fontes, 1997. 

GIEDION, S. Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova 

tradição. SP: Martins Fontes, 2004. 

PEVSNER, N. Os pioneiros do desenho moderno: de William Morris a Walter 

Gropius. SP: Martins Fontes, 2002. 

VELLOSO, M.P. História e Modernismo. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2010. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582170953/pages/-1 

ZEVI, B. Frank Lloyd Wright.  Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
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 Sociologia e cultura 
Ementa: 

Aspectos da dinâmica socioeconômica e política brasileira. A sociedade brasileira e 
desafios da pós-modernidade. Sociedade da informação: desafios e superações. O 

impacto da internet nas transformações sociais.  
 
Bibliografia Básica 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, vol. 1, 2002 
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 

2005.  
HALL, S. A Identidade cultura nos pós modernidade.   São Paulo: DP&A ed., 2006. 
 

Bibliografia Complementar 
FRIEDMAN, T. O mundo é plano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 

IANNI, O. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1995. 
MORIN, E. A Religação dos Saberes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
SORJ, B. Brasil @ povo.com – A luta contra a desigualdade na sociedade da 

informação. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
TOMAZI, N. D. Iniciação à sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 

 

 Atividades Complementares IV 

Ementa: Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, 

viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, 

participação em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras 

cinematográficas. 
 

Bibliografia Básica e Complementar: 

 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 

5º SEMESTRE 

 

 THAU - Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo: Brasil: da 

ocupação do território ao Ecletismo 
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Ementa: Os processos de ocupação e urbanização no Brasil. Arquitetura no Brasil 

Colonial e os sistemas construtivos. A Missão Artística Francesa, o Neoclassicismo e a 

arquitetura do café no Brasil Império. Ecletismo e urbanismo sanitarista.  

 

Bibliografia Básica: 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. SP: Edusp, 2012. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. SP: Cia das Letras, 2007. 

REIS FILHO, N. G. Quadro da Arquitetura no Brasil. SP: Perspectiva, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAZIN, G. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro, s.d. 

KÜHL, B. M. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: 

reflexões sobre a sua preservação. SP: Ateliê/FAPESP/SEC, 1998.    

LEMOS, C. Casa paulista. SP: Edusp, 1999. 

MACHADO, L. G. Barroco mineiro. SP: Perspectiva, 1991. 

PIRES, M.J. Sobrados e barões da velha São Paulo. Barueri, São Paulo: Manole, 

2006. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424612/pages/_1 

SAIA, L. Morada paulista. SP: Perspectiva, 1995. 

 

 

 Informática Aplicada - Maquete e Modelagem 

Ementa: Utilização de ferramentas computacionais para a elaboração e 

desenvolvimento de modelagem de projetos nas áreas da arquitetura, urbanismo e 

paisagismo. Introdução ao software Rhinoceros de desenho assistido por computador, 

seus comandos e rotinas em nível básico. Introdução à confecção de maquetes e 

modelos de projetos arquitetônicos desenvolvidos em sala de aula. 

 

Bibliografia Básica  

KNOLL, W.; HECHINGER, M. Maquetes arquitetônicas. SP: Martins Fontes, 2011. 

NACCA, R. M. Maquetes e miniaturas. SP: Giz Editorial, 2007.  

OLIVEIRA, A. Modelagem automotiva e de produtos com Rhinoceros 3.0e 3ds 

max8.  Sp:Erica,2005. 

 

Bibliografia Complementar  

GASPAR, J.. Google SketchUp Pro Avançado. SP: Vector Pro, 2011. 

GOMES Filho, J. Design do objeto: bases conceituais.  SP:Escrituras, 2006. 

GONSALEZ, L. Maquetes. Barcelona: Gustavo Gilli, 2001.   

MATSUMOTO,E.Y. Auto CAD: guia prático 2De 3D. SP:Érica, 2005. 
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ROCHA, P. M. da. Maquetes de papel. SP: Cosac & Naify, 2007.  

SÀ, D. (et al). Desenvolvendo novos produtos: conceitos etapas e criação. 

Curitiba: Intersaberes, 2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722956/pages/-2 

 

 Projeto de Arquitetura - Multiuso 

Ementa: Questões do projeto da edificação a partir de uma concepção urbanística. 

Discussão e o domínio da metodologia projetual, utilizando-se de referências 

arquitetônicas consolidadas, para edifícios de alta complexidade. Projeto de edifício de 

uso misto. 

 

Bibliografia Básica 

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Perspectiva, 2010. 

CHING, F. Arquitetura: Forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 

MONTENEGRO, G. A Perspectiva dos profissionais. SP: Ed. Edgar Blucher, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

ARTIGAS, J. B. V. Os Caminhos da arquitetura. SP: Pini,2004. 

BENÉVOLO, L. A Cidade e o arquiteto. SP: Editora Perspectiva, 2001. 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. SP: Ed. Martins Fontes, 2012. 

HAN, B-C. Topologia da violência. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532655059/pages/-1 

NESBIT,K.(org.)Uma nova agenda para a arquitetura. SP:Cosac Naify, 2006. 

RATTENBURY, K.; BEVAN, R.; LONG, K.; SEGRE, R. Arquitetos contemporâneos. 

RJ: Viana & Mosley, 2007. 

 

 

 Projeto de Urbanismo – Parcelamento Urbano 

Ementa: Análise do processo de urbanização das cidades brasileiras através do 

instituto jurídico de parcelamento do solo urbano com vistas ao desenvolvimento de 

projeto. 

 

Bibliografia Básica: 

CHOAY, F. Urbanismo. SP:Perspectiva., 2010. 

MARX, M. Nosso chão do sagrado ao profano. SP:Edusp, 2003. 

ROSSI, A. A Arquitetura da cidade. SP: Martins Fontes,2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, M. O Concurso de Brasília. SP: Cosc Naify, 2010. 
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DUARTE, F. Planejamento Urbano. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124079/pages/-2 

MASCARÓ, J. L. Loteamento urbano. Porto Alegre: Sagra-D.C. Luzzatto, 1994. 

MASCARÓ, L. Ambiência urbana. Porto Alegre: Sagra, 1996. 

SÃO PAULO(gov) Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular. SP: 

Secretaria de Estado de Habitação, 2010. 

SILVA, J. A. Direito urbanístico. SP: Malheiros,2008. 

 

 Resistência dos Materiais 

Ementa: Conceitos básicos e específicos de Resistência dos Materiais e estabilidade 

das construções. Noções de teoria das estruturas. Conhecimentos necessários para 

verificar a segurança de elementos estruturais. 

 

Bibliografia Básica: 

HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. SP:Pearson,2010. 

MELCONI, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. SP: Ed. Érica, 2012. 

TRIPLER, P. e MOSCA, G. Física: para cientistas e engenheiros. SP: LTC,2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

BEER, F. e outros. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. SP: McGraw 

Hill,2006. 

BEER, F. P e outros. Resistência dos materiais: mecânica dos materiais. SP: 

McGraw-Hill, 2006. 

GERE,J. e GOODNO,B J. Mecânica dos materiais. SP: CengageLearning, 2011. 

HALLIDAY D. Fundamentos de física:mecânica. RJ:LTC,2012. 

HIBBELER, R.C. Resistencia dos Materiais. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918673/pages/-12 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica. SP: Blucher, , 2011. Vol.1. 

 

 Projeto Integrador 

Ementa: Conceitos de ensinar, aprender e interdisciplinaridade. Metodologia da 
elaboração de projetos didáticos educacionais. Projetos de trabalhos 
aproximando os conteúdos da proposta curricular com o cotidiano da escola. 

Apresentação de projetos. Iniciação no universo da metodologia científica. 
 

Bibliografia Básica 
AZEVEDO, I. B. O Prazer da Produção Científica. SP: Ed. Prazer de Ler, 2000. 
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LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. SP: 
Atlas, 2008. 

SANTOS, B. S. Conhecimento Prudente para uma vida decente. SP: Cortez, 2004 
 

Bibliografia Complementar 
ECO, U. Como se faz uma tese. SP: Perspectiva, 1998. 
FERRAREZI JR.  C.  Guia do trabalho científico: do projeto a redação 

final.   SP:Contexto, 2011.  Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446310/pages/-2 

GONSALVES, E. Conversas sobre iniciação e a pesquisa cientifica. Campinas: 
Alínea, 2001. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.  SP: Cortez, 2007. 

Hernandez, F e Ventura, M.  A Organização  do currículo por projetos de 
trabalho.: o conhecimento é um caleidoscópio. SP: Artmed,2000. 

 

 Estágio Supervisionado I 

Ementa: Buscar a integração entre o aprendizado acadêmico e o ambiente 

profissional de trabalho do arquiteto e urbanista. 

 

Bibliografia Básica e Complementar 

Legislação de interesse de Estágio Profissional. 

 

 

6º SEMESTRE 

 THAU - Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo – Brasil até 

Brasília 

Ementa: Arte, arquitetura, modernização e renovação urbana no Brasil do século XX. 

O Neocolonial e a busca de uma identidade nacional. Projetos e planos urbanísticos nas 

capitais brasileiras e a problemática da habitação de interesse social. A consolidação da 

arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil. Arquitetura e metrópole. A arquitetura 

brasileira até Brasília.  

 

Bibliografia Básica: 

ARTIGAS, J. B. V. Caminhos da arquitetura. SP: Cosac & Naify, 2004. 

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, Lei 

do Inquilinato e difusão da casa própria. SP: Estação da Liberdade, 1998. 

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Perspectiva, 2010. 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446310/pages/-2
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Bibliografia Complementar: 

BRAGA, M. O concurso de Brasília. SP: Cosac Naify, 2010. 

LE CORBUSIER. Urbanismo. SP: Martins Fontes, 2009. 

MITCHELL, W.J. E-topia: a vida urbana, mas não como a conhecemos. SP: Senac, 

2002.  

RATTENBURY, K. (el. al.). Arquitetos contemporâneos. RJ: Viana & Mosley, 2007.   

ROSSI, A. A arquitetura da cidade. SP: Martins Fontes, 2001.  

SANTOS, M. A urbanização brasileira. SP: Edusp, 2009. 

XAVIER, A. (org.). Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. 

SP: Cosac & Naify, 2003. 

 

 Projeto de Arquitetura - Escola 

Ementa: Estudo de edifício de uso coletivo que incorpora a questão das demandas 

sociais e de estruturação do espaço urbano. Consolidação do projeto enquanto solução 

arquitetônica, urbanística, paisagística e construtiva. Projeto de Edifício institucional de 

grande complexidade, compreendendo as relações entre espaços internos, áreas 

externas e o contexto urbano. 

 

Bibliografia Básica 

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP:  Perspectiva, 2010. 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP:  Martins Fontes, 2002.  

MONTENEGRO, G. A Perspectiva dos profissionais. SP: Edgar Blucher, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. SP:  Martins Fontes, 2012. 

FERREIRA, A. de F.; MELLO, M. G.; KATINSKY, J.R.; SILVA, J. T..; WISNIK, G.; 

BRANDÃO, I. L. Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. SP: FDE, Diretoria 

de Obras e Serviços, 2006. 

GROCHOSKA, M.A. Organização escolar: perspectivas e enfoques. Curitiba: 

Intersaberes, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128107/pages/-2 

HERTZBERGER, H. Lições de arquitetura. SP: Martins Fontes, 2010. 

KOWALTOWSKI, D.C. C. K. Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino. 

SP: Oficina de Textos, 2011. 

NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. SP: Gustavo Gili GG, 2002. 
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 Projeto de Urbanismo – Reforma Urbana 

Ementa: O ordenamento do espaço urbano com análises voltadas à percepção dos 

impactos do uso dos recursos naturais, alternativas sustentáveis aos impactos do 

processo de urbanização e do risco de esgotamento de recursos renováveis e não 

renováveis. 

 

Bibliografia Básica 

DREW, D. Processos interativos homem e meio ambiente. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1998. 

FERRARA, L. Olhar periférico.  SP;Edusp, 1999. 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade. RJ: Bertand Brasil, 2002. 

  

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, F.G. e SOARES,L.A.(org) Ordenamento territorial..  RJ:Bertrand 

Brasil,2009. 

GUERRA, A. J. T. Geomorfologia urbana. RJ: Bertrand Brasil, 2011.  

PEIXOTO, N.B.  Paisagens urbanas.   SP:SENAC,2009. 

SANTOS, M. A Natureza do espaço.  SP:EDUSP,2012. 

ONU. Panorama da Biodiversidade nas Cidades. 

http://www.mma.gov.br/publicacoes/cidades-sustentaveis/category/138-geral  

REIS FILHO, N. G. Notas sobre urbanização dispersa e novas formas de tecido 

urbano. SP: Vila das Artes, 2006. VARGAS, Heliana Comin; DE CASTILHO, Ana Luisa  

 

 

 Paisagismo - Introdução 

Ementa: A história do paisagismo. Os componentes da arte e elementos da 

composição constituintes na paisagem. Estilos e conceitos adotados. Introdução do 

paisagismo para situações específicas e suas características. Metodologia e 

representação gráfica de projetos de paisagismo. Estudo das espécies vegetais para 

uso paisagístico. Exercício de projeto tendo como objetivo a análise da constituição 

física do local para intervenção e transformação paisagística de áreas urbanas de 

pequeno à médio porte de uso público e ou particular. 

 

Bibliografia básica: 

ABBUD, B. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. SP: 

Senac , 2006. 

LORENZI, H. e SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil. Nova Odessa: Ed. 

Plantarum Ltda., 2008. 

MACEDO, S. S. e QUEIROGA, E. F. Quadro do paisagismo no Brasil. SP: USP, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 

FARAH, I. SCHLEE, M. B. TARDIN, R. Arquitetura paisagística contemporânea no 

Brasil. Editora SENAC SP, 2010. 

KLIASS, R. G. Desenhando paisagens, moldando uma profissão. SP: SENAC , 

2006. 

_____, ROBBA, F. Praças brasileiras. SP: USP, 2010 . 

MARX, R. B.; TABACOW, J.(Org.) Arte & Paisagem. SP: Studio Nobel, 2004. 

MELHEM, N. S. CARVALHO, M. P. SANTOS FILHO, P. Burle Marx Jardins e ecologia. 

RJ:SENAC /Jauá Ed.,2009. 

WARNAVIN, L.; ARAUJO, W. M. de. Estudos da transformações da paisagem e do 

relevo. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720181/pages/-2 

 

 Sistemas Estruturais – Alvenaria Estrutural e Concreto 

Ementa: Integração dos conceitos de resistência dos materiais de elementos aplicados 

aos sistemas estruturais de alvenaria estrutural e estruturas de concreto armado, para 

a concepção global dos projetos de arquitetura. 

 

Bibliografia Básica: 

BOTELHO, M. H. C. Concreto armado eu te amo para arquitetos. SP: Edgard 

Blucher, 2006. Vol 1-2. 

MARGARIDO, A. F. Fundamentos de estruturas: um programa para arquitetos e 

engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. SP: Zigurate, 2001. 

REBELLO, Y. C. P. A Concepção estrutural e a arquitetura. SP: Zigurate, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALLEN, E, IANO, J. Fundamentals of building construction: materials e methods. 

Canada:Wiley,2009. 

CALIL JR, A.;LAHR, F. A; DIAS, A. A. Dimensionamento de elementos estruturais 

de madeiro. Barueri: Manole,2003. 

CHING, D.K. Building construction illustrated. Canada:Wiley,2008. 

FUSCO, P. B. Técnica de armar as estruturas de concreto. SP: Pini, 2006. 

Manual Munte de Projetos em Pré –Fabricados de Concretos. SP: PINI,2004. 

PFEIL, W. Estruturas de madeira. SP: ED. LTC, 2003. 

SÁNCHEZ, E. (org.) Nova Normalização Brasileira para Alvenaria Estrutural. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933163/pages/-17 
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 Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Ementa: Ecologia e meio ambiente. A crise ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento. “Desenvolvimento Sustentável”. Legislação, gestão, planejamento 

e políticas ambientais. Impacto ambiental – caracterização ambiental (meios físico, 

biológico e antrópico). Diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ações 

mitigadoras. A preservação e o conhecimento da sociobiodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra. 

 
Bibliografia Básica 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, métodos e 

instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2007.  

GUERRA, A. J. T; CUNHA,S.B.(orgs.)A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 2003. 

VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Senac, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

ABSÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil. São Paulo: Ateliê Ed., 2011. 

