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PROJETO DE ARQUITETURA 2
90 HORAS

CÓDIGO: AURB007

EMENTA

Introdução aos elementos da composição arquitetônica (forma x sistema estrutural).
Composição com elementos lineares, elementos planos e composição mista. A relação
forma x tema. Construção de modelos reduzidos.
OBJETIVOS

1. Desenvolver a capacidade de percepção ambiental e a criatividade através do estímulo
dos sentidos sensoriais e da experimentação de espaços da cidade.
2. Construir idéias geradoras de projeto a partir de temas, espaços e/ou situações
propostas. Transformar idéias geradoras em forma arquitetônica e representá-las com
modelos tridimensionais reduzidos.
3. Identificar os elementos da linguagem arquitetônica no espaço vivenciado e nos
modelos reduzidos.
4. Fornecer, através de elementos teóricos e práticos, conhecimentos básicos de sistemas
estruturais e experimentá-los em exercícios com modelos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I UNIDADE
Das idéias para as formas/espaços: elaboração de idéias geradoras de projeto a partir
de estímulos sensoriais: tato, olfato, paladar, audição. Elaboração de composições a
partir destas idéias geradoras. Instalações e/ou modelos reduzidos.
Introdução ao conhecimento dos sistemas estruturais e suas vinculações com a
forma/espaço (elementos curvos, lineares, planos e composição mista).
Identificação nos modelos reduzidos dos elementos da linguagem arquitetônica e da
estrutura.
Das formas/espaços para as idéias: leitura da forma simbólica e dos sistemas
estruturais em modelos reduzidos e/ou obras de arquitetura (elementos planos).
II UNIDADE
Elaboração de idéias geradoras e de composições através da experimentação de
espaços da cidade.
As contribuições da Psicogeografia e da Situlogia para o desenvolvimento da
percepção ambiental.
Elaboração de modelos reduzidos (cascas, treliças, cabos, dobraduras e composições
mistas) a partir das idéias geradoras e do tema.
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ESTRATEGIAS E METODOLOGIA

Estratégias:
Comportamento lúdico construtivo
Deriva e mapeamento cognitivo
Experimentação dos espaços e dos sentidos sensoriais.
Elaboração de modelos reduzidos
Metodologia:
Aulas externas
Aulas expositivas e seminários
Pesquisas de campo
Exercícios práticos em sala de aula
Análises coletivas
Apoio didático:
Textos, transparências, apresentações de datashow, vídeos.
Exposição de trabalhos
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliações de caráter crítico e formativo sobre o processo produtivo do período, em
trabalhos individuais ou em grupo, ao longo do bimestre, onde são considerados:
Construção das idéias geradoras, adequação das formas/espaços propostos às idéias
geradoras, expressividade da forma/espaço e do agenciamento, adequação do sistema
estrutural, processo de trabalho e arte final.
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