BachareladoemArquiteturaeUrbanismo2021 
ProjetoPedagógicodeCurso 
 RM|F
U
 aculdadeRobertoMiranda 









ComissãodeDesenvolvimentodoPPC 

PresidênciadaMantenedora 
RobertodeÁvilaMiranda 
DireçãoGeraldaMantida 
RobertoLiraMiranda 
DiretorAdministrativo 
PabloTellesdeCaldas 
SecretáriaAcadêmica 
ErikaAlbieroMiranda 
CoordenadoraAcadêmica 
JulianaAguiarRodrigues 
AssistenteAcadêmico 
ViniciusBanin 
CoordenadordoC urso 
WalterRenanAbreuMaffei 

Docentes 
AlexandreJusisBlanco 

MarcelodeOliveiraMota 

CesarAugustoAlonsoCapasso 

MauricioTakahashi 

DaviRodriguesPoit 

MiguelArmandodeNoronhaFeio 

EgbertoGomesFranco 

MiguelValioneJunior 

EricFernandoTeixeiraZompero 

RicardoJoseRossindeOliveira 

LorreineAgostinhoClaudio 

SilviaMariaCarneirodeCampos 

LuizGustavoBarbosadeCampos 

ValériaBrandinideOliveira 



SãoPaulo 
2019 




Sumário 
Introdução
I.ContextualizaçãodaIES
I.I.AMissãodaIES
I.II.IdentificaçãodaInstituição
I.II-I.PERFILDAIES
I.II-II.ÁREADEATUAÇÃODAIES
IV-IV.CORPODIRIGENTE
II.ContextualizaçãodoCurso
II.I.DenominaçãodoCurso
II.II.PerfildoCoordenadordoCurso
II.III.NúcleoDocenteEstruturante-NDE

12 
12 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
17 

1.OrganizaçãoDidático-Pedagógica

18 

1.1.PolíticasInstitucionais
1.1.1.PolíticasdeEnsinodaFaculdadeRobertoMiranda
1.1.1.1.CorpoDocente
1.1.1.2.GradeModulareCíclica
1.1.1.3.VivênciaPrática
1.1.1.4.ProjetosInterdisciplinareseIntermodulares
1.1.1.5.ProcessosdeMelhoriaContínua
1.1.2.PolíticasdeExtensãodaFaculdadeRobertoMiranda
1.1.3.PolíticasparaPesquisadaFaculdadeRobertoMiranda
1.1.4.PolíticadePós-Graduação
1.1.5.PráticaspararevisãodasPolíticasInstitucionais

18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
21 
22 

1.2.ObjetivosdoCurso
1.2.1.ContextoEducacionalnoÂmbitoEconômicoeSocial
1.2.2.AtendimentodeCaracterísticasLocaiseRegionais
1.2.2.1.FormaçãoModular
1.2.2.2.ProjetoPrático
1.2.2.3.FormaçãoEmpreendedoraeIntraempreendedora
1.2.2.4.AtendimentodeDemandasdeNaturezaSocial
1.2.2.5.AtendimentodeDemandasdeNaturezaCultural
1.2.2.6.AtendimentodeDemandasdeNaturezaPolítica
1.2.2.7.AtendimentodeDemandasdeNaturezaAmbiental
1.2.2.8.AtendimentodeDemandasdeNaturezaEconômica
1.2.3.ObjetivoGeral
1.2.4.ObjetivosEspecíficos
1.2.4.1.ObjetivosdoCursoeoPerfildoEgresso
1.2.4.2. ObjetivosdoCursoeaEstruturaCurricular
1.2.4.3.ObjetivosdoCursoeoContextoEducacional

23 
23 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
27 
29 
32 
32 
35 




1.2.3.4.ObjetivosdoCursoeInovação

35 

1.3.PerfilProfissionaldoEgresso
1.3.1CompetênciasaSeremDesenvolvidas
1.3.2.OPerfildoEgressoeasNecessidadesLocaiseRegionais
1.3.3.ProgramadeAtualizaçãoPermanente(PAP)
1.3.4.ComprometimentoDocente,DiscenteeInstitucional
1.3.5.ProgramadeAcompanhamentodeEgressos