COSTA, M. C. C. Sociologia - introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna, 1991. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2000. 

DREW, D. Processos interativos homem-meio ambiente. RJ: Bertrand, 2005. 

SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental. SP: Oficina de textos, 2008. 

 

ONLINE 

LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma educação intrínseca. Barueri, SP: Manole, 

2012. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075/pages/-16 

 

 Estágio Supervisionado II 

Ementa: Buscar a integração entre o aprendizado acadêmico e o ambiente 

profissional de trabalho do arquiteto e urbanista. 

 

Bibliografia Básica e Complementar 

Legislação de interesse de Estágio Profissional. 

 

 

7º SEMESTRE 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075/pages/-16
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 Arquitetura Contemporânea 

Ementa: As transformações políticas e econômicas pós Segunda Guerra Mundial.  As 

new towns e a estética brutalista. A crise do movimento moderno. Pós-modernismo: 

regionalismo e arquitetura vernacular. Inovações tecnológicas e novas correntes de 

pensamento e projeto arquitetônico no final do século XX. O metabolismo e o 

desconstrutivismo. Cidade global e identidade cultural: espaços sociais e mundiais.  

 

Bibliografia Básica:  

HARVEY, D. Condição pós-moderna. SP: Cia das Letras, 2003. 

MONTANER, J. M. Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade 

do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.   

NESBIT, K. (org.). Uma nova agenda para a arquitetura. SP: Cosac Naify, 2006.   

 

Bibliografia Complementar: 

BENEVOLO, L. Arquitetura no novo milênio. SP: Estação Liberdade, 2007.   

KOOLHAAS, R. Nova York delirante: um manifesto retroativo para Manhattan. SP: 

Cosac & Naify, 2008 . 

MITCHELL, W.J. E-topia: a vida urbana, mas não como a conhecemos. SP: Senac, 

2002.  

RATTENBURY, K. (el. al.). Arquitetos contemporâneos. RJ: Viana & Mosley, 2007.   

ROSSI, A. A arquitetura da cidade. SP: Martins Fontes, 2001..  

VENTURI, R.; IZENOUR, S.; SCOTTT BROWON, D. Aprendendo com Las Vegas. SP: 

Cosac Naify, 2003. 

 

 Sistemas Estruturais – Madeira e Metálica 

Ementa: Entendimento dos comportamentos estruturais e seus elementos 

construtivos, fabricados em loco ou pré-fabricados, nas relações de projeto e obra. 

Conceitos relativos à concepção estrutural em madeira. Conhecimento de sistemas 

utilizando como processo construtivo o aço. Concepção de espaços multifuncionais e de 

grandes vãos. Apropriação da linguagem do aço nos projetos arquitetônicos. A 

estrutura metálica como elemento arquitetônico. Estruturas em alumínio. 

Conhecimentos geotécnicos dos solos para concepção e dimensionamento de 

fundações; tipologia de fundações; Procedimentos técnicos para projeto e execução de 

fundações; procedimentos e Normas de segurança para situações de risco. 

 

Bibliografia Básica: 

DIAS, L. A. M. Estruturas de Aço: conceitos, técnicas e linguagem. SP: Zigurate, 
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2011. 

MARGARIDO, A. F. Fundamentos de Estruturas – Um programa para arquitetos 

e engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. SP: Editora Zigurate, 

2011. 

REBELLO, Y. C. P. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. SP:  Zigurate, 2011. 

 

 Planejamento Urbano Regional - Regionalização 

Ementa: Análise do processo de planejamento e gestão da escala regional. Abordagem 

das noções de conturbação urbana, rede e das diferentes unidades regionais 

brasileiras: regiões metropolitanas, aglomeração urbana e microrregião. Compreensão 

dos elementos sócio espaciais que configuram uma região através da leitura 

sistemática dessa escala territorial e das inter-relações hierárquicas entre as cidades. 

 

Bibliografia Básica 

HALL, P. Cidades do amanha: uma história intelectual do planejamento e do 

projeto urbanos no século XX. SP: Perspectiva, 2005. 

REIS, N. G. Notas sobre Urbanização dispersa e novas formas de tecido 

urbano. SP: Via das Artes, 2006. 

SPOSITO,E.S.  Redes e cidades.  SP:Unesp,2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CANO, W. & BRANDÃO, C. A. (coord.). A Região metropolitana de Campinas. 

Campinas: Ed. UNICAMP, 2002 – vol 1 e 2 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A condição espacial. Editora Contexto, 2011. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446600/pages/-2 

CHOAY,F. O Urbanismo. SP: Perspectiva, 2010. 

HAESBAERT, R.  O mito da desterritorialização.   SP:Bertrand  Brasil, 2006. 

MASCARÓ, J. L. Loteamentos urbanos. PA: Masquatro, 2005. 

VILLAÇA, F.. Espaço intra - urbano. SP: Studio Nobel, 2012. 

 

 

 Projeto de Arquitetura - Intermodal 

Ementa: Estudo de edifício de uso coletivo. Questão das demandas sociais e de 

estruturação do espaço urbano. Projeto e pesquisa de rede de equipamentos públicos, 

envolvendo a complexidade urbana. Projeto Intermodal, com estudo de fluxos 

regionais. 
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Bibliografia Básica: 

CANO, W. & BRANDÃO, C. A. (coord.). A Região metropolitana de Campinas. 

Campinas: Ed. UNICAMP, 2002 – vol 1 e 2 

FERRAZ,A.C. P. e TORRES, I.G.E.  Transporte público urbano.   SP:Rima, 2004. 

SPOSITO, E.S.  Redes e cidades.  SP:Unesp,2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

BENEVOLO,L. Arquitetura no novo milênio. SP: Estação Liberdade, 2007. 

CORTESE, T. T. P.; KNIESS, C.T.; MACCARI, E.A. (orgs). Cidades inteligentes e 

sustentáveis. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520451403/pages/-18 

KOOLHAAS, R. Nova York delirante: um manifesto retroativo para Manhattan. 

SP: Cosac & Naify, 2008. 

MONTENEGRO, G. A Perspectiva dos profissionais. SP: Edgar Blucher, 2010. 

NESBIT, K. (org.). Uma nova Agenda Para a Arquitetura. SP: Cosac Naify, 2006. 

RATTENBURY, K.; BEVAN, R.; LONG, K.; SEGRE, R. Arquitetos contemporâneos. RJ: 

Viana & Mosley, 2007. 

 

 Projeto de Paisagismo 

Ementa: Análise da relação entre edificações e paisagem. Características e valores da 

paisagem e do ambiente nos locais de intervenção. Estudo de levantamento das 

situações para intervenções na paisagem urbana. As diferentes funções dos espaços 

livres e as áreas verdes no ambiente urbano. Exercício de projeto, análise física e 

crítica do local para desenvolvimento de espaço paisagístico em áreas de grande porte 

com uso público – vias de circulação, passeios e acessibilidade, equipamentos, 

composição da vegetação, plano de massa. 

 

Bibliografia Básica: 

CULLEN, G. A Paisagem urbana. SP: Martins Fontes, 2010. 

MACEDO, S. S. e ROBBA, F. Praças Brasileiras. SP: USP, 2010. 

____e SAKATA, F. G. Parques urbanos no Brasil. SP: USP, 2002 . 

 

Bibliografia Complementar: 

ABBUD, B. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística.  

SP: Senac, 2006. 

BOZZA, S.B. Criando espaços e projetos saudáveis. Barueri, São Paulo: Minha 

editora, 2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578682385/pages/-2 
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KLIASS, R. G. Desenhando paisagens, moldando uma profissão. SP: Senac , 

2006. 

LORENZI, H. e SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil. Nova Odessa: Ed. 

Plantarum Ltda., 2008. 

MARX, R. B. e TABACOW, J. (Org.) Arte & Paisagem. SP Studio Nobel, 2004. 

WALKER, T. D. & DAVIS, D. A. Plan Graphics. NY, Van Nostrand Reinhold, 1990. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALLEN,E , IANO, J. Fundamentals of building construction: materials e 

methods. Canada: Wiley,2009. 

BELLEI, I. Edifícios industriais em aço. SP: PINI, 2000. 

DIAS, L. A. M. Aço e Arquitetura: estudo de edificações no Brasil. SP: Zigurate , 

2001. 

DIAS, L.A.M. Edificações de aço no Brasil. SP: Zigurate , 2002. 

JUNIOR, C.C.; LAHR, F.A.R.; DIAS, A.A. Dimensionamento e elementos 

estruturais de madeira. Barueri, São Paulo: Manole, 2003. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520415153/pages/_1 

MOLITERNO, A. Caderno de Projetos e Telhados em Estruturas de Madeira. SP: 

E. Blücher, 2001. 

 

 Empreendedorismo 

Ementa: Processo Empreendedor; Busca de Oportunidades; Perfil Empreendedor; 

Análise de Mercado; Ciclo de Criação de uma Empresa; Plano de Negócios. 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, J.C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. São 

Paulo: Elsevier, 2008. 

DORNELAS, J.C. et elii. Planos de negócios que dão certo: um guia para pequenas 

empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2011. 

CHER, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. RJ: Elvesier, 2008. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. RJ: 

Saraiva 2008. 

LOPES, R. M. A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. RJ: 

Elvesier, 2010. 
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SABBAG, P. Y. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. SP: Saraiva, 

2009. 

 

 Estágio Supervisionado III 

Ementa: Buscar a integração entre o aprendizado acadêmico e o ambiente 

profissional de trabalho do arquiteto e urbanista. 

 

Bibliografia Básica e Complementar 

Legislação de interesse de Estágio Profissional. 

 

8º SEMESTRE 

 

 Luminotécnica e Acústica 

Ementa: Conceitos e estratégias de iluminação natural e iluminação artificial de 

ambientes internos e externos às construções. Aplicação e dimensionamento de 

iluminação natural e artificial e integração de tais sistemas. Conhecimentos gerais 

sobre acústica, propriedades do som e suas implicações na arquitetura. Sons, ruídos e 

vibrações nos edifícios. Princípios básicos de projeto e aplicação de materiais isolantes 

e absorventes acústicos, acústica de salas e barreiras acústicas urbanas. 

 

Bibliografia Básica: 

CORBELLA, O.; YANNAS, S. Manual de arquitetura bioclimática tropical para a 

redução de consumo energético. RJ: Revan, 2011. 

SILVA, P. Acústica arquitetônica e acondicionamento de ar. BH: Universidade 

Federal de Minas Gerais/Engenharia e Arquitetura. 2011. 

SOUZA, L.C. L.; ALMEIDA, M. G. de; BRAGANÇA, L. Bê-a-bá da acústica 

arquitetônica: ouvindo a arquitetura. Bauru (SP) : LCL de Souza, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

EGAN, M. D. Architectural Acoustics. McGraw-Hill Science, 1988. 

HOPKINSON, R. G.; PRTHERBRIDGE, P. ;LONGMORE, J. Iluminação natural. 

Lisboa:Fundação Calouste Gulbenian, 1966. 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (RJ) Cadernos de b 

oas práticas: eficiência energética em edificações brasileiras. 

RJ:Proce/IAB/Eletrobrás,2005.vol.1-13 

LIMA, M. Percepção visual aplicada a arquitetura e iluminação. RJ: Ciência 

Moderna, 2010. 
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MOREIRA, V. de A. Iluminação elétrica. SP: Edgard Blucher, 2008. 

PANESI, A. R. Eficiência energética: industrial , comercial e residencial. 

SP:Ensino Profissional, 2006. 

 

 Patrimônio Cultural 

Ementa: Introdução ao conhecimento do patrimônio arquitetônico, urbanístico, 

paisagístico, histórico, tecnológico e artístico. Compreensão das principais correntes 

teóricas relativas à conservação, preservação e restauro. Monumento e documento. 

Legislação relativa, as Cartas Patrimoniais, UNESCO, IPHAN. Práticas de projeto de 

restauro, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações e conjuntos de 

cidades.    

Bibliografia Básica:  

CHOAY, F. A Alegoria do patrimônio. SP: UNESP, 2001.   

BRANDI, C.  Teoria da restauração. SP: Ateliê, 2002.  

KÜHL, B. M. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em SP: reflexões 

sobre a sua preservação. SP: Ateliê/FAPESP/SEC, 1998.    

 

Bibliografia Complementar:  

BOITO, C. Os Restauradores. Coleção Artes e ofícios. SP: Ateliê, 2014. 

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo - trajetória política 

federal de preservação no Brasil. RJ: UFRJ/Minc/IPHAN, 2005. 

GONÇALVES, C.S. Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em SP, 

1937-1975. SP: Annablume, 2007.  

MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto. Estudo sobre o restauro de casas 

bandeiristas. SP: Romano Guerra, 2008. 

MARCHETTE, T. D. Educação patrimonial e politicas publicas de preservação no 

Brasil. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722291/pages/-2 

VIOLLET–LE–DUC,E.E. Restauração (ColeçãoArtes e Ofícios) SP: Ateliê, 2013. 

 

 Planejamento Urbano-Regional - Estratégico 

Ementa: Compreensão da teoria do Planejamento Estratégico com vistas à aplicação 

de instrumentos de política urbana e de ações de planejamento urbano voltados para 

um projeto urbano que consolide os conteúdos, conceitos e práticas multidisciplinares, 

nas escalas territorial e regional. 
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Bibliografia Básica: 

FERREIRA,J.S.E.  O Mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do 

espaço urbano.   SP\;Vozes,2007. 

SANTOS, M. ET elli Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento 

territorial. SP:Lamparina,2011. 

VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano. SP: Studio Nobel, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARANTES, O. B. F.; VAINER, C.; MARICATO, E.. A cidade do pensamento único: 

desmancha. Petrópolis: Vozes , 2011. 

BARRETTO, A. G. O. e outros. O Planejamento do município e o território rural. 

SP:Instituto Polis,2004. 

CAMPOS Filho, C. M. Reinvente seu bairro. SP: Ed. 34, 2003. 

GUELL, J. M. F. Planificacion Estrategica de Ciudades. Barcelona, Gustavo Gilli 

2000. 

MASCARÓ, J. L. Loteamentos urbanos. PA: Masquatro, 2005. 

SALDIVA, Paulo. Vida Urbana e Saúde: os desafios dos habitantes das 

metrópoles. Editora Contexto, 2018. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788552000389/pages/-2 

 

 Projeto de Arquitetura – Intervenção ao Patrimônio  

Ementa: Capacitação em organizar formalmente elementos de um programa 

arquitetônico específico, estimulando no decorrer do processo, a coerência entre 

posições teóricas e soluções técnico/construtivas compatíveis a um projeto executivo. 

Projeto de Intervenção em Patrimônio. 

 

Bibliografia Básica: 

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Perspectiva, 2010. 

 

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo - trajetória política 

federal de preservação no Brasil. RJ: UFRJ/Minc/IPHAN, 2005. 

KÜHL, B. M. Arquitetura do ferro e arquitetura Ferroviária em SP: Reflexões 

sobre a sua Preservação. SP: Ateliê/FAPESP/SEC, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARTIGAS, J. B. V. Os caminhos da Arquitetura. SP: Editora Pini, 2004. 
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BRANDI, C. Teoria da Restauração. SP: Ateliê, 2002. 

GHIRALDELLO, N.; SPISSO, B. (COORD). Patrimônio histórico: como e por que 

preservar. Bauru (SP), 2008. 

GONÇALVES, C. S. Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em SP, 

1937-1975. SP: Annablume, 2007. 

PINSKY, C.B.; LUCA, T.R. de. O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 

2009. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444514/pages/_1 

RATTENBURY,K.;BEVAN,R.;LONG,K.;SEGRE, R. Arquitetos  contemporâneos. RJ: 

Viana & Mosley, 2007. 

 

 Construção de Edifícios 

Ementa: Noções sobre os processos construtivos, técnicas e tecnologias aplicadas à 

construção civil e ao ato projetual, a partir da observação, pesquisa e análise das 

etapas de construção do edifício (serviços preliminares, canteiros de obras, fundação, 

estrutura, fechamentos, cobertura, instalações). Noções de planejamento, 

programação, controles e custos de obras. Projetos executivos e Detalhamento de 

Materiais e Projetos. Compatibilização de Atividades Multidisciplinares, Processos, 

Tecnologia e Industrialização. Patologias nos processos pós-construtivos. Avaliação e 

pós-ocupação dos sistemas construtivos. 

 

Bibliografia Básica: 

AZEREDO, H. A. de. O Edifício até a sua cobertura. SP: Edgard Blücher, 2002.  

