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EMENTA
Representação gráfica de um projeto arquitetônico nos diferentes níveis de projeto, entendendo o desenho não 
somente  como expressão  gráfica,  mas  também como instrumental  para  a  compreensão  da  representação  do 
espaço tridimensional 

OBJETIVOS
Dotar o estudante de conhecimentos técnicos necessários para a elaboração de desenhos para a construção de 
edifícios, seus diversos elementos constituintes e entorno, de acordo com o sistema normativo da  A BN.T – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Importância do desenho arquitetônico como linguagem do profissional da arquitetura e urbanismo
- Introdução ao desenho técnico, instrumental básico
- Normas da  A BN.T – Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Escalas gráficas e simbologia
- Elementos representantes do projeto: plantas de situação, locação, diagrama da coberta, planta baixa, cortes e 

fachadas
- Componentes de uma coberta: tipos de coberta, tesouras, inclinação das cobertas, coletores de águas pluviais
- Desenvolvimento de um projeto de uma residência térrea
- Circulação vertical – elevadores, rampas e escadas
- Noções elementares de topografia: interpretação de levantamentos planimétricos, altimétricos e 

planialtimétricos
- Desenvolvimento de um projeto de uma residência com dois pavimentos
- Desenvolvimento de um projeto em terreno acidentado

ESTRATÉGIAS E METODOLOGIA
– Aulas  teóricas  expositivas  abordando  cada  uma  das  etapas  constantes  na  programação,  cujo  conteúdo 

subsidiará o desenvolvimento dos trabalhos práticos.
– Visitas a obras com aulas de caráter prático/teórico
– Apoio: transparências e/ou outros materiais de recurso audiovisual

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Todos os trabalhos serão avaliados e pontuados de acordo com o desenvolvimento de cada uma das etapas programadas. 
A nota de cada bimestre será dada através da média ou somatório de notas de todos os trabalhos desenvolvidos em cada 
bimestre
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