37 
37 
39 
40 
41 
41 

1.4.EstruturaCurricular
1.4.1.PolíticasdeEnsinoUtilizadasparaFormaçãodaEstruturaCurricular
1.4.2.MatrizCurricular
SOFTSKILLS(SK)
1.4.3.EstruturaCurriculardoCurso
1.4.4.FlexibilidadedosComponentesCurriculareseIntegralização
1.4.5.AcessibilidadeMetodológicaeEstruturaCurricular
1.4.5.1.TreinamentodoCorpoDocenteeTécnico-Administrativo
1.4.5.2.RevisãoCurricular
1.4.5.3.ProgramadeNivelamento
1.4.5.4.RecursosMateriaiseSoftwares
1.4.6.CargaHorária
1.4.6.1.CargaHoráriaTeóricaxPrática
1.4.6.2FormadeAcessoaoCurso
1.4.6.3.RepresentaçãoGráficadeumPerfildeFormação
1.4.6.4.PercursodeFormação
1.4.6.4.1.FastTrack
1.4.7.MecanismosdeFamiliarizaçãocomaModalidadeàDistância

42 
42 
43 
45 
45 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
51 
53 
54 
54 

1.5.ConteúdosCurriculares
1.5.1. Parâmetros para Seleção de Conteúdos na Elaboração dos Currículos
Interdisciplinaridade
1.5.2.ConteúdosCurriculareseoPerfilProfissionaldoEgresso
1.5.3.AtualizaçãodaÁreadeArquiteturaeUrbanismo
1.5.4.CargaHorária
1.5.5.Bibliografia
1.5.5.1.BibliografiaBásica
1.5.5.2.BibliografiaComplementar
1.5.6.AcessibilidadeMetodológica
1.5.7.EducaçãoAmbiental
1.5.8.DireitosHumanos
1.5.9.RelaçõesÉtnico-Raciais
1.5.10.HistóriaeCulturaAfro-Brasileira,AfricanaeIndígena
1.5.11.NecessidadesLocaiseRegionais
1.5.12.ComponentesCurriculares


55 
e a 
55 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
58 
59 


1.5.13.PolíticadeAtualizaçãoPermanente
65 
1.5.14.ConteúdoProgramático
65 
Disciplina:Criatividade
66 
Disciplina:AtividadesComplementares(ON)
70 
Disciplina:ComunicaçãoeExpressão:LínguaPortuguesa.Conversão,Leitura
eInterpretação
72 
Disciplina:Estética
75 
Disciplina:EstudosSocioambientais
78 
Disciplina:RealidadeVirtual(VR)
80 
Disciplina:AtividadesComplementares(ZH)
82 
Disciplina:EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 84 
Disciplina:HistóriadaArte
86 
Disciplina:Materiais
88 
Disciplina:TalentoseCompetências
92 
Disciplina:AtividadesComplementares(C)
94 
Disciplina:ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos,Análisee
Revisão
98 
Disciplina:TeoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoedoPaisagismo
105 
Disciplina:AtividadesComplementares(AG)
107 
Disciplina: PatrimônioCultural
111 
Disciplina:EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida
113 
Disciplina:TeoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoePaisagismo 117 
Disciplina:AtividadesComplementares(LB)
119 
Disciplina: Comunicação e Expressão: Discurso e Argumentação, Oratória
(FalaremPúblico)
121 
Disciplina:EspaçoeSociedade
123 
Disciplina:PensamentosContemporâneos
128 
Disciplina:AtividadesComplementares(IP)
132 
Disciplina:DesenhoseMeiosdeRepresentaçãoeExpressão
134 
Disciplina:EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais
136 
Disciplina:EstudosSociaiseAmbientais
138 
Disciplina: TécnicasRetrospectivas
143 
Disciplina:AtividadesComplementares(LC)
145 
Disciplina:ContextoUrbano
147 
Disciplina:Urbanismo
149 
Disciplina:PlanejamentoUrbanoeRegional
151 
Disciplina: Etnia e Cultura Brasileira: Os Povos Indígenas. Colonização e
Imigração
153 
Disciplina:AtividadesComplementares(AS)
160 
Disciplina:UtopiasUrbanas
170 