BORGES, A. C. Práticas das pequenas construções. Vol II. SP: Edgard Blücher 

Ltda, 2009. 

BORGES, A. C. Práticas das pequenas construções. Vol I. SP: Edgard Blücher Ltda, 

2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALLEN,E , IANO, J. Fundamentals of building construction: materials e 

methods. Canada:Wiley, 2009. 

AZEREDO, H. A. de. O Edifício e seu acabamento. SP: Edgard Blücher , 1987. 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 

CHOMA, A. A. Como gerenciar contratos com empreiteiros – manual de gestão 

de empreiteiros na Construção Civil. SP: Editora PINI, 2002. 

TCPO 14: Tabelas de Composições de preços para orçamentos. SP:PINI,2012. 

YAZIGI, W. A Técnica de edificar. SP: PINI, 1999. 
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 Religião, arte e cultura  

Ementa: A formação Religiosa do Brasil: pluralista e sincrética. O Conceito de religião 

enquanto cultura e ideologia. Análise e compreensão do sincretismo. Diversidade 

religiosa e modernidade brasileira.  A importância dos círculos artísticos e intelectuais. 

Manifestações artístico-culturais na sociedade 

 

Bibliografia Básica 

JANSON H. W. & e JANSON, A. F. Introdução à história da arte. SP: Martins Fontes, 

2009.  

WÖLFFLIN, H. Conceitos Fundamentais de História da Arte. SP: Martins Fontes, 2006. 

GERTZ, C. A Interpretações das culturas. SP: LTC2008. 

 

Bibliografia Complementar 

BELLO, A. A. Culturas e religiões; uma leitura fenomenológica. Bauru-SP: EDUSC, 

1998. 

GUERRIERO, Silas. (Org.). O estudo das religiões: desafíos contemporáneos. SP: 

Paulinas e ABHR, 2003. 

TERRIN, A. N.  Introdução ao estudo comparado das religiões.SP: Paulinas, 2003. 

TEIXEIRA, Faustino.  A(s) ciências da religião no Brasil. SP: Paulinas, 2008. 

BATTISTONI FILHO, D. Pequena  história da arte.   SP: Papirus, 2003. 

ONLINE 

ZUCON,O. e BRAGA, G.G.  Introdução à culturas populares no Brasil.  Curitiba, 

InterSaberes, 2013. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129173/pages/-2 

 

 Estágio Supervisionado IV 

Ementa: Buscar a integração entre o aprendizado acadêmico e o ambiente 

profissional de trabalho do arquiteto e urbanista. 

 

Bibliografia Básica e Complementar 

Legislação de interesse de Estágio Profissional. 

 

 

9º SEMESTRE 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129173/pages/-2
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 Administração de Equipes e Direção de Obras 

Ementa: Gestão, supervisão, coordenação e orientação técnica para execução de obra 

e serviço técnicos ou condução de serviço técnico. Gestão de processos de 

planejamento e intervenções participativas. 

 

Bibliografia Básica: 

ALLEN,E , IANO, J. Fundamentals of building construction: materials e methods. 

Canada:Wiley,2009. 

CHOMA, A. A. Como gerenciar contratos com empreiteiros. SP:PINI,2007. 

MASCARÓ, J. L. (org) O custo das decisões arquitetônicas. Porto Alegre: 

Masquatro, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

BORGES ANDRADE, J. E.;ABBAD, G.S.;MOURÃO,L. Treinamento, 

desenvolvimento e educação em organizações e trabalho. SP: Artmed, 2006. 

LENGEN, J. V. Manual do arquiteto descalço. Porto Alegre:Livraria do Arquiteto, 

2004. 

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. SP: Pini, 2010. 

MONTALVÃO, E.G. Gestão de obra publicas (livro eletrônico). Curitiba: 

Intersaberes, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122488/pages/-2 

OLIVEIRA,O.J.  Como administrar empresas de arquitetura e engenharia civil. 

SP:PINI,2006. 

TCPO 14: Tabelas de composições de preços para orçamentos. SP: PINI,2012. 

 

 Projeto de Arquitetura – Centro Cultural 

Ementa: Estudo de edifício de uso coletivo que incorpora a questão das demandas 

sociais e de estruturação do espaço urbano. Consolidação do projeto enquanto solução 

arquitetônica, urbanística, paisagística e construtiva. Projeto de Centro Cultural, 

compreendendo as relações entre espaços internos, áreas externas e o contexto 

urbano. 

Bibliografia Básica 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. SP: Ed. Martins Fontes, 2012. 

CHING, F. Representação gráfica em arquitetura. Barcelona: Gustavo Gilli, 2011. 

NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. SP: Gustavo Gili , 2002. 

 

Bibliografia Complementar 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 
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BENÉVOLO, L. A Cidade e o arquiteto. SP: Editora Perspectiva, 2001. 

PANERO, M.Z. Dimensionamento humano para espaços interiores. Barcelona: 

Gustavo Gilli, 2011. 

RATTENBUR Y, K.; BEVAN, R.; LONG, K.; SEGRE, R. Arquitetos contemporâneos. 

RJ: Viana & Mosley, 2007. 

SERAPIÃO, F. Centro Cultural São Paulo - espaço e vida. SP: Monolito, 2012. 

SERPA, A. O espaço publico na cidade contemporânea. São Paulo: Contexto, 

2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443494/pages/_1 

 

 

 Paisagens Culturais 

Ementa: A paisagem na história e na memória do lugar. Os referenciais paisagísticos e 

seus significados e valores. História e critica de concepções e métodos de investigação 

sobre o projeto e a construção da paisagem. Identificação de referenciais e impactos da 

urbanização na paisagem. Conceitos sobre a percepção da paisagem e estudos acerca 

da manutenção de seus referenciais. 

 

Bibliografia Básica 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. SP: UNESP, 2006.   

FONSECA, M.C.L. O Patrimônio em processo - trajetória política federal de 

preservação no Brasil. RJ: UFRJ/Minc/IPHAN, 2005. 

SÁNCHES, L. H. Avaliação de impacto ambiental. SP: Oficina de textos, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CORREA, R. L. e ROSENDAHL, Z.  Introdução à geografia cultural.   SP: Bertrand 

Brasil,2011. 

FRANCO, Planejamento ambiental para a cidade sustentável. SP: Annablume, 

2001. 

KLIASS, R. Desenhando paisagens, moldando uma profissão. SP: SENAC,2011. 

MARCHETTE, T. D. Educação patrimonial e politicas publicas de preservação 

no Brasil. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722291/pages/-2 

PEIXOTO, N. B. Paisagens Urbanas. SP: Editora SENAC, 2009. 

TAGIRI,C.A.;CAVALCANTI, D.C.;POTENZA, J. L. Habitação sustentável. SP: 

Secretaria do meio Ambiente, 2011. 
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 Arquitetura de Interiores 

Ementa: Introdução ao desenvolvimento de projetos de interiores, suas 

características, funções e particularidades. Desenvolvimento de propostas, em nível de 

anteprojeto, para espaços internos, considerando os contextos sociais, culturais, 

econômicos e ambientais; as dimensões funcionais e simbólicas, as necessidades dos 

usuários e as demandas do mercado. Prática na elaboração de projetos. 

 

Bibliografia Básica 

BRANDÃO, L. L. A Casa subjetiva: materiais, afetos e espaços domésticos. SP:  

Perspectiva, 2002.  

GIBBS, J. Design de interiores. Guia útil para estudantes e profissionais. Gustavo 

Gili, 2010. 

HELLER, E. A Psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão. 

Gustavo Gili, 2012 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMBIAGHI,S.  Desenho universal:métodos e técnicas  para arquitetos e urbanistas.   

SP:SENAC,2017. 

CHING E BINGGELI. Arquitetura de interiores ilustrada.  Porto Alegre: BOOKMAN, 

2013. 

GRIMLEY, C; LOVE, M. SALVATERRA, A. (tradutor). Cor, espaço e estilo. Todos os 

detalhes que os designers de interiores precisam saber. Gustavo Gili, 2017. 

 GURGEL, M.. Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas 

residenciais. SP: SENAC, 2008. 

LIDA,I.  Ergonomia;projeto e produção.   SP:Blucher,2000. 

SCOTTO, C. O Chic de Paris: decoração e design de interiores. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437025/pages/-4  

PANERO, J. Dimensionamento humano para espaços interiores. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2011. 

 

 TCC - Trabalho de Conclusão de Curso I 

Ementa: Orientação para organização do trabalho final de graduação: recomendações 

de leitura, projetos, visitas, etc. documentação e desenvolvimento de projetos. 

 

Bibliografia Básica: 

CHING, F.. Dicionário visual arquitetura. SP: Martins Fontes, 2012. 

MARCONI, M. A. e LAKATOS,E. M. Metodologia do trabalho cientifico. SP:Atlas, 
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2011. 

NEUFERT, E. Arte de projetar em Arquitetura. Barcelona : Gustavo Gili , 2002 

 

Bibliografia Complementar 

ECO, H. Como fazer uma tese. SP: Perspectiva, 1998. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. SP: Atlas, 2011. 

GIL. A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. SP: Atlas, 2002. 

JUNIOR, J.M. Como escrever trabalhos de conclusão de curso. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532636034/pages/1 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos , 

resenhas. SP: Atlas, 2012. 

MEDEIROS,J.B e ANDRDE,M. M. Manual de elaboração de referências 

bibliográficas. a nova NBR 6023.2000 da ABNT, 2001. 

 

 Legislação, Ética e Prática Profissional 

Ementa: A ética como garantia da convivência. Os processos econômicos e a 

globalização. Economia solidária. Socioeconomia planetária e globalização cooperativa e 

solidária. Espaço vivencial. Sistema CONFEA/CREA: legislações e afins. 

Bibliografia Básica 
LEISINGER, K.M.  E SCHMITT, K.  Ética empresarial  responsabilidade global e 

gerenciamento moderno.   SP: Vozes, 2002. 
PASSOS, E.  Ética nas organizações.  SP: Atlas, 2012. 
SAHLEY, P.A.(coord.)  Ética  e responsabilidade social nos negócios.  SP: Saraiva, 

2010.  
  

Bibliografia Complementar 
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, métodos e instrumentos. SP: 

Saraiva, 2012. 

BENNETT,C.  Ética profissional. SP: Cengage Learning, 2008. 

SAHLEY, P.A.(coord.)  Ética  e responsabilidade social nos negócios.  SP: Saraiva, 

2010.  

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. SP: Record,2011. 

SROUR, R. H.  Casos de ética empresarial.  SP: Campus, 2011. 

 
ONLINE 

DIAS, R. Sociologia e Ética Profissional, SP: Pearson Education do Brasil, 2014 
Disponível em: 
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http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012223/pages/-14 
BRAUNER M. C. C. DURANTE V. Ética ambiental e bioética: proteção jurídica da 

biodiversidade. Caxias do Sul: Educs,  2012 ISBN: 9788570616821. Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616821/pages/-2 

 

 Estágio Supervisionado V 

Ementa: Buscar a integração entre o aprendizado acadêmico e o ambiente 

profissional de trabalho do arquiteto e urbanista. 

 

Bibliografia Básica e Complementar 

Legislação de interesse de Estágio Profissional. 

 

10º SEMESTRE 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso II 

Ementa: Desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso, síntese do 

aprendizado, onde através de bases conceituais e projetuais o aluno deverá demonstrar 

a sua qualificação para acesso ao exercício profissional. 

 

Bibliografia Básica: 

CHING, F.. Dicionário visual arquitetura. SP: Martins Fontes, 2012. 

MARCONI, M. A. e LAKATOS,E. M. Metodologia do trabalho cientifico. SP:Atlas, 

2011. 

NEUFERT, E. Arte de projetar em Arquitetura. Barcelona : Gustavo Gili , 2002 

 

Bibliografia Complementar 

ECO, H. Como fazer uma tese. SP: Perspectiva, 1998. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. SP: Atlas, 2011. 

GIL. A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. SP: Atlas, 2002. 

JUNIOR, J.M. Como escrever trabalhos de conclusão de curso. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532636034/pages/1 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos , 

resenhas. SP: Atlas, 2012. 

MEDEIROS,J.B e ANDRDE,M. M. Manual de elaboração de referências 

bibliográficas.; a nova NBR 6023.2000 da ABNT, 2001. 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012223/pages/-14
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616821/pages/-2
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 Estágio Supervisionado VI 

Ementa: Buscar a integração entre o aprendizado acadêmico e o ambiente 

profissional de trabalho do arquiteto e urbanista. 

 

Bibliografia Básica e Complementar 

Legislação de interesse de Estágio Profissional. 

 

 LIBRAS 

Ementa: Línguas de Sinais e minoria lingüística; as diferentes línguas de sinais; status 

da língua de sinais no Brasil; cultura surda; organização lingüística da LIBRAS para 

usos informais e cotidianos: vocabulário; morfologia, sintaxe e semântica; a expressão 

corporal como elemento lingüístico. 

 

Bibliografia Básica 

GOES, M. C.R. Linguagem, surdez e educação.   SP: Autores Associados, 2007. 

QUADROS, R. M.  Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 

_____. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 

surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005.Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf 

_______. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 

Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 

Brasília: MEC; SEESP, 2004.Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: MEC/SEESP, 

1997. 

PEIXOTO, R. C. A Interface entre a língua brasileira de sinas (libras) e a língua 

portuguesa na psicogênese da escrita surda. 2004. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 

SALE, H. M. M.L. et alii Ensino de língua portuguesa para surdos. Brasilia: MEC/SEESP, 

2004. v.1-2 
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1.6. Conteúdos Curriculares 

É inegável o processo de transformação por que passa a sociedade na atualidade, o 

que exige redirecionamentos, compatibilizações e adequações de valores em 

consonância com essa nova ordem que se nos apresenta. Neste cenário, as instituições 

de ensino não estão isentas, justamente, pelo seu papel essencial para o 

desenvolvimento do país e para o resgate da cidadania.  

 Com base nas considerações acima, dirigentes e corpo docente iniciaram um processo 

de reflexão e de proposituras com vistas a aprimorar e atualizar conceitos de cursos e 

de currículo para responder às novas exigências educacionais.  

 No que diz respeito ao conceito de currículo, consideraram-se as exigências do 

mercado de trabalho de um profissional com formação completa e complexa, que não 

se restrinja a uma especialidade, mas, que seja capaz de integrar partes e promover 

mudanças na localidade em que vive. Vale dizer que esse mesmo mercado de trabalho 

não se apresenta estagnado e fechado em um modelo único de profissional, mas 

acompanha os avanços tecnológicos e de conhecimentos. Aprisionar o aluno em um 

modelo rígido, não condiz mais com a realidade e a superação desse dado só é 

possível, quando se vislumbra uma visão global, que adote mecanismos para que o 

aluno transite, durante sua formação, por diferentes áreas do saber.  

 Essa meta só será alcançada, a partir da adoção da flexibilização curricular, alicerçada:  

• Na ideia de um currículo articulado com conhecimentos que extrapolam áreas 

específicas; que além de aquisição de conteúdos preveja habilidades e atitudes.  

 A consecução das propostas acima só se efetivará a partir da flexibilização horizontal e 

vertical, conforme se explicita abaixo.  

 De maneira geral, a flexibilização curricular, prevista neste projeto pedagógico, 

procura assegurar um curso de graduação que seja uma etapa inicial de uma educação 

que se pretenda continuada; uma formação integrada à realidade social; articulação 

entre teoria e prática e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 Pelo exposto acima, deve-se compreender a flexibilização curricular como nova relação 

de aprendizagem, articulada à pesquisa, à investigação e que oferece contribuições 

para a operacionalização do Projeto Político Pedagógico, em que ocorra:  

• Nova relação entre professor e aluno, postulando-se uma relação em que predomine 

o aprender a aprender.  

• Avaliação processual – A flexibilização exige um controle e um acompanhamento 

contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado de Curso, razão pela qual nas 

reuniões de colegiado do curso, tem-se procurado, quando da elaboração dos 

conteúdos programáticos, ajustes para que se possa propiciar um exercício abrangente 

de todas as disciplinas do período e entre períodos diferentes, procurando mostrar aos 

alunos uma visão sistêmica da sua ação, quer seja pelas ações técnicas, artísticas, 

ambientais e sociais.  



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

71 | P á g i n a  
 
 

 

 

• Visão do currículo como conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas para 

o processo formativo.  