Disciplina:ArteeArquiteturanoSéculoXX
Disciplina:AtividadesComplementares(LL)
Disciplina:ProcessosdeCriaçãoeProdução
Disciplina:AtividadesComplementares(AA)
Disciplina:ContextualizaçãodoProjeto
Disciplina:SketchUp
Disciplina:AtividadesComplementares(PR)
Disciplina:DesignThinking
Disciplina:PráticaprofissionaleEmpreendedorismoSocial
Disciplina:SketchUpCertificação
Disciplina:AtividadesComplementares(BM)
Disciplina:CartografiaeTopografia
Disciplina:AtividadesComplementares(VA)
Disciplina: ConfortoAmbiental:AcústicaeIluminação
Disciplina:EstruturasemMadeiraeMetal
Disciplina:AtividadesComplementares(LK)
Disciplina:SistemasEstruturais
Disciplina:TecnologiadasConstruçõesedasInfraestruturas01
Disciplina:AtividadesComplementares(FW)
Disciplina:ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento
Disciplina:ProcessosUrbanos
Disciplina:TecnologiadasConstruçõesedasInfraestruturas02
Disciplina:AtividadesComplementares(SC)
Disciplina:SistemasEstruturaisComplexos
CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
Disciplina:AtividadesComplementares(NF)
Disciplina:ConfortoAmbiental:QualidadeTérmica
Disciplina:EstágioSupervisionado
Disciplina:TrabalhodeConclusãodeCurso
Disciplina:AtividadesComplementares(RP)
Disciplina:EstágiodeCampoSupervisionado
Disciplina:InstalaçõesPrediais:Elétricas
Disciplina:RealidadeAumentada(AR)
Disciplina:TrabalhodeConclusãodeCurso(TCC)
Disciplina:AtividadesComplementares(FG)
Disciplina:TrabalhodeConclusãodeCurso(TCC)
Disciplina: AdequaçãodoProjeto
Disciplina:AtividadesComplementares(JN)
Disciplina:EstágioPráticoSupervisionado
Disciplina: LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS(optativa)
Disciplina: Modelagem3D


172 
174 
179 
183 
185 
189 
191 
193 
198 
200 
203 
205 
213 
215 
221 
224 
229 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
247 
249 
249 
251 
253 
257 
259 
261 
263 
268 
270 
272 
276 
278 
280 
282 
284 
286 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
Disciplina: TrabalhodeConclusãodeCursoTCC

290 
290 

1.6.MetodologiadeEnsino
1.6.1.MetodologiaparaoDesenvolvimentodeConteúdos
1.6.2.FerramentasdeAprendizado
1.6.3.EstratégiasdeAprendizagem
1.6.3.1AcompanhamentodasAtividades
1.6.4.AcessibilidadeMetodológica
1.6.4.1.ProgramadeNivelamento
1.6.5.AutonomiadoDiscente
1.6.6.DaTeoriaàPrática
1.6.7.RecursosMetodológicoseInovação
1.6.7.1MetodologiasAtivasdeEnsinoeAprendizagem
1.6.7.2.MetodologiasdeEnsinoaDistância
1.6.7.3.MetodologiasdeAvaliaçãodoEnsinoaDistância

292 
294 
295 
296 
296 
297 
297 
297 
298 
298 
298 
299 
300 

1.7.EstágioCurricularSupervisionado
1.7.1.ModalidadedeIngressoeCargaHorária
1.7.2.PolíticadeConvênioseOrientação
1.7.3.CoordenaçãoeSupervisão
1.7.4.Convênios
1.7.5.EstratégiasparaGestãodaIntegraçãoentreEnsinoeMundodoTrabalho
1.7.6.Integração
1.7.7.AtualizaçãodasPráticasdeEstágio

301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 
302 

1.8 Estágio Curricular Supervisionado - Relação com a Rede deEscolasdaEducação
Básica
303 
1.9EstágioCurricularSupervisionado-RelaçãoTeoriaePrática

304 

1.10.AtividadesComplementares
1.10.1.CargaHorária
1.10.2.DiversidadedeAtividades
1.10.3.FormasdeAproveitamento
1.10.4.AderênciaàFormação
1.10.5.RegulaçãoeGestãodasAtividadesComplementares