 Vale dizer, ainda, que a interdisciplinaridade é o fio condutor da organização curricular 

do curso. Para tanto, contempla-se a horizontalidade, aliando disciplinas do mesmo 

semestre e a verticalidade, cuja tônica seja a interdisciplinaridade entre disciplinas de 

semestres diferentes. Para isso, desenvolvem-se semanas de estudo e elaboração de 

projetos. Além disso, as atividades complementares, integrantes da matriz curricular, 

constam de palestras, seminários e participação em eventos científicos e culturais intra 

e extra-muros, cursos de curta duração, debates, que, sem dúvida, muito contribuem 

para a interdisciplinaridade horizontal e vertical.  

Como já afirmamos anteriormente, tratamos a interdisciplinaridade como a utilização 

de conhecimentos de várias disciplinas com vistas à resolução de um problema 

concreto ou ainda a percepção de um determinado fenômeno por meio de diferentes 

pontos de vista.  

Além da discussão de temáticas comuns a várias disciplinas, a interdisciplinaridade 

prevista nesse projeto pedagógico procura a busca da unidade em termos de prática 

docente, cuja meta é o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao 

ensino e à pesquisa e no trabalho efetivo com textos manifestados nas diferentes 

linguagens, cuja temática envolve assuntos/temas abordados em sala de aula.  

Essa concepção de interdisciplinaridade não dilui as disciplinas no contexto escolar, ao 

contrário amplia o trabalho disciplinar, pois aproxima e articula as ações docentes em 

atividades coordenadas e orientadas.  

Em Fazenda (1994) pode-se constatar a ideia de atitude interdisciplinar com se verifica 

em:  

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de alternativas para conhecer 

mais e melhor; atitude de espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que 

impele à troca, que impele ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo 

mesmo – atitude de humildade diante da limitação do próprio saber, atitude de 

perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de desafio – desafio 

perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude de envolvimento e 

comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de 

compromisso em construir sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, 

mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, de vida (FAZENDA, 1994, p. 82).  

 

Com esses pressupostos, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é o fio condutor 

do processo de ensino e aprendizagem e, além de ser praticada em sala de aula sua 

materialização se dá também no desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica, 

projetos interdisciplinares, Semanas de Estudos, visitas técnicas, cursos, debates e 

palestras. 
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1.7. Metodologia 

O presente projeto prevê uma metodologia que tenha como foco a aprendizagem do 

aluno. Ressalte-se que mais do que transmissão de conteúdos teóricos, fixam-se 

práticas com predomínio do caráter dialógico entre professor/aluno a respeito de 

assuntos relevantes ao curso.  

 

Procedimentos Pedagógicos  

A materialização da proposta pedagógica do Curso requer procedimentos pedagógicos 

constantes, tais como: reuniões do Colegiado de Curso, constituído por todos os 

docentes do curso e por um representante discente, prevendo uma gestão democrática 

e participativa, a partir das proposituras estabelecidas nesse projeto; promoção de 

comunicação efetiva e instituição de eventos que fomentem a investigação e a 

interatividade nos estudos.  

 

Práticas Pedagógicas Inovadoras  

Visamos um ensino em que conhecimentos teóricos aliam-se à formação prática. 

Evidentemente, que, para isso, é necessária a criação de mecanismos que incentivem a 

prática investigativa e a reflexão sobre os problemas relacionados à Arquitetura e 

Urbanismo. Um dos mecanismos adotados pelo UNAR é a realização de debates para 

que os alunos possam desenvolver suas habilidades analíticas, discursivas e 

argumentativas, além do incentivo à produção de trabalhos monográficos que 

procurem desenvolver a reflexão analítica sobre problemas referentes à área do curso. 

 

1.8. Estágio Curricular Supervisionado 

De acordo com Pimenta (2004), o estágio se caracteriza como a situação adequada 

para promover a aproximação da realidade com a atividade teórica. Para tanto, é 

preciso que a estrutura da organização curricular do Curso preveja em suas diretrizes, 

a perspectiva da formação do arquiteto e urbanista reflexivo. Ou seja, aquele 

profissional que consegue conotar a sua prática do movimento dialógico de reflexão-

ação-reflexão.  

Assim, entendemos que o estágio se caracteriza como uma oportunidade muito 

especial de integrar o conjunto de conhecimento do Curso.  

O regulamento do estágio supervisionado está disposto anexo ao projeto pedagógico do 

Curso. 

 
1.9. Estágio Curricular Supervisionado - relação com a rede de escolas da 

Educação Básica 

NSA 
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1.10. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 

visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em 

projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas poderão fazer 

parte das Atividades Complementares.  

 

Objetivos:  

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização 

de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância.  

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja humanista e reflexiva.  

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.  

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética 

e humanista.  

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.  

As atividades são registradas em formulário próprio e postadas em espaço reservado 

para essa finalidade, no sistema acadêmico Perseus. Todas as atividades postadas 

acompanham, necessariamente, o respectivo comprovante.  

O aluno deve cumprir, obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na tabela 

anexa a este Projeto Pedagógico, respeitando a cota mínima de 20% do total da carga 

horária em cada área.  

 
1.11. Trabalho de Conclusão de Curso 

A organização curricular do Curso prevê a realização do TCC como mecanismo para 

oportunizar a síntese do processo de formação, estimulando a produção científica e 

compreendendo-a como dimensão indissociável da ação docente.  

Entende-se por trabalho de conclusão de Curso (TCC) aquela produção – monografia, 

artigo científico, projeto e pré-projeto de pesquisa, resumo, resenha - elaborada, 

mediante atenção às normas de conteúdo e forma, na perspectiva de permitir a 

finalização da graduação do(a) aluno(a), conferindo-lhe o título correspondente ao seu 

nível de estudos.  
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É condição indispensável, para a conclusão do curso, a elaboração e apresentação da 

monografia com projeto arquitetônico. As orientações para realização do TCC estão 

dispostas no regulamento anexo ao PPC do curso. 

 

1.12. Apoio ao discente 

O UNAR desenvolve ações e programas que visam apoiar o estudante durante todo seu 

processo acadêmico.  

Podemos apontar como mecanismos que favorecem as relações do estudante com a 

instituição, bem como qualifica o processo de formação:  

 Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que apresentam 

situações socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas 

privadas. As ações desse programa dizem respeito a concessões de bolsas de 

estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, parcerias com empresas, polícia 

militar, polícia municipal e polícia ambiental, dentre outras.  

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se de um 

programa voltado a alunos que apresentam situações socioeconômicas 

incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas.  

 Programa de Incentivo à Produção Científica: Uma das metas da IES é o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com vistas à construção de 

conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o acompanhamento de 

interessados na pesquisa, em conformidade com o que dispõe o regulamento do 

COOPPEX (Coordenadoria de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão).  

 Mecanismos de Nivelamento: É inegável o fato de os alunos ingressarem na 

Universidade com carências intelectuais, que eventualmente o impedem de 

acompanhar, com desempenho satisfatório. Estudos sobre esse aspecto 

evidenciam que o maior problema encontra-se na dificuldade de leitura e 

compreensão de textos manifestados nas diferentes linguagens, além de 

dificuldades no campo do domínio de informática. Diante disso, o UNAR 

disponibiliza programa de nivelamento, constando, a princípio, de estudos de 

Língua Portuguesa, especificamente, referentes à leitura textual.  

 Estímulos à permanência do aluno no UNAR: Para minimizar as situações 

que levam à evasão do estudante, o UNAR desenvolve ações nos encontros 

presenciais, constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio 

ambiente, religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, 

envolvem fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí, os docentes efetuam 

debates. Além disso, os coordenadores de Cursos realizam plantões para a 

resolução de possíveis problemas apresentados pelos alunos.  
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 Apoio Psicopedagógico: Supre dificuldades de aprendizado, por meio de ações 

pedagógicas instituídas no momento do ingresso do aluno no Curso e também no 

transcorrer do mesmo.  

 Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar questões acadêmicas e 

assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações interpessoais nas diversas 

instâncias do cotidiano.  

 Organização estudantil: O UNAR estimula a organização dos órgãos 

estudantis, com vistas a contribuir para o desenvolvimento da consciência 

política do discente.  

 Acompanhamento dos egressos: Esse programa, além de procurar atrair ex-

alunos à continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da 

educação oferecida, com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, 

caso necessários. As ações podem ser resumidas como: acesso aos laboratórios 

de informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório para reuniões e/ou 

eventos; bolsas de estudo para outros Cursos.  

 Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais: O grande desafio atual é 

promover ações que conduzam a uma política efetiva de inclusão de alunos 

portadores de deficiências. Por essa razão, o UNAR prevê algumas práticas:  

o Para a deficiência física: Assegura circulação do estudante, com vistas a 

facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo. Dispõe, inclusive, de um 

elevador, que permite amplo acesso ao campus. Todos os espaços são 

adaptados para o livre trânsito de toda comunidade escolar.  

o Para deficiência visual: O UNAR disponibiliza sala de apoio contendo 

máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; software de ampliação de tela; equipamento 

para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; 

lupas, réguas de leitura; plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico 

dos conteúdos básicos em Braille. Possui piso tátil e placas indicativas em 

Braille.  

o Para surdos: Se solicitado, desde o acesso até a conclusão do Curso, 

deverão ser disponibilizados, quando necessário, intérpretes de língua de 

sinais/língua portuguesa, especialmente, por ocasião de realização de 

provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do 

aluno.  

o Para autistas: nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 12764, de 

27 de dezembro de 2012 o UNAR disporá, para os casos eventualmente 

diagnosticados, de acompanhante especializado, buscando parceria com a 

secretaria municipal de ação e inclusão social. 
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1.13. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 
O Centro Universitário disponibiliza aos cursos formulários de avaliação que 

contemplam o ponto de vista do aluno e do professor, sob diversos aspectos do 

processo de ensino-aprendizagem, da atuação da coordenação e dos serviços prestados 

pela instituição. No instrumento existe, ainda, campo para a manifestação 

complementar do entrevistado. Ao final do processo, as informações são enviadas ao 

Centro de Processamento de Dados para tabulação e os resultados informados aos 

professores, que têm acesso aos formulados respondidos por seus alunos. A etapa 

seguinte prevê, por parte dos integrantes da CPA – Comissão Própria de Avaliação a 

discussão dos problemas identificados na avaliação.  

A avaliação institucional tem como propósitos: demonstrar comprometimento em 

relação às políticas governamentais e às exigências e expectativas do público; 

demonstrar eficácia – verificar se as intenções ou objetivos da instituição foram 

atendidos; oferecer garantia de que os padrões profissionais foram alcançados; indicar 

opções de alocação de recursos; e) fornecer diretrizes para a melhoria das ações; f) 

demonstrar eficiência.  

As ações da Instituição são orientadas pelos resultados de um processo contínuo de 

autoavaliação, fornecedor de subsídios que permitam o aperfeiçoamento das condições 

de ensino, pesquisa e extensão, da infraestrutura e da qualificação docente e técnica.  

A realização do diagnóstico da realidade educacional do UNAR inclui as áreas 

pedagógica (projetos pedagógicos, corpo docente, biblioteca, organização didático-

pedagógica), administrativa e física.  

Optou-se por uma avaliação abrangente, enfocando os eixos: projeto pedagógico, 

serviços, biblioteca, infraestrutura, coordenação e corpo docente. As questões 

propostas acerca desses eixos visam a traçar um perfil detalhado do ensino ministrado, 

da gestão acadêmica e administrativa e dos serviços prestados em geral. Para a coleta 

de indicadores, a CPA disponibilizou aos alunos e docentes, no site www.unar.edu.br, 

um questionário, estruturado de forma que os resultados pudessem ser tabulados 

eletronicamente, com informações estatísticas, percentuais e somatória de respostas. A 

participação foi espontânea. Medidas de precaução foram tomadas com vistas a 

bloquear tentativas subsequentes de acesso. Após o término da fase de aplicação dos 

questionários, a CPA reuniu-se para a análise e interpretação das respostas obtidas. Em 

seguida, os resultados desse trabalho são repassados aos profissionais responsáveis 

pelas diversas esferas acadêmicas e técnico-administrativas do Centro Universitário, 

com o propósito de alimentar o processo crítico-reflexivo. Cartazes, informações no site 

e apelo dos coordenadores dos cursos da UNAR sensibilizaram alunos a participar do 

processo avaliativo. No entanto, a frequência não satisfez as expectativas, razão pela 

qual objetivamos intensificar essa fase para obtenção de dados mais representativos de 
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nossa comunidade discente. Os resultados do processo foram inseridos em um relatório 

geral, disponibilizado no site do UNAR.  

Espera-se que o debate aberto à comunidade acadêmica contemple as expectativas, no 

que tange ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade das condições de ensino, pesquisa 

e extensão. Nesse processo, os indicadores obtidos mediante a aplicação de 

questionários são relacionados a informações resultantes de outras ferramentas de 

avaliação. Assim, consideram-se como de alta relevância os relatórios externos do 

ENADE, além da realização de encontros que integrem os diversos setores do contexto 

acadêmico e de seu entorno social.  

A IES leva em conta, além das avaliações legais, a avaliação da comunidade; as 

empresas hospedeiras de egressos; as necessidades das empresas locais; o grau de 

satisfação ou não de nossos egressos. 

 

1.14. Atividades de Tutoria 

O modelo pedagógico adotado pelo UNAR contempla tutoria presencial, para as 

disciplinas tipo EAD de cursos presenciais como o caso da arquitetura e Urbanismo. As 

disciplinas são desenvolvidas utilizando a Plataforma Moodle e a interação pedagógica é 

mediada por docentes e tutor presencial, que se valem de recursos da Internet e do 

ambiente virtual de aprendizagem adotado (AVA). O tutor presencial atua como 

mediador do contato entre o acadêmico, Instituição e Professores para garantir o 

sucesso acadêmico e sua permanência. Assim, o Tutor Presencial deve prestar 

informações acadêmicas, orientar os estudantes da modalidade a distância a respeito 

do curso e da profissão, cumprir agenda de atividades presenciais no Polo, facilitar o 

encaminhamento de estudantes com necessidades especiais ao setor competente; o 

Tutor Presencial incentiva os estudantes a participarem das atividades atinentes à 

disciplina e vídeos conferências; alerta os acadêmicos para o cumprimento do 

cronograma, da realização e entrega das atividades de aprendizagem, a ter uma 

atitude proativa de estímulo à aprendizagem, sucesso escolar e permanência, e ainda 

aplicar as avaliações presenciais.  

O propósito é propiciar ao estudante a distância um ambiente de aprendizagem 

personalizado, capaz de satisfazer suas necessidades educativas. O número de tutores 

presenciais no Polo UNAR segue a seguinte escala: até 50 (cinquenta) alunos 

matriculados, o Polo de apoio presencial deverá contar com 01 Tutor Presencial com, 

no mínimo, 4h (quatro horas) semanais; entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem) alunos 

matriculados, o Polo de apoio presencial deverá contar Tutor Presencial com no mínimo 

8 h (oito horas) semanais. 

 

Atribuições do professor-tutor:  
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a) acessar o ambiente MOODLE diariamente;  

b) participar de reuniões de tutoria, agendadas pela coordenação EAD;  

c) auxiliar, quando necessário, os alunos no uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  

d) orientar os alunos sobre a realização das atividades (esclarecimentos de 

dúvidas, prazos de entrega etc.);  

e) dar feedback ao aluno em suas solicitações; 

f) estimular a participação dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

g) entrar em contato, via e-mail e mensagem, com o aluno que não vem 

realizando as atividades;  

h) gerenciar e atualizar, constantemente a planilha do seu grupo de alunos; 

i) interagir com a coordenação de tutoria sobre dados relevantes relacionados 

ao rendimento dos alunos no Curso;  

j) encaminhar aos professores e coordenadores de tutoria as dúvidas sobre os 

conteúdos  ou relativas a outras dificuldades pedagógicas;  

k) Aplicar provas presenciais, bem como corrigir e lançar as notas no sistema. 