305 
306 
307 
307 
308 
309 

1.11.TrabalhodeConclusãodeCurso
1.11.1.CargaHorária
1.11.2.FormasdeApresentação,OrientaçãoeCoordenação
1.11.3.ManualdeApoioàProduçãodoTrabalhodeConclusãodeCurso
1.11.4.RepositórioInstitucionaldeTrabalhosdeConclusãodeCurso

310 
310 
310 
310 
311 

1.12.MecanismosdeApoioaoDiscente
1.12.1.ProcedimentosdeApoioaoDiscente

312 
312 




1.12.2.Nape-NúcleodeApoioPedagógicoePsicopedagógicoExtraclasse
1.12.2.1.AçõesdeAcolhimentoePermanência
1.12.2.2.AcessibilidadeMetodológicaeInstrumental
1.12.2.3.AcessibilidadePlena
1.12.2.4.Monitoria
1.12.3.ProgramadeNivelamento
1.12.4.AcompanhamentodeEstágios
1.12.5.AtividadesExtracurriculares
1.12.6.CentroAcadêmico
1.12.7.ProgramasdeIntercâmbio
1.12.8.ProgramadeAcompanhamentodeEgressos
1.12.9.IncubadoradeEmpresas

312 
313 
313 
313 
314 
314 
314 
314 
314 
315 
315 
316 

1.13.GestãodoCursoeosProcessosdeAvaliaçãoInternaeExterna
1.13.1.ProjetodeAuto-AvaliaçãoInstitucional
1.13.1.1.DivulgaçãodosResultados
1.13.1.2.UtilizaçãodosResultados

317 
317 
317 
318 

1.14.AtividadesdeTutoria
1.14.1. AtendimentoàsDemandasDidático-Pedagógicas
1.14.2.MediaçãoPedagógica
1.14.3.DomíniodoConteúdo
1.14.4.AcompanhamentoaosDiscentesnoProcessoFormativo
1.14.5.AvaliaçõesPeriódicas
1.14.6.CiclodeAtualização

319 
319 
319 
320 
320 
320 
320 

1.15.Conhecimentos,HabilidadeseAtitudesNecessáriasàTutoria
1.15.1Conhecimentos
1.15.2.Habilidades
1.15.3.Atitudes
1.15.4.DemandasComunicacionaiseTecnologias
1.15.5.AvaliaçãodaNecessidadedeCapacitação
1.15.6.ProgramadeCapacitaçãoPermanentedeTutores
1.15.7.ApoioInstitucional

321 
321 
321 
322 
323 
323 
324 
324 

1.16.TecnologiasdeInformaçãoeComunicação
1.16.1.AtendimentoInstantâneo

325 
325 

1.17.AmbienteVirtualdeAprendizagem(AVA)
1.17.1.Materiais
1.17.2.Recursos
1.17.3.Tecnologias
1.17.4.AcessibilidadePlena
1.17.5.Avaliação
1.17.6.ProgramadeAtualizaçãoPermanente|PAP

326 
326 
326 
327 
327 
327 
328 




1.18.MaterialDidático

329 

1.19.ProcedimentosdeAvaliaçãodosProcessosdeEnsinoeAprendizagem
1.19.1.Metodologia-ProcedimentoseProcessosAdicionais
1.19.2.RegulaçãoeGestãodasAtividadesComplementares
1.19.3.AmbienteVirtualdeAprendizagem
1.19.4.Acessoaosresultados
1.19.5.ParticipaçãoDiscentenoAcompanhamentoeAvaliaçãodoPPC
1.19.6.AçõesdeMelhoriadoProcessosdeEnsinoeAprendizagem

330 
331 
331 
331 
331 
332 
332 

1.20.NÚMERODEVAGAS

333 

2. CorpoDocente

334 

2.1.NúcleoDocenteEstruturante-NDE
2.1.1.MembrosdoNDE
2.1.2.ProcedimentosparaPermanência

334 
335 
335 

2.2. EquipeMultidisciplinar
2.2.1.ComposiçãodaEquipeMultidisciplinar
2.2.2.ResponsabilidadesdaEquipeMultidisciplinar
2.2.3.PlanodeAçãoeProcessosdeTrabalho

336 
336 
336 
337 

2.3.RegimedeTrabalhodoCoordenadordoCurso
2.3.1.RegimedeTempoIntegral
2.3.2.RepresentatividadenosColegiadosSuperiores
2.3.3PlanodeAçãodaCoordenação
2.3.4.ExperiênciadoCoordenador

338 
339 
339 
339 
340 

2.4.CorpoDocente:Titulação
2.4.1.RelaçãoentreCorpoDocenteeDesempenhoemSaladeAula
2.4.2.GruposdeEstudoeGruposdePesquisa
2.4.3.TabeladeTitulação

341 
341 
341 
342 

2.5.RegimedeTrabalhodoCorpoDocentedoCurso
2.5.1.AtendimentoIntegraldaDemanda
2.5.2.ManualdoProfessor
2.5.3.CapacitaçãodosDocentes
2.5.4.IndicadoresdePerformance(KPIs)
2.5.5.SistemadeRegistrodeAtividades
2.5.6.CargaHoráriaporAtividade
2.5.7.MelhoriaContínua

344 
344 
345 
345 
345 
346 
346 
346 

2.6.ExperiênciaProfissionaldoCorpoDocente
2.6.1.QuadroExemploExperiênciaProfissional
2.6.2.RelaçãoentreaExperiênciaProfissionaleDesempenhoemSaladeAula
2.6.2.1.ConjuntodeCompetências

347 
347 
348 
349 




2.7. ExperiêncianoExercíciodaDocênciaBásica

349 

2.8.ExperiêncianoExercíciodaDocênciaSuperior
2.8.1.RelaçãoentreExperiênciaAcadêmicaeDesempenhoemSaladeAula
2.8.2.ProcessoAvaliativoeUtilizaçãodosDados

350 
350 
350 

2.9. ExperiêncianoExercíciodaDocêncianaEducaçãoaDistância
2.9.1.ProcessoAvaliativoeUtilizaçãodosDadosnaEducaçãoàDistância
2.9.2.ProteçãodeDados

351 
351 
351 

2.10.ExperiêncianoExercíciodaTutorianaEducaçãoàDistância
2.10.1.ProcessoAvaliativoeUtilizaçãodosDadosnoExercíciodaTutoria

352 
352 

2.11.AtuaçãodoColegiadodeCurso

353 

2.12. TitulaçãoeFormaçãodoCorpodeTutoresdoCurso

354 

2.13. ExperiênciadoCorpodeTutoresemEducaçãoàDistância
2.13.1.Relaçãoentreaexperiênciaedesempenho

355 
355 

2.14.InteraçãoentreTutores,DocenteseCoordenadoresdeCursoàDistância

356 

2.15.ProduçãoCientífica,Técnica,ArtísticaeCultural

357 

3.Infraestrutura

358 

3.1EspaçodeTrabalhoparaDocentesemTempoIntegral

358 

3.2.EspaçodeTrabalhoparaoCoordenador

359 

3.3.SalaColetivadeProfessores
3.3.1.Equipamentos
3.3.2.Dimensão
3.3.3.Conforto

360 
360 
360 
360 

3.4.SalasdeAula
3.4.1.SalasdeAula(Descrição)
3.4.2.PlanodeManutenção

361 
361 
362 

3.5.LaboratóriosdeInformática
3.5.1.RedeWireless
3.5.2.TorresdeTabletseNotebooks
3.5.3.AcessoaosEquipamentosdeInformática
3.5.4.PlanodeManutenção