 

1.15. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo de 

ensino-aprendizagem 

Os mecanismos de avaliação da aprendizagem utilizados nos processos de 

ensino-aprendizagem, atendem, de maneira excelente, à concepção do curso definida 

no Projeto Pedagógico do Curso – PPC. A avaliação é contínua, cumulativa, progressiva 

e contempla aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais, se dá por meio de 

verificação das atividades realizadas pelos alunos, com mecanismos diversificados, nos 

quais se priorizam as competências de analisar, inferir, comparar, sintetizar e propor 

soluções para problemas relacionados ao campo de atuação do profissional de 

Arquitetura e Urbanismo. No planejamento dos docentes, são valorizadas as atividades 

de caráter interativo, coletivo e colaborativo, visando corroborar com o princípio 

interdisciplinaridade. Regimentalmente, a avaliação contempla aspectos de 

aproveitamento e frequência, indicando como aproveitamento mínimo para aprovação 

a média 7,0. 

 Nas disciplinas a distância, o aluno faz uso da plataforma Moodle. A plataforma 

destina-se à comunicação, interação e integração voltada a Instituições de Ensino a 

Distância. Por meio dela, discentes, docentes, funcionários ou quaisquer outros 

usuários, desde que devidamente cadastrados no sistema, acessam as 

ferramentas pessoais, cuja meta é a facilitação do processo de aprendizagem, quer 

pela complementação e aprofundamento de aulas presenciais; quer pela estruturação 

de um Curso completo em EAD e ou a capacitação de usuários na plataforma.  
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O acesso a Plataforma Moodle se dá por meio de links disponíveis, na página 

principal da Instituição - URL http://www.unar.edu.br. 

Ao acessá-la, o usuário encontra páginas visuais condizentes às exigências 

educacionais e design que conduz a uma navegação agradável e atraente. Destaque-se 

ainda que a linguagem é clara, objetiva, recorrendo, sempre que possível, a recursos 

de ilustração, vídeos e sons. 

A organização e disposição do conteúdo permitem a busca de informação com o 

menor número possível de cliques, além de indicar fontes para o aprofundamento e 

busca de informações que propiciem a ampliação de conhecimentos. Dessa maneira, 

foca-se a busca de aprendizado de maneira autônoma e significativa. 

 

Características da Plataforma Moodle  

 Construção em plataforma totalmente web, compatível com IE 6.0, Google 

Chrome e Firefox 2.0 ou superiores;  

  

Escopo das funcionalidades do software:  

 Sala de Bate-Papo (chat)  

 Fórum  

 Utiliza conta de e-mail pessoal para comunicação ou Mensagem do próprio 

ambiente  

 Lista de Discussão  

 Testes on-line com feedback automático  

 Aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (pdf)  

 Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office ver. 2003 

e 2007 (Word, PowerPoint e Excel), assim como, vídeos e links à Internet.  

 As atividades são enviadas por recursos disponibilizados na própria 

plataforma.  

 Relatórios de acessos (para professores e tutores).  

 Relatório de notas.  

 

1.16. Material Didático Institucional 

NSA 

 

1.17. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 
O UNAR preza pela transparência e interação contínua e dinâmica entre alunos, 
docentes e tutores. Para isso utiliza tanto o “Portal do Aluno”, no qual o ele tem acesso 

a toda “vida acadêmica”. O histórico acadêmico, notas, disciplinas em que está 
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matriculado e que precisa fazer, frequência. E-mail dos professores, e uma área na 
qual os professores anexam todo o material dado em aula. Além disso, é possível os 

alunos fazerem requerimentos online junto a secretaria e coordenação de curso, 
pesquisar livros nas bibliotecas, virtuais e física.   

 
1.18. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

A avaliação deve ser contínua e concebida como uma ferramenta auxiliar nas atividades 

de ensino e aprendizagem, privilegiando o processo e não apenas o produto, refletindo 

aspectos qualitativos coadunados ao perfil desejado pelo Curso, mesmo sendo expressa 

por valores numéricos.  

Um processo de ensino e aprendizagem deve ser avaliado, a partir de posicionamento 

interativo entre o responsável pela transmissão de conhecimentos e aqueles que o 

recebem. Assim, variados instrumentos de avaliação deverão ser empregados, 

contemplando aspectos formativos e somativos, envolvidos no cotidiano do alunado.  

Ressalte-se que os aspectos somativos envolvem a avaliação dos conhecimentos 

teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de provas objetivas e 

dissertativas, presencialmente.  

A Instituição, por meio de seu Regimento e considerando as correntes que abordam a 

avaliação, estabeleceu uma orientação geral para o processo de avaliação de seus 

Cursos, conforme capítulo VI do Regimento interno do UNAR. 

 

1.19. Número de vagas 

De acordo com a Portaria UNAR nº 10/2016, publicada em 29/08/2016, o Curso de 
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo possui 80 vagas autorizadas. 
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DIMENSÃO 2. Corpo Docente e Tutorial 

 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 

O NDE é um órgão consultivo e propositivo, responsável pela concepção, implantação, 

consolidação e atualização contínua do Projeto Pedagógico do Curso. Contribui para a 

consolidação do perfil profissional do egresso do Curso e a integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo do 

Curso. 

 

2.2. Atuação do Coordenador do Curso 

Dentre as atribuições do coordenador, de acordo com o Regimento Interno do 

UNAR, destacam-se:  

I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo o 

que dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo 

Poder Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do Curso coordenado, buscando seu 

aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 

designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no Curso; 

V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, 

com especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada 

uma delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o 

desempenho do corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos ou portadores de Curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas e encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

2.3. Experiência profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do 

Coordenador do Curso 

A Coordenadora do Curso possui experiência profissional, de magistério superior 

e de gestão acadêmica, somadas, maior que 10 anos, com experiência de 5 anos no 

magistério superior. 

 

2.4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 
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A Coordenadora do Curso tem como regime de trabalho o Regime Integral. 

 

2.5. Carga Horária de Coordenação de Curso 

NSA 

 

2.6.Titulação do Corpo Docente do Curso  

O corpo docente é constituído por 10 docentes, sendo 7 doutores e mestres. O 

percentual docente com pós-graduação “Stricto Sensu”, Doutores e Mestres é de 70%. 

 

Docente Titulação Link Lattes 

André Anitelli Mestre lattes.cnpq.br/0906377607172757 

Adriana Corsini Menegolli Especialista lattes.cnpq.br/8654595904557732 

Fernando Braga de Souza Mestre lattes.cnpq.br/9868724220434900  

Jaime de Santana Alves Mestre lattes.cnpq.br/1968921504851214 

José Donizeti Bernardino Junior Especialista lattes.cnpq.br/1177676904632203 

Melissa Bellan Mestre lattes.cnpq.br/6960383908228406 

Osvaldo Sélos Rodrigues Especialista lattes.cnpq.br/2563354826816740 

Renata Carneiro Bechara Mestre lattes.cnpq.br/8419825250538581 

Vanda Renata Reis Doutora lattes.cnpq.br/7115275491093354 

Vera Lucia M. Xavier Silva Doutora lattes.cnpq.br/6634280959271734  

 

 
2.7.Titulação do Corpo Docente do Curso – percentual de doutores 
Dos 10 docentes integrantes do curso, 2 são doutores, o que perfaz um percentual de 

20%. 
 

Docente Titulação Link Lattes 

Vanda Renata Reis Doutora lattes.cnpq.br/7115275491093354 

Vera Lucia M. Xavier Silva Doutora lattes.cnpq.br/6634280959271734  

 

 
2.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

60% dos docentes do curso encontram-se contratados em regime de trabalho parcial 
ou integral. 

 

Docente 
Regime 

Trabalho 
Link Lattes 

André Anitelli Horista lattes.cnpq.br/0906377607172757 

Adriana Corsini Menegolli Parcial lattes.cnpq.br/8654595904557732 

Fernando Braga de Souza Parcial lattes.cnpq.br/9868724220434900  

Jaime de Santana Alves Horista lattes.cnpq.br/1968921504851214 

José Donizeti Bernardino Junior Horista lattes.cnpq.br/1177676904632203 

http://lattes.cnpq.br/6634280959271734
http://lattes.cnpq.br/6634280959271734
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Melissa Bellan Integral lattes.cnpq.br/6960383908228406 

Osvaldo Sélos Rodrigues Horista lattes.cnpq.br/2563354826816740 

Renata Carneiro Bechara Parcial lattes.cnpq.br/8419825250538581 

Vanda Renata Reis Parcial lattes.cnpq.br/7115275491093354 

Vera Lucia M. Xavier Silva Integral lattes.cnpq.br/6634280959271734  

 
 

2.9.Experiência Profissional do Corpo Docente 
 

Docente 
Regime de 

Trabalho 

Experiência 

Profissional 

(anos) 

1. Adriana Corsini Menegolli Parcial 25 

2. André Anitelli Horista 13 

3. Fernando Braga de Souza Parcial 08 

4. Jaime Santana Alves Horista 24 

5. José Donizeti Bernardino Junior Horista 15 

6. Melissa Bellan Integral 15 

7. Osvaldo Sellos Rodrigues Horista 15 

8. Renata Carneiro Bechara Parcial 26 

9. Vanda Renata Reis Parcial 10 

10.Vera Lúcia Massoni Xavier da Silva Integral 04 

 

 
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica 
NSA 
 

 

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente  

100% do corpo docente possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 2 
anos. 
 

 

Docente 
Regime de 

Trabalho 

Experiência 

Magistério 

Superior 

(anos) 

Adriana Corsini Menegolli Parcial 06 

André Anitelli Horista 02 

Fernando Braga de Souza Parcial 05 

Jaime Santana Alves Horista 07 

http://lattes.cnpq.br/6634280959271734
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José Donizeti Bernardino Junior Horista 02 

Melissa Bellan Integral 12 

Osvaldo Sellos Rodrigues Horista 02 

Renata Carneiro Bechara Parcial 02 

Vanda Renata Reis Parcial 03 

Vera Lúcia Massoni Xavier da Silva Integral 38 

 

 

 

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes 
NSA 

 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

O colegiado de Curso é formado pelo coordenador do curso, pelo NDE, por todos os 

docentes envolvidos no Curso, dois representantes dos alunos e um representante dos 

egressos (quando houver). Reúne-se, semestralmente, com vistas à decisão de 

procedimentos, tais como: realizar avaliações a respeito do desempenho dos alunos 

nas atividades fixadas para o semestre; avaliar o desempenho dos alunos nas provas; 

discutir e avaliar o alcance do referencial teórico; traçar estratégias de conscientização 

dos alunos no tocante à necessidade de regularidade de estudos; traçar estratégias 

para evitar evasão de alunos; traçar metas para a conscientização dos alunos sobre a 

importância da CPA e de sua participação no ENADE; definir procedimentos para a 

dinamização e regularidade das atividades de Iniciação científica e extensão. 

 

2.14. Produção Científica, cultural, artística ou tecnológica 
50% dos docentes do Curso possuem mais de 9 produções nos últimos 3 anos. 

 

 
2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

A tutora do Curso é graduada na área e possui Pós-graduação Lato Sensu. 

 

2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

A tutora possui experiência superior a 3 anos em educação a distância. 

 

2.17.Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante 
O curso possui 10 docentes, 01 tutor e 116 estudantes. A relação entre o 

número de estudantes e o total de docentes mais tutores é de 4,9. 

 

 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

85 | P á g i n a  
 
 

 

 

DIMENSÃO 3. Infraestrutura 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em regime de Tempo Integral 

localizam-se em uma ampla e arejada sala, dividida em nove espaços individuais, 

sendo que cada um encontra-se mobiliado com mesa, cadeira e computador conectado 

à Internet. Há uma impressora para uso compartilhado. Os gabinetes atendem de 

maneira excelente os aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em 

função do número de docentes, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. Além desses gabinetes, há 4 salas de uso 

exclusivo de docentes em TI, que exercem, também, função de gestão na IES.  

  

 
 

 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A sala destinada à Coordenação do curso mede 8m2, é mobiliada com mesa e 

cadeiras e equipada com computador, conectado á Internet Banda larga, impressora e 

telefone. Há, também, mesa para reuniões e atendimento ao público em geral. Atende, 

de maneira excelente, os aspectos: equipamentos de informática em função do número 

de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade.  

09 salas individuais  

01 sala de reunião 
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   3.3. Sala dos professores 

A sala de docentes mede 70m², é ampla e climatizada. É mobiliada com mesas, 

cadeiras, sofás e possui computadores conectados à Banda Larga. Atende, de maneira 

excelente, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual 

para coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. 

  

 

3.4. Salas de aula 

O UNAR conta com 42 salas de aula, amplas, bem ventiladas e iluminadas. As 

salas de aula do curso são excelentes considerando os aspectos: quantidades e número 

de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas 

previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade. 
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3.5. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do 

curso de maneira excelente. 

Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um 

total de 60 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: 

Autocad e DEVC++, SAS, Scilab e pacote Office. Atende, entre outras, as disciplinas de 

Desenho Técnico e Informática Aplicada. 

Estão instalados nos computadores os seguintes softwares destinados aos alunos 

do Curso: AutoCad, Revit, Sketchup e Rhinoceros. 

Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, plano de 

manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os laboratórios são acessíveis 

aos portadores de necessidades especiais. 

 

 
 

Laboratório I 

25 equipamentos 

Laboratório I 

Lousa Digital 
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3.6. Bibliografia Básica 

O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade 

curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas 

anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 

efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 

patrimônio do UNAR. 

 

3.7. Bibliografia Complementar 

O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por 

unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

 

3.8. Periódicos especializados 

Há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, - 

elencados abaixo - sob forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos 

Laboratório de Informática PNE e 

softwares adaptativos 
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distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado 

em relação aos últimos 3 anos. 

 

Periódicos: 

- A Mira - Agrimensura e Cartografia (Ed. Luana) 

- Arc design (Ed. Roma) 

- Arquitetura e Construção (Ed. Abril) 

- AU - Arquitetura e Urbanismo (Ed. Pini) 

- Espaço e Debates (USP) 

- Construção e Mercado (Ed. Pini) 

- Equipe e Obra (Ed. Pini) 

- Finestra (Ed. Arcoweb) 

- Habitat :decoração, design e arquitetura. 

- Industrial em concreto (ABCIC) 

- Infraestrutura Urbana (Ed. Pini) 

- Móbile – (CAU/SP) 

- PLOT (Piedra, Papel & Tigera/Buenos Aires) 

- PÓS- Revista do programa de pós graduação em arquitetura e urbanismo (FAUUSP) 

- Projeto (Ed. Arcoweb) 

- RBRH- Revista Brasileira de Recursos Híidricos (ABRH) 

- Revista Bamboo (Ed. Turquesa) 

- Revista Kaza (Ed. Ação) 

- Rochas de qualidade: Brazilian Stones 

- Summa+ (Ed.Donn 

- Techné (Ed. Pini) 

 
Periódicos para consulta online (Portal UNAR) 

 
Revista D&A Decoração e Arquitetura 
http://www.revistadea.com.br/edicoes-revista-dea/ 

Revista Lush 
http://www.revistalush.com.br/edicoes.html 

Revista Habitare 
https://www.revistahabitare.com.br/todas-as-materias/ 

Casa Vogue 
https://casavogue.globo.com/ 
Revista InterArq 

http://www.revistainterarq.com.br/ 
Repense Aarquitetura -Sustentabilidade 

https://repensearquitetura.blog/ 

http://www.revistadea.com.br/edicoes-revista-dea/
http://www.revistalush.com.br/edicoes.html
https://www.revistahabitare.com.br/todas-as-materias/
https://casavogue.globo.com/
http://www.revistainterarq.com.br/
https://repensearquitetura.blog/


    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

90 | P á g i n a  
 
 

 

 

Risco: revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo 

www.revistas.usp.br/risco 
Téchine 

www.au.pini.com.br/ 

Equipe e obra 

www.au.pini.com.br/ 

AU – Arquitetura e Urbanismo 

www.au.pini.com.br/ 

Infraestrutura Urbana  

www.au.pini.com.br/ 

Construção e Mercado 

www.au.pini.com.br/ 

Mira 

http://www.amiranet.com.br/ 

Arc Design 

http://www.arcdesign.com.br/ 

Revista Mobile (CAU/SP) 

http://www.causp.gov.br/revista-do-causp/´ 

pós- Revista do programa de pós graduação em arquitetura e urbanismo 

https://www.revistas.usp.br/posfau 

Espaço e Debates 

https://www.revistas.usp.br/ 

 

3.9. Laboratórios didáticos especializados - quantidade 

Os laboratórios didáticos especializados estão implantados em quantidade 

suficiente, implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e 

segurança atendem, de maneira excelente aos aspectos: quantidade de equipamentos 

adequada aos espaços físicos e alunos vagas autorizadas. Ressalte-se que todos os 

laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

 

1. Laboratório Ambiente Construído 

O laboratório Ambiente Construído permite a utilização de métodos de análise e a 

familiarização com equipamentos que possibilitem orientar o projeto, considerando as 

variáveis ambientais e sua ação sobre as construções e as cidades, e os processos 

juntos a ele associados, garantindo o desempenho necessário e esperado do ponto de 

vista da satisfação do usuário e da eficiência energética. Permite ao discente 

compreender a relação homem-ambiente e sustentabilidade. 

https://www.revistas.usp.br/risco
http://www.revistas.usp.br/risco
http://www.au.pini.com.br/
http://www.au.pini.com.br/
http://www.au.pini.com.br/
http://www.au.pini.com.br/
http://www.au.pini.com.br/
http://www.amiranet.com.br/
http://www.arcdesign.com.br/
http://www.causp.gov.br/revista-do-causp/
https://www.revistas.usp.br/posfau
https://www.revistas.usp.br/
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Possui cerca de 90 metros quadrados, com todos os equipamentos essenciais e 

complementares das configurações preconizadas, incluindo Heliodon, 5 estações com 

computadores com softwares compatíveis com a plataforma BIM e espaço para guarda 

de modelos em escala reduzida, atendendo confortavelmente a iluminação, acústica e 

climatização das suas dependências. 

     

    

 

2. Laboratório Maquete e Modelagem 

O Laboratório Maquete e Modelagem, com área de 90 metros quadrados, possui todos 

os equipamentos e ferramental necessário ao desenvolvimento e elaboração de 

modelos reduzidos. Conta também com um computador e uma impressora 3D para 

prototipagem.  
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3. Laboratório Cidades  

O Laboratório Cidades busca dar apoio as aulas de Planejamento urbano regional, 

habitação de interesse social e projeto urbano, conta com mapoteca e computadores 

com programas de georeferenciamento. 

 

       

 

4. Laboratório Memórias  

O Laboratório Memórias dará apoio às aulas de Teoria e História, Patrimônio e Projetos, 

pois conta com banco de dados digital de imagens para pesquisa e analise projetual. 

 

5. Laboratório de Apoio Acadêmico - Lab.AU 

O Lab.AU é um laboratório para apoio acadêmico, onde  dará apoio a coordenação do 

curso, para organizar e divulgar eventos do curso, propor e organizar atividades de 

extensão e para organizar e administrar as redes sociais do curso. 

 

6. Laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas 

O laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas deverá oferecer equipamentos 

que garantam em número e desempenho a verificação laboratorial de materiais e 

componentes construtivos especificados no projeto e empregados na obra, 

experimentação e ensaios, tais como os relativos à técnicas construtivas, modelos de 

sistemas construtivos, patologias, equipamentos para rompimento de corpos de prova 

de concreto e argamassa, ensaio de agregados miúdos, ensaios não destrutivos do 

concreto, ensaio de tração. O laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas oferece 

equipamentos e componentes construtivos especificados no projeto e empregados na 

obra, experimentação e ensaios para arquitetura. O laboratório conta com área de 

aproximadamente 60 m2. 
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3.10. Laboratórios didáticos especializados - qualidade 

Os laboratórios especializados estão implantados com respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente aos aspectos: 

adequação, acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos. 

3.11. Laboratórios didáticos especializados - serviços 

Os serviços dos laboratórios especializados implantados com respectivas normas 

de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente aos 

aspectos: apoio técnico e manutenção de equipamentos. 

 

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição do material didático 

Não se aplica 

 

3.16. Biblioteca 

A biblioteca do UNAR ocupa uma área de 470 m2 com disponibilidade de acesso 

dos alunos ao acervo. 

Conta com ambientes específicos para estudos em grupo e estudo individual, 

sete terminais para consulta ao acervo. 

 

 

4.  Requisitos legais e normativos   

 

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

NSA 
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4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 

3/2004. 

 A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está incluída nas 

disciplinas e atividades curriculares do curso, através de conteúdos e atividades 

oferecidas/realizadas ao longo do percurso formativo dos estudantes. 

 

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos  

O Curso atende às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

A Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, 

de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 é desenvolvida 

de modo transversal nas disciplinas hermenêuticas da matriz curricular do curso e, 

fundamenta-se na sensibilização do aluno pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, num 

processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face às 

transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. 

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

O UNAR, nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 12764, de 27 de 

dezembro de 2012 o UNAR disporá, para os casos eventualmente diagnosticados, de 

acompanhante especializado, buscando parceria com a secretaria municipal de ação e 

inclusão social. 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro 

autista será incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do 

art. 2o, e terá direito a acompanhante especializado. 

4.6. Titulação do corpo docente 

  Quanto à titulação do corpo docente, todos têm formação em pós-graduação 

(lato ou stricto sensu). 

 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE atende integralmente à Resolução Conaes Nº 1/2010 (titulação, regime 

de trabalho, exercício de atividades no curso). 
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4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 NSA 

  

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia 

 NSA 

  

4.10.  Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas  

O Curso atende à carga mínima, em horas, para Bacharelados. 

 

4.11.  Tempo de integralização 

O curso atende o item "tempo de integralização", em consonância com as Resoluções 

CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). 

  

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

A IES apresenta condições de acesso arquitetônico e acessibilidade nas comunicações, 

pedagógica e atitudinal para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

facilitando a locomoção em seu ambiente físico. 

 

4.13. Disciplina de Libras  

O curso oferece a disciplina de Libras (60 h) no décimo semestre. 

 

4.14.  Prevalência de avaliação presencial para EaD 

 NSA 

 

4.15.  Informações acadêmicas 

As informações acadêmicas estão disponibilizadas na forma impressa (nos murais da 

IES e na biblioteca) e virtual (site, sistema acadêmico e ambiente de aprendizagem). 

 

4.16.  Políticas de educação ambiental 

O curso oferece várias disciplinas, ao longo de diferentes semestres, cujas ementas 

contemplam a integração da educação ambiental ao percurso formativo dos 

estudantes. 

Contempla o preconizado na Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 6.938 de 31de 

agosto de 1981, que define o meio ambiente no seu artigo 3º como "o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". A educação é realizada pelo 

Curso no conjunto das estratégias consideradas imprescindíveis para a mudança de 
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concepções e práticas na relação que as sociedades estabelecem com os elementos 

ambientais. 

São atendidos os requisitos legais relativos às Políticas de Educação Ambiental da lei 

9.795/1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Resolução nº 2, de 15 de junho de 

2012, faz se mister que a educação ambiental seja tratada de forma transversal, 

disseminada de forma sistêmica e sustentável na IES. 

 

4.17.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena.  

NSA 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º - O presente regulamento dispõe sobre as condições e critérios que orientam a atividade 

do estágio supervisionado do Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

 

Art.2º - A atividade de estágio supervisionado integra a estrutura curricular do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo e tem por fim assegurar ao estudante de arquitetura e urbanismo a 

experiência nas diversas áreas de competência da atuação profissional.  

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 

Art.3º - Este regulamento respalda-se no Decreto n° 87.497 de 18.08.1982, regulamentando a 

Lei n° 6.494 de 07.12.1977.  

§1º Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em 

situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou 

junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da 

instituição de ensino;  

§2º O estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é atividade de competência 

da instituição de ensino, a quem cabe a decisão, sobre a matéria, e dele participam pessoas 

jurídicas de direito público e privado, oferecendo oportunidades e campos de estágio, outras 

formas de ajuda, e colaborando no processo educativo; 

§3º As instituições de ensino regularão a matéria contida neste decreto e disporão sobre: 

inserção do estágio curricular na programação didático-pedagógica; carga-horária, duração e 

jornada de estágio curricular, que não poderá ser inferior a um semestre letivo; condições 

imprescindíveis, para caracterização e definição dos campos de estágios curriculares, referidas 

nos 1o e 2o parágrafos do artigo 1o da Lei n° 6.494, de 07 de dezembro de 1977; sistemática 

de organização, orientação, supervisão e avaliação do estágio curricular; 

§ 4º Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a instituição de 

ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência de instrumento jurídico, 

periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de realização daquele 

estágio, inclusive transferência de recursos à instituição de ensino, quando for o caso. 

 

CAPÍTULO III  

 DOS ESTÁGIOS 

Art.4º - É da responsabilidade da Instituição Assegurar a experimentação prática na formação 

do estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNAR.  

 

Art.5º - A disciplina está alocada na Matriz Curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

  

Art.6º - A disciplina, sob a denominação Estágio Supervisionado I, II, III, IV, V e VI tem 

definida a ementa, objetivos, conteúdo programático, atividades de aprendizagem e campos de 

atuação, pertinentes às diversas áreas do exercício e prática profissional do arquiteto e 

urbanista, que integram o presente regulamento.  
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Art.7º Denomina-se Estágio Profissional aquele desenvolvido em ambiente profissional 

referente às atribuições determinadas pela legislação federal. O aluno poderá  

 

Parágrafo Único- O Estágio Profissional deve realizar-se em empresa pública ou privada, 

cabendo ao aluno a escolha da empresa onde estagiar. Deve-se ressaltar que o estágio 

profissional deve ser sempre supervisionado por profissional pertencente ao Sistema 

CONFEA/CREA 

 

Art.8º A duração mínima do estágio é de 06 (seis) meses do início ao final do estágio. As horas 

de estágio serão anotadas no histórico escolar individualmente. 

 

CAPÍTULO IV  

DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Art.9º O aluno somente poderá cumprir as horas necessárias, a partir do 5º semestre e, para a 

sua integralização, deve estar devidamente matriculado no curso e na disciplina Estágio 

Supervisionado.  

 

Art.10 A vinculação do aluno como estagiário poderá ser feita mediante as condições 

estabelecidas nesta norma. 

 

Art.11 O aluno transferido de outra IES deverá procurar o Coordenador do Curso de modo a 

atender as exigências e carga necessária à conclusão do curso.  

 

Art.12 O controle das atividades desenvolvidas se dará através do preenchimento do Caderno 

de Estágio, adquirido pelo aluno, com as descrições das atividades desempenhadas, contendo as 

assinaturas e devidos carimbos dos profissionais responsáveis, assim como a descrição das 

horas diariamente. 

 

Art.13 Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista 

no currículo pleno do curso e deste regulamento, nela podendo-se incluir as horas destinadas ao 

planejamento, orientação paralela, avaliação das atividades e também as ações de Iniciação 

Científica. 

 

Art.14 O Estágio deve ser devidamente comprovado e sua aprovação é condição indispensável 

para que o aluno receba o diploma de graduado. Somente pode colar grau o aluno aprovado no 

Estágio.  

 

Art.15 São deveres do Estagiário: 

I- Identificar a empresa ou o profissional onde irá desenvolver o estágio; 

II- Providenciar a documentação exigida, acatando as exigências legais do UNAR; 

III- Identificar o responsável pela supervisão dos trabalhos a serem desenvolvidos na 

empresa; 

IV- Comparecer aos encontros com seu orientador de estágio, cumprindo as tarefas que 

lhe forem atribuídas; 

V- Cumprir as normas estabelecidas pelo Coordenador de Estágio; 

VI- Apresentar ao professor orientador os Relatórios, de acordo com o cronograma; 

VII- Apresentar o “Relatório Final” e os “Relatórios de Atividades”, consoante ao 

Cronograma e os aprovados pela Coordenação de Estágio. 
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Art.16 O Aluno terá prazo definido de entrega do Relatório de Estágio Supervisionado e seu 

descumprimento poderá acarretar a sua reprovação.  

 

Parágrafo Único A reprovação do aluno por descumprimento do prazo ou por não ter obtido 

avaliação mínima, implica a obrigatoriedade de rematrícula do mesmo, no ano letivo seguinte, 

como dependência. 

 

CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS 

 

Art.17 O Estágio Supervisionado objetiva a complementação do processo de ensino-

aprendizagem, integrando o conteúdo curricular do curso, em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e formação profissional dos acadêmicos, por meio de 

vivência profissional em sua área de atuação, exercidas em situações reais de trabalho, 

atendendo ainda as recomendações do MEC quanto aos perfis, padrões e qualidade do referido 

curso, principalmente a Resolução 06/2006 publicada no DOU em 03/02/2006. Constituem, 

ainda, objetivos: 

I. Aplicação dos conhecimentos teóricos previamente adquiridos e a 

complementação do processo ensino–aprendizagem e teórico-prático; 

II. Respeito às normas éticas e profissionais, objetivando experiência qualificada e 

eficiente em todas as relações de trabalho, aprimorando o conhecimento do 

estagiário quanto ao seu futuro papel profissional e social; 

III. Promover o relacionamento interdisciplinar e interprofissional, observando o 

aprimoramento do relacionamento humano; 

IV. Atender as necessidades da comunidade onde o UNAR está inserida, procurando 

buscar e promover uma melhor qualidade de vida, principalmente através da 

relação universidade e comunidade. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO 

 

Art.18 Caberá ao Coordenador do Curso de Arquitetura o planejamento e a execução das 

tarefas didáticas relativas ao estágio curricular. 

 

Art.19 Caberá ao Coordenador do estágio supervisionará os estágios curriculares de seu 

âmbito, as seguintes funções: 

I-  Captar e negociar ofertas de Estágio Curricular junto a instituições ou entidades em 

que eles possam realizar-se; 

II- Elaborar os instrumentos jurídicos pertinentes, quando couber; 

III- Encaminhar os instrumentos jurídicos referentes aos Estágios Curriculares à Diretoria 

Pedagógica, para as providências necessárias à sua aprovação e assinatura, 

consultando a Reitoria quando for o caso; 

IV- Estabelecer normas de supervisão e controle pedagógico, bem como seus critérios de 

avaliação; 

V- Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos durante o 

Estágio Supervisionado; 

VI- Manter contato com o Supervisor do Estagiário na Empresa; 

VII- Indicar bibliografia e outras fontes de consulta; 

VIII- Apresentar a frequência das orientações ao Coordenador de Estágio; 
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IX- Acompanhar o cumprimento das etapas previstas pela Coordenação do Curso; 

X- Avaliar periodicamente o estagiário, indicando, se necessário for, as alterações no 

cronograma; 

XI- Avaliar os Relatórios entregues pelos alunos e empresa, apresentando parecer à 

Coordenação do Curso; 

XII- Estar atento à postura ética que o trabalho requer; 

XIII- Em caso de necessidade comprovada, designar um outro professor para assumir os 

trabalhos de supervisão do estágio. 

 

Art.20 Caberá ao Supervisor na Empresa o desempenho as seguintes tarefas:  

I- Encaminhar o Relatório de Acompanhamento de Atividades (Anexo I); 

II- Encaminhar a Avaliação de Estágio Supervisionado (Anexo III). 

 

CAPÍTULO VII 

Das Atividades Do Estágio Supervisionado 

Art.21 No ambiente físico, onde se realiza o estágio, o estudante deve submete-se a tarefas 

diversificadas e específicas, que lhe trazem. 

 

Art.22 As atividades do ESTÁGIO SUPERVISIONADO devem:  

I- Proporcionar ao aluno estagiário condições de desenvolver suas habilidades, analisar 

criticamente situações e planejar ou projetar os ambientes de intervenção; 

II- Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando surgimento 

de profissionais empreendedores, capazes de implantar novas técnicas de gestão, 

métodos e processos inovadores; 

III- Consolidar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das 

deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

IV- Concatenar a transição da passagem da vida profissional, abrindo ao aluno estagiário 

oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das 

instituições; 

V- Possibilitar o processo de atualização dos conteúdos disciplinares, permitindo adequar 

aquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, políticas, 

sociais e econômicas a que estão sujeitos; 

VI- Promover a integração entre o Centro Universitário e a Comunidade. 

 

Parágrafo Único: Como estagiário, o estudante terá sempre o acompanhamento de um 

profissional experiente, pertencente ao Sistema CONFEA-CREA, para orientar suas observações, 

comentários, pesquisas, tarefas e desenvolvimento do trabalho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art.23 A avaliação do Estágio  será realizada pelo Coordenador de Estágio, podendo, caso 

necessário, requerer a participação do Colegiado do Curso, a partir dos relatórios entregues 

pelos estagiários. 

 

Art.24  A avaliação obedecerá a dois critérios: Aprovado ou Reprovado.  