363 
363 
363 
363 
363 

3.6.BibliografiaBásica

365 

3.7.BibliografiaComplementar

366 

3.8.LaboratóriosDidáticosdeFormaçãoBásica
3.8.1.IncubadoradeEmpresas

367 
367 




3.8.2.NormasdeFuncionamento,UtilizaçãoeSegurança
367 
3.8.2.1.HoráriodeFuncionamento
367 
3.8.2.2.RegrasdeUtilização
367 
3.8.2.3.NormasdeSegurança
368 
3.8.2.4. Laboratórios Didáticos de Formação Básica, Atualização, Acessibilidade e
Insumos
368 
3.8.2.5.AcessibilidadePlena
368 
3.8.3.LaboratóriosDidáticosdeFormaçãoBásica-Serviços
370 
3.8.3.1. ApoioTécnico
370 
3.8.3.2.ProgramadeManutençãoeAtualizaçãodosEquipamentos
370 
3.8.3.3.ControleeReposiçãodeInsumos
371 
3.8.3.4.ProgramasparaaComunidade
371 
3.9.InfraestruturadeLaboratóriosEspecíficos
3.9.1.LaboratóriodeMateriaiseEstudodeSolos
3.9.2.LaboratóriosdeConfortoTérmicoeAcústico
3.9.3.LaboratóriosdeMaquetesePrototipagem3D
3.9.4.NormasdeFuncionamento,UtilizaçãoeSegurança
3.9.4.1.HoráriodeFuncionamento
3.9.4.2.RegrasdeUtilização
3.9.4.3.NormasdeSEgurança
3.9.4.4.LaboratóriosDidáticosEspecializados,AtualizaçãoeInsumos
3.9.4.5.ACESSIBILIDADEPLENA
3.9.5.LaboratóriosDidáticosEspecializados
3.9.5.1. ApoioTécnico
3.9.5.2.ProgramadeManutençãoeAtualizaçãodosEquipamentos
3.9.5.3.ControledeReposiçãodeInsumos
3.9.5.4.ProgramasparaaComunidade
3.10.NSA
3.11.NSA
3.12.NSA
3.13.NSA
3.14.NSA
3.15.NSA
3.16.NSA

372 
372 
372 
373 
373 
373 
373 
373 
374 
374 
375 
376 
376 
376 
376 
376 
377 
377 
377 
377 
377 
377 

3.17.PlanodePromoçãodeAcessibilidadeeAtendimentoPrioritário
3.17.1.Dispositivos,SistemaeMeiosdeComunicaçãoparaDeficientesVisuais
3.17.1.1.RecursosDidáticosdeApoioaoDeficienteVisual
3.17.2.ServiçosdeTradutoreIntérpretedaLínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS
3.17.2.1.EquipamentoseSistemas
3.17.2.2.RecursosDidáticosdeApoioaoDeficienteAuditivo

378 
379 
379 
380 
380 
380 

3.18.PolíticasdePromoçãodaAcessibilidadeeAtendimentoPrioritário

381 




3.19.PolíticasdeEducaçãoAmbiental

382 

3.20.DisciplinadeLibras

383 

3.21.PlanodeCarreira

384 

3.22.InformaçõesAcadêmicas

385 

3.23.ProcessoSeletivo

386 

3.24.CertificadoseDiplomas

387 







INTRODUÇÃO


I.CO NTEXTUALIZAÇÃO D A IES 
Apartirde2008,deu-senoBrasilumgrandecrescimentodomercadodeluxo,oquegerou
umacorridadasgrandesmarcasdeluxomundialembuscadomercadobrasileiro.Noauge
do BRICS(blocoeconômicoemergenteformadoporBrasil,Rússia,Índia,ChinaeÁfrica
doSul)oníveldeinvestimentonosetordebenseserviçosdeluxoatingiupatamaresnunca
antesvistosnaAméricadoSul. 
A explosão de marcas de luxo gerou consequências imediatas no Brasil e, de maneira
especial,nacidadedeSãoPaulo.Em31demaiode2008,foiinauguradoemSãoPauloo
Shopping Cidade Jardim, trazendo grifes internacionais de luxo tais como Hermès,
Valentino,Dior,JimmyChoo,EmilioPucci,Rolex,Corsage,GiorgioArmani,CanalieTag
Heuer e também lojas da Chanel, Prada, Cartier,RedValentino,LouisVuitton,Salvatore
Ferragamo, Gucci, Ermenegildo Zegna, Tiffany & Co., Montblanc e Longchamp, bem
como uma loja da famosa estilista Carolina Herrera, aberta no ano de 2010 (única da
marcaemtodooBrasil). 
Segundo dados da GFK (respeitada empresa de pesquisas mundial fundada em 1934 e
sediada na Alemanha) em “2009, mesmo com a crise financeira mundial, o mercado de
luxo faturou US$ 6,45 bilhões no Brasil, 8% a mais do que em 2008” sendo