 

Art.25 Para satisfazer o critério de Aprovado, os relatórios deverão ser aprovados em todos os 

requisitos abaixo:  
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I Carta de início de estágio e documentação exigida; 

II Caracterização da empresa (capítulo 1); 

III Análise da organização (capítulo 2); 

IV Características da área onde realizou o estágio (capítulo 3); 

V Apresentação das atividades desenvolvidas (capítulo 4); 

VI Conclusão (capítulo 5); 

VII Relatório Final.  

 

CAPÍTULO IX 

DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

Art.26 O relatório final deve atender ao padrão de relatório determinado pela norma NBR nº 

14727, de agosto de 2002 e ser encadernado em pasta na cor preta, tamanho A4. 

 

Art.27 A configuração gráfica do texto deve seguir as seguintes normas: 

I Papel: Tamanho: A 4 (210 x 297 mm) 

II Papel: Tamanho: A 3 (420 x 297 mm) 

III Alinhamento: Justificado 

IV Fonte- Texto  Tamanho: 12; tipo: Arial; Estilo: Normal; Títulos: Tamanho: 16 em Negrito 

 

Art.28 A estrutura básica do relatório final do estágio supervisionado poderá ser adaptado por 

parte do aluno e de seu professor orientador, em função de especificidade do tema abordado. 

No entanto a referência adotada deve, obrigatoriamente, mencionar os seguintes itens e ordem: 

I Página de Rosto 

II Página dos Examinadores 

III Agradecimentos 

IV Sumário (índice) 

V Carta de Conclusão do Estágio 

VI Capítulo 1 – Caracterização da Empresa 

VII Capítulo 2 – Análise da Organização 

VIII Capítulo 3 – Características da Área Onde se Realizou o Estágio 

IX Capítulo 4 – Apresentação das Atividades Desenvolvidas 

X Capítulo 5 – Diagnóstico dos Principais Problemas e Sugestões de Melhoria 

XI Capítulo 6 – Conclusão 

XII Avaliação de Estágio Supervisionado (preenchido pelo aluno) 

XIII Avaliação de Estágio Supervisionado (preenchido pelo supervisor na empresa) 

 

Art.29 As normas para operacionalização do Estágio encontram-se em anexo a este 

documento. 

 

Art.30 Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pelo colegiado do curso. 
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ANEXO I FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 Cronograma do Estágio Supervisionado  

 Explicações para operacionalização 

 

1- Carta de Início de Estágio 

Em papel timbrado da empresa, conforme modelo abaixo. 

 

MODELO I 

 

CARTA DA EMPRESA INFORMANDO O INÍCIO DO ESTÁGIO 

 

(Papel timbrado da Empresa) 

 

Ilmo. Sr. 

Professor  

Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo  

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

 

Prezado Senhor 

Ref.: Início de Estágio do(a) aluno(a) 

-------------------------------------------- 

Nome do(a) aluno(a) 

RA: __________________Bloco: _____ Andar: ________ Sala: _______ 

Orientado pelo Professor : ______________________________________ 

 

Cumprindo determinação do Regulamento de Estágio do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, vimos 

informar V. Sa., pela presente, o início do estágio do(a) aluno(a) acima referido(a). 

 

 

 

Nome do Supervisor: 

Telefone Comercial E-mail 

Área onde se realizará o Estágio: 

Início : ____/____/____                              Término previsto : ____/____/____  

N de Horas Programadas: 

Natureza do Estágio:  



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

104 | P á g i n a  
 
 

 

 

Objetivo Geral: 

 

 

 

 

Araras, ______ de ________________ de __________ 

 

______________________________ 

Carimbo e assinatura do Supervisor 

 

Obs.: a carta deve ser preferencialmente assinada por um profissional da área do 

respectivo aluno ou por titular de cargo administrativo na empresa. 

 

II- Caracterização da Empresa 

Esse capítulo é composto pelas seguintes partes: 

a) Identificação do Estagiário e da Empresa; 

b) Histórico da Empresa (fundação, evolução, fusão, aquisição, separação, principais 

tipos de produtos/serviços, níveis de produção, tendências futuras do setor e da 

empresa, etc.); 

c) Organograma Geral da Organização. 

 

Observação: Fica a critério do aluno, com conhecimento do professor orientador, 

anexar neste capítulo fotos, catálogos, reportagens, gráficos e outros que ilustrem a 

caracterização da organização. 

 

 

III- Análise da Organização  

O aluno deve relatar de forma sucinta os seguintes aspectos: 

a) Missão e Política da Empresa (caso houver); 

b) Identificação e breve descrição do setor econômico no qual se insere a empresa; 

c) Identificação do segmento de mercado da empresa; 

d) Descrever sobre a concorrência que a empresa enfrenta; 

e) Descrever sobre o relacionamento empresa x principais fornecedores; 

f) Descrever sobre o relacionamento empresa x clientes; 

g) Identificar as influências ambientais externas; 

h) Descrever o ambiente interno da organização; 

i) A presença da tecnologia na organização. 

 

IV- Características da Área  
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O aluno deve abordar os seguintes tópicos: 

a) Identificação no organograma geral da área onde se realizou o estágio; 

b) Desenhar o organograma da área; 

c) Fluxograma da área. (identificando-se); 

d) A estrutura da área (pessoas, equipamentos, etc.); 

e) A contribuição da área para a missão da empresa; 

f) Identificar as outras áreas da empresa com a qual mantêm fluxo de informações 

(esquematizar). 

 

V- Atividades Desenvolvidas 

O aluno deve mencionar as atividades que compõem o seu estágio, e para cada uma 

delas, atender os seguintes pontos: 

Finalidade da atividade 

Equipamentos manipulados para a execução da atividade. 

Periodicidade e quantidade do serviço/produção 

Qualidade do serviço/produção 

Descrever detalhadamente a atividade 

Fluxograma  

Formulários utilizados (anexar após a descrição da atividade) 

Planilhas de controles (anexar após a descrição da atividade) 

Gráficos etc. (anexar após a descrição da atividade) 

 

VI- Diagnóstico dos Principais Problemas e Sugestões de Melhorias  

 

Para cada atividade mencionada no capítulo anterior, mencionar problemas e as 

respectivas sugestões de melhoria: 

Problemas 

- Estrutura Organizacional (poder, autoridade; delegação, burocracia, conflito entre 

pessoas, conflito entre departamentos, sistema de informações etc.); 

- Estrutura Física (móveis, utensílios, local, arranjo físico etc.); 

- Ambiental (calor, frio, luminosidade, ruído etc.); 

- No processo de trabalho. 

Soluções  

- Sugestões para cada problema apresentado. 

 

VII- Conclusão 

 

O aluno deve elaborar um texto, resumindo os principais pontos do relatório ou um 

resumo de cada capitulo. 
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Deverá abranger, interligar, interagir o ambiente empresa com os conhecimentos 

adquiridos no curso de graduação. Deve demonstrar a praticabilidade no exercício das 

atividades envolvidas no estágio. 

Este item poderá alcançar até uma página e meia. 

 

VIII- Apresentação do Relatório Final antes da encadernação 

 

Observar os itens da Estrutura do Relatório final do Estágio Supervisionado 
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ANEXO II 

 

À 

Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES 

 

Empresa : 

Nome do Supervisor(a) : 

Área : 

Período: ___/___/___  a ___/___/____    Total de Horas no Período:              h. 

Estagiário(a) : 

Bloco:                     Andar:                     Sala: 

 

AVALIAÇÃO A SER PREENCHIDA PELO SUPERVISOR DO ESTÁGIO NA EMPRESA 

Aspectos Considerados Pontuação 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Conhecimento demonstrado no 

desenvolvimento das atividades 

programadas. 

          

Cumprimento das atividades 

programadas 

          

Qualidade do trabalho dentro de um 

padrão de desempenho aceitável. 

          

Disposição para atender           

Disposição para atender 

prontamente as solicitações 

(cooperação) 

          

Iniciativa na solução de problemas 

(independente do supervisor) 

          

Capacidade de sugerir, projetar ou 

executar inovações ou modificações 

na Empresa. 

          

Assiduidade e pontualidade no 

cumprimento de horários. 

          

Responsabilidade e zelo pelos bens 

da Empresa 
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Disciplina quanto as normas e 

regulamentos internos 

          

Facilidade de contatos e interação no 

ambiente de trabalho 

          

Desenvolvimento do Plano de 

Estágio 

          

 

Assinatura do(a) Supervisor(a) Carimbo da Empresa 

 

Recebido em  

 

Professor Orientador 

 

Obs.: ESTE ANEXO PODE SER OBTIDO NO SITE DO UNAR 
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ANEXO III 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(Preenchido pelo Aluno) 

Nome do Aluno: 

Bloco:                 Andar:           Sala: 

 

Empresa em que efetuou o Estágio: 

Área em que efetuou o Estágio: 

Início do Estágio:____/____/____      Término do Estagio: ____/____/____   

Total de meses:                                    Total de Horas:  

 

QUESTÕES 

 Sim Não 

Objetivando sua ambientação houve apresentação aos demais 

funcionários? 

  

Durante o estágio, desenvolveu entrevistas com gerências?   

Procedeu visitas às instalações ?   

Participou de reuniões de atividades, organização e produtos da 

empresa? 

  

Desenvolveu tarefas especificas?   

Encontrou dificuldades na sua execução?   

Caso tenha respondido afirmativo a questão acima, como resolveu 

suas dificuldades? 

  

   

   

Contou com assistência de supervisor?   

Desenvolveu relatórios de estágio?   

Apresentou à empresa seus(s) relatórios?   

 

 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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ANEXO IV 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(preenchido pelo supervisor na empresa) 

Empresa: 

Ramo de Atividade: 

Área onde se Realizou o Estágio: 

Nome do Supervisor: 

Nome do Estagiário: 

Período de Realização do Estágio: de ____/_____/_____ a ____/____/____ 

Total de Horas: 

Jornada:           Integral (      )         Parcial (       ) 

 

1. Favor assinalar com um X as atividades efetivamente desenvolvidas pelo 

estagiário 

 

Planejamento  Pesquisas  Organização, métodos e 

sistemas 

 

Laboratório  Desenvolvimento de 

Processos 

 Desenvolvimento de 

Produtos 

 

Desenvolvimento de 

Serviços 

 Projetos Técnicos  Controle de Qualidade  

Manutenção  Produção  Suprimentos  

Compras  Comercialização  Auditoria  

Finanças  Custos  Distribuição  

Controladoria  Estatística    

Jurídico  Processamento de 

dados 

 Outras: 

(descrever) 

 

 

Outras:_______________________________________________________________ 

 

2. O nível de preparo profissional do estagiário foi : 

 

Ótimo (        )  Bom (        )  Regular (        ) 

 

Observações que a empresa julga conveniente: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

111 | P á g i n a  
 
 

 

 

Com referência ao nível de integração entre o estagiário e a empresa, 

assinalar: 

 

Houve treinamento para adaptação?   Sim (        ) Não (        ) 

Houve adaptação espontânea?    Sim (        ) Não (        ) 

O relacionamento do estagiário com o supervisor foi:  

Bom (         ) Regular (         ) Ruim (         ) 

O relacionamento do estagiário com os colegas foi: 

Bom (        ) Regular (        ) Ruim (         ) 

 

Observações que a empresa julga convenientes: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Com referência ao aproveitamento do estágio pelo estagiário, assinalar: 

 

Aprendizagem obtida   Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Interesse demonstrado   Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Autonomia     Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Criatividade     Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Envolvimento    Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

 

5. No que se refere à utilidade do estágio, favor assinalar: 

Utilidade do estágio para a empresa foi:  

Muito Significativa (        ) Parcial (        ) Pouco Expressiva (        ) 

Utilidade do estágio para o aluno estagiário, foi: 

Muito Significativa (        ) Parcial (        ) Pouco Expressiva (        ) 

 

Sugestões da Empresa: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Data : _____/_____/_____      
 

 

Carimbo da Empresa 

 

 

Assinatura do Supervisor 
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ANEXO V 

FICHA DE ESTÁGIO 

OBS.: PREENCHIDA EM DUAS VIAS E NÃO DEVE SER ENCADERNADA 

 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 

 

Nome do Aluno: 

 

Bloco:                     Andar:                Sala: 

 

Curso:  

 

Nome da Empresa:  

 

Área Onde se Realizou o Estágio: 

 

 

Natureza do Estágio: 

(    ) com vínculo empregatício 

(    ) autônomo 

(    ) sem vínculo empregatício 

 

Estágio com Início em ____/____/ ____    Término ____/____/ _____    

Total de Horas:  

 

Supervisor do Estágio na Empresa: 

Nome 

 

Assinatura 

 

Professor Orientador: 

 

 

Coordenador do Estágio na Faculdade: 

 

 

Relatório entregue em  

                                          

____/____/____ 

 

Recebido 

por:______________________ 

1a via: Instituição 

2a via: protocolo de entrega do aluno(a) 
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MODELO II 

 

CAPA 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS DR. EDMUNDO ULSON 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

CURSO: 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

ARARAS, 200_ 
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MODELO III 

 

PÁGINA DE ROSTO 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

  APRESENTADO 

ÀO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS - DR. EDMUNDO ULSON 

 COMO UM DOS PRÉ-REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

ARQUITETO URBANISTA 

 

ARARAS 

ANO 
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MODELO IV 

 

PÁGINA DOS EXAMINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFESSOR COORDENADOR:  ________________________ 

 

 

 PROFESSOR ORIENTADOR:   _________________________ 

 

 

 SUPERVISOR NA EMPRESA:  _________________________ 
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MODELO V 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
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MODELO VI 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

SUMÁRIO 

(relacionar os capítulos e tópicos constantes no relatório) 

 

  

 Carta de Conclusão do Estágio 

 

 Caracterização da Empresa (aqui começa a página 01)…..…01 

   

          …..…………………………….......…………………………………02 

          …..……………………………………........………………………...03 

          ….........………………………………………………………………etc. 

 

 Análise da Organização 

 

…..………………………………………………………………........ 

…..………………………………………………………….......…….etc. 

 

  

Anexos 

 

 Avaliação de Estágio Supervisionado  (preenchido pelo aluno) 

  

 Avaliação de Estágio Supervisionado  (preenchido pela empresa) 
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MODELO VII 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO E DA EMPRESA 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

 NOME: ________________________________________________________ 

 ANO: _________ BLOCO: ________ ANDAR: ________ SALA: _______ 

 PERÍODO: ______________________ 

 CURSO: _______________________________________ 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ONDE SE REALIZOU O ESTÁGIO 

 

NOME: ______________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________ UF _______________ CEP __________________ 

TELEFONE: _____________________________FAX _________________________ 

E-MAIL: _ ____________________________________________________________ 

RAMO DE ATIVIDADE: _________________________________________________ 

OBJETIVO EMPRESARIAL: _____________________________________________ 

PORTE DA EMPRESA: _________________________________________________ 

N DE EMPREGADOS: _________________________________________________ 

FATURAMENTO ANUAL: _______________________________________________ 

CAPITAL SOCIAL: _____________________________________________________ 

SETOR ONDE REALIZOU O ESTÁGIO: __________________________________ 

DISCIPLINAS CORRELATAS: __________________________________________ 
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MODELO VIII 

 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 

 

ATENÇÃO - Papel Timbrado da Empresa 

 

Ilmo. Sr.  

Prof. _________________ 

Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do  

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

 

Prezado Senhor 

 

Ref. Conclusão de estágio de: 

--------------------------------------- 

Nome do(a) aluno(a) 

RA: ________________ Bloco: _____ Andar: ______ Sala : _______ 

Orientado pelo Professor: ___________________________________ 

 

De acordo com determinação do Regulamento de Estágio do Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, vimos informar a V.Sa., por meio desta, que o (a) 

aluno(a) acima concluiu seu estágio nesta empresa. 

 

Nome do Supervisor na Empresa: 

______________________________________________ 

Área onde se Realizou o Estágio: 

______________________________________________ 

Início do Estágio: ____/____/____ Término: ____/____/____ 

Realizado em _____ meses e _____ horas efetivas. 

 

___________________________ 

Nome e Assinatura do Supervisor 
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REGULAMENTO DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.1º- O presente regulamento dispõe sobre as condições e critérios que orientam a 

elaboração, execução e apresentação do Trabalho Final de Curso, referente ao Curso de 

Arquitetura e Urbanismo 

 

Art.2º O Trabalho Final de Graduação, doravante, TFG, é o conjunto de atividades 

desenvolvidas no âmbito da disciplina obrigatória “Trabalho de Curso”, conforme projeto 

pedagógico do curso.  

 

Art.3º A temática do TFG será de livre escolha do aluno e o desenvolvimento do trabalho será 

assessorado e orientado por um professor, arquiteto e urbanista, do corpo docente do curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Araras – Dr.Edmundo Ulson – UNAR, 

escolhido pelo aluno e  que tenha formalizado a aceitação dessa responsabilidade.  

 

Art.4º O aluno deverá realizar um trabalho individual de proposição, contemplando questões e 

conhecimentos desenvolvidos no curso de Arquitetura e Urbanismo, a ser submetido à avaliação 

final por uma Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO TFG 

Art.5º São Objetivos do TFG: 

I- A primorara a postura criativa, investigativa e independente de seus alunos; 

II- Comprovar a apreensão de conhecimentos e as habilidades técnicas necessários ao 

exercício profissional do arquiteto urbanista; 

III- Incentivar a postura criativa, investigativa e independente de seus alunos; 

IV- Desenvolver o gosto pela pesquisa; 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DO TFG 

Art.6º O semestre ideal para a realização do TFG é o décimo, entretanto, os alunos poderão 

inscrever-se nos trabalhos TFG, a partir do seu oitavo semestre da graduação. 

 

Art.7º A submissão dos TFGs para as Bancas Examinadoras somente poderá ser realizada ao 

término do seu décimo semestre de graduação.  

 

Parágrafo Único: Aos alunos inscritos nestas condições será assegurada a participação de 

professor orientador. 

CAPÍTULO IV  

CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA 

Art.8º Os alunos só poderão se inscrever nos trabalhos do TFG, mediante a comprovação de 

matrícula na disciplina TFG, fornecida pela Secretaria do Centro Universitário. 

 

Art.9 O aluno deverá apresentar, por ocasião da matrícula na Disciplina TFG, para apreciação e 

aprovação da Comissão do TFG, a ficha de inscrição, contendo: 
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I- Definição clara do objeto e do tema de trabalho; 

II-  Plano de Pesquisa aprovado na disciplina de Metodologia Científica; 

III- Indicação e aceite do professor orientador. 

 

Art.10 Até a data marcada pela Comissão do TFG, o aluno deverá entregar relatório, contendo:  

I- Justificativa conceitual do tema e da forma prevista para o seu desenvolvimento; 

II- Justificativa da escolha do local para desenvolvimento do objeto; 

III- Um conjunto de trabalhos, projetos ou obras que sirvam de referência para o 

desenvolvimento do trabalho proposto; 

IV- Objeto claro de estudo para o TFG (proposta inicial do projeto); 

V- Cronograma do trabalho; 

VI- Parecer do professor orientador avalizando a execução do trabalho proposto pelo aluno. 

 

Art.11 A avaliação desse relatório será efetuada pela Comissão do TFG, com a presença do 

aluno, para as recomendações necessárias ao desenvolvimento do trabalho final de graduação. 

 

Parágrafo Único: A omissão ou atraso na entrega do Relatório acima descrito acarretará 

atrasos e impossibilitará a matrícula no TFG ou o atraso para as bancas examinadoras. 

 

CAPÍTULO V  

DAS ATIVIDADES E DA COORDENAÇÃO DO TFG 

 

Art.12 As atividades/trabalho do TFG serão desenvolvidas, preferencialmente, nas 

dependências do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNAR 

 

Parágrafo Único- As exceções deverão ser comunicadas previamente à Comissão do TFG para 

conhecimento e autorização.  

 

CAPÍTULO VI  

DOS DOCENTES ORIENTADORES 

Art. 21 Os docentes orientadores deverão exercer as seguntes atribuições: 

I- Formalizar o aceite da orientação solicitada pelo aluno, referendando os planos preliminares 

de trabalhos apresentados; 

II- Informar a Comissão do TFG, com antecedência necessária, o dia da semana, o local e o 

horário de suas atividades; 

III- Aferir e atestar a freqüência do aluno às aulas, informando estes dados à Comissão do TFG 

sempre que apropriadamente solicitado; 

IV- Avaliar preliminarmente os trabalhos finais, sugerindo a sua submissão às Bancas; 

V- Examinadoras, e informando a Comissão do TFG o resultado desta avaliação; 

VI- Propor à Comissão do TFG a composição e a data da realização das Bancas Examinadoras 

(Pré-Banca e Banca Final) do trabalho de seus alunos; 

VII- Presidir a Banca Examinadora e encaminhar o relatório sobre a avaliação efetuada; 

 

CAPÍTULO VII  

DA AVALIAÇÃO 

Art. 22 O TFG será submetido a uma avaliação preliminar pelo professor orientador, sugerindo 

(ou não) a sua submissão à Banca Examinadora – Pré-Banca.  
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Art. 23 A Pré-Banca será realizada no mês de outubro, formalizada com 03 (três) professores – 

sendo o orientador e mais dois professores.  

 

Art.24 O resultado da avaliação, além das recomendações gerais, será expressa por meio dos 

conceitos Apto  e Não apto a submeter seu trabalho à Banca Final. 

 

Parágrafo Único: Em caso de menção Não- Apto o aluno deverá retomar os trabalhos em 

regime de recuperação e ser submetê-lo à banca final, respeitando-se o prazo de  180 dias, a 

contar da data da pré-banca. 

 

Art. 25 O TFG, acompanhado do Relatório inicial e do resultado circunstanciado da Pré-Banca, 

será submetido à apreciação de uma Banca Examinadora formada por, no mínimo, quatro 

membros – professor orientador, dois professores do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNAR 

e professor externo à Instituição, sob a presidência do professor orientador, membro nato da 

Banca.  

 

Parágrafo Único A Banca Final deverá ser realizada, no mínimo, em 45 dias após a realização 

da pré-banca. 

 

Art. 26 A Banca Examinadora conferirá  nota de zero a dez ao aluno, sendo a nota sete 

suficiente para aprovação.  

 

Art. 27 Em caso de a Banca Examinadora aferir conceito inferior a  sete (7,0), o aluno será 

submetido ao regime de recuperação na disciplina TFG, seguindo-se as seguintes disposições: 

I- Para notas entre 5,0 e 6,9, o aluno efetuará as correções necessárias ao trabalho, 

submetendo-o à nova Banca Examinadora Final, após noventa dias do término da Banca Final a 

que se submeteu, devendo fazer nova matrícula na disciplina.  

II- A Banca Examinadora conferirá uma nota de zero a seis ao aluno, sendo a nota seis a 

máxima e cinco o suficiente para aprovação.  

III- Se o resultado for abaixo de 5,0 (cinco), o aluno será considerado dependente na disicplina 

TFG, devendo cumprir todo processo de TFG descrito nesse regulamento. 

 

Art.v28 O TFG deverá apresentar três exemplares à Pré- Banca, encadernados em espiral 

simples e quatro exemplares encadernados e quatro cópias em midia eletrônica para a Banca 

Final.  

 

Art.v29 Em sendo o aluno aprovado na Banca Final, ele deverá proceder à entrega de um 

exemplar corrigido, encadernado em capa dura, bem como uma mídia eletrônica, à Comissão do 

TFG, até o ultimo dia útil do ano do exercício, com vistas ao depósito na Biblioteca da 

Instituição, para que sejam liberados os documentos para a sua inscrição no  

 

Art.30 Os casos omissos a esse documento deverão ser submetidas à aprovação do Colegiado 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNAR.  
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O regulamento que ora se apresenta objetiva normatizar as Atividades 

Complementares como componente curricular dos Cursos de Graduação do Centro Universitário 

de Araras “Dr Edmundo Ulson”- UNAR. 

 

Art. 2º - As Atividades Complementares, fixadas no Projeto Pedagógico dos Cursos, 

respaldadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm a finalidade de enriquecer o processo 

de ensino-aprendizagem privilegiando: 

1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 

2. Complementar a formação profissional e social; 

3. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala 

de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

4. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais 

no contexto regional em que se insere a instituição; 

5. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os semestres e 

séries; 

6. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno; 

7. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às experiências 

profissionalizantes julgadas relevantes para a área de formação considerada; 

8. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva e a participação em atividades de extensão. 

 

Art. 3º - As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno a partir de seu 

ingresso no curso, obedecendo à carga horária exigida em cada currículo, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares, para a conclusão do seu curso de graduação; 

 

Art. 4º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a colação 

de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver regularmente matriculado, 

excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

 

Art. 5º - São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos seguintes 

categorias: 

 

Categoria I : Atividades fora do ”sede” 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, teatros, em 

entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, reconhecidas pela 

instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação complementar do aluno. 

Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, ou seja, na condição de 

“participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. 

 

Categoria II : Atividades dentro da “sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, podendo 

ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, debates, etc. Os temas 

de interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os cursos. Os temas específicos são 
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orientados a um público alvo particular (curso). Verifique junto ao seu curso se determinada 

área de interesse, promovida por outro curso ou núcleo, permite o cômputo de horas de 

Atividades Complementares. 

 

Categoria III : Atividades de pesquisa, publicações e monitoria 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do curso em 

sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária não esteja dirigida 

apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que sejam formados (alunos) para 

também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa teórica ou 

empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os docentes atestarão a 

atividade realizada. 

Esta categoria de Atividades Complementares inclui projetos envolvendo implementação prática, 

pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse com produção 

intelectual ou projeto com implementação real 

 

Categoria IV : Atividades Comunitárias 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, família, saúde, 

educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do conhecimento produzido. 

Os alunos poderão deles participar, através de órgão encarregado das atividades de estágio, 

monografia ou outro, conforme orientação específica do curso, que programará, coordenará e 

controlará o cumprimento das atividades 

 

Parágrafo Único – Outras Atividades Complementares dentro de cada grupo 

poderão ser analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 

 

Art. 6º - A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este Regimento, 

conforme as características próprias de cada curso de graduação, com aprovação do Conselho 

de Curso respectivo. 

 

Art. 7º - Por se tratar de uma atividade, o registro da mesma deverá ser semestralmente, sob 

a forma de: “Cumpriu (Realizada)” ou “Não Cumpriu (Não Realizada)”. 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º - A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 

Complementares ficarão sob a responsabilidade dos seguintes componentes: 

a) Conselho de Curso; 

b) Coordenador das Atividades Complementares; 

c) Professor Orientador; 

 

Parágrafo Único – Não haverá remuneração ou atribuição de horas-aulas 

específicas ao Coordenador das Atividades Complementares, bem como a 

professores orientadores. Sempre que possível essa atividade deverá ser 

designada a docentes do curso que possuem horas atividades; 

 

Art. 9º - Compete ao Conselho de Curso:  

a) Elaborar o regulamento das Atividades Complementares específicas do Curso e a 

pontuação das mesmas; 
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b) Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares; 

c) Designar o professor orientador responsável pela supervisão, acompanhamento e 

avaliação de Atividade Complementar específica, entre aqueles pertencentes ao 

quadro de docentes do respectivo curso; 

d) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

e) Validar as atividades realizadas; 

f) Regulamentar as atividades não-previstas; 

g) Encaminhar semestralmente para a Direção de Graduação e Acadêmica, a relação 

das Atividades Complementares a serem oferecidas no respectivo semestre e que 

deverão ser cadastradas pela Secretaria Geral. O encaminhamento deverá ser 

através de formulário próprio conforme Anexo I; 

h) Encaminhar, ao final de cada ano, à Secretaria Geral para registro acadêmico, do 

relatório do resultado das Atividades Complementares no curso (Anexo II); 

i) Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades Complementares não 

constantes neste regulamento; 

j) Elaborar o planejamento orçamentário das Atividades Complementares e 

encaminhá-lo aos órgão competentes; 

 

Art. 10 - As Atividades Complementares a serem oferecidas por cada curso de graduação, 

poderão ser coordenadas por um professor pertencente ao seu quadro de docentes, cujas 

principais atribuições são: 

a) Seguir o regulamento específico para esta atividade de seu curso; 

b) Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades 

Complementares, bem como o número de vagas disponíveis para cada uma delas; 

c) Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos professores orientadores e pelos 

alunos; 

d) Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das Atividades 

Complementares; 

e) Sugerir a substituição de professores orientadores e, em casos especiais, 

submeter à aprovação do Conselho de Curso com exposição de motivos; 

f) Estabelecer, em conjunto com o professor orientador, o número de alunos, com 

base no total de alunos inscritos para a Atividade Complementar; 

g) Encaminhar à Secretaria Geral a totalização das horas das Atividades 

Complementares de cada aluno, para fins de registro acadêmico, ao final de cada 

ano letivo; 

h) Estabelecer prazos e critérios para inscrição e seleção dos interessados nas 

Atividades Complementares disponibilizadas para o semestre; 

i) Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada aluno; 

j) Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo curso de graduação, as 

Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 

 

Art. 11 - Cada Atividade Complementar poderá ser acompanhada e avaliada por um professor 

orientador pertencente ao quadro de docentes do curso, cujas responsabilidades são: 

a) Definir o número máximo de alunos por grupo que poderão desenvolver a 

atividade; 

b) Definir o objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento da atividade; 
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c) Definir o método de avaliação da atividade, como por exemplo: entrega de 

resenhas manuscritas ou impressas, artigo científico, avaliação escrita, 

seminários, ou qualquer outra forma de avaliação que venha contribuir com a 

formação do aluno conforme estabelece Art. 2o; 

d) Analisar os pedidos de inscrição para o desenvolvimento da atividade 

complementar sob sua responsabilidade, verificando se os participantes estão 

aptos para tal; 

e) Definir em conjunto com os alunos inscritos na atividade complementar o 

cronograma de atuação bem como as avaliações a serem aplicadas; 

f) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de toda a atividade; 

g) Emitir relatório final, conforme anexo II, informando ao Coordenador das 

Atividades Complementares a listagem dos alunos inscritos, bem como o 

resultado final (“cumpriu” ou “não cumpriu”). 

 

SEÇÃO III – DO ALUNO 

 

Art. 12 – O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 

 Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades 

Complementares; 

 Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre letivo, 

aquela em que deverá fazer inscrição junto à Coordenação do Curso; 

 Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o cronograma 

estabelecido em conjunto com o professor orientador; 

 

Art. 13 – A integralização das Atividades Complementares deverá ocorrer durante o período em 

que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se eventuais períodos de 

trancamento. 

 

Art. 14 – A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a colação 

de grau. 

 

Art. 15 – O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua própria 

conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas curriculares, não 

havendo a possibilidade de abono de faltas decorrentes da realização dessas atividades. 

 

SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 16 - Atividades Complementares de longo prazo deverão possuir avaliações semestrais 

realizadas pelo professor orientador. 

 

Art. 17 – A avaliação da Atividade Complementar é de responsabilidade do professor orientador 

e deve ser definida quando do oferecimento aos alunos do curso. 

 

Art. 18 – A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte integrante da 

avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso. 

 

Art. 19 – A Atividade Complementar será registrada como “Cumpriu” somente quando o aluno 

realizar todas as atividades pertinentes à mesma, respeitar o cronograma e ter sido aprovada 

no processo de avaliação designado pelo professor orientador. 
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SEÇÃO V – DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 20 – A inscrição deverá ser realizada pelo aluno através de formulário próprio, entregue e 

protocolado na Coordenação do Curso. 

 

Art. 21 – O período de inscrição será determinado pelo coordenador das Atividades 

Complementares. 

 

Art. 22 – O formulário de inscrição deverá ser retirado na Coordenação e preenchido 

juntamente com o professor orientador da Atividade Complementar escolhida pelo aluno. 

 

SEÇÃO VI – DO REGISTRO ACADÊMICO 

 

Art. 23 – Ao final de cada semestre o Coordenador das Atividades Complementares deverá 

protocolar junto a Secretaria Geral, os relatórios referentes a cada Atividade Complementar 

desenvolvida no período, constando a situação de cada aluno inscrito na mesma. 

 

Art. 24 – Cada Atividade Complementar realizada terá um registro próprio junto à 

Coordenação, em relatório padronizado (Anexo II). 

 

Parágrafo Único – Atividade realizada em outra instituição e/ou empresa 

deverá ser comprovada através de documento comprobatório, a qual poderá 

ser convalidada como Atividade Complementar pelo Conselho de Curso. 

 

SEÇÃO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 

 

Art. 25 -As Atividades Complementares elaboradas e regulamentadas pelos Órgãos Colegiados 

do UNAR, deverão ter seu planejamento e/ou orçamento financeiro encaminhado aos órgãos 

competentes para aprovação. 

  

Art. 26 – Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado dos 

Cursos. 

 

Art. 27 – Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Consepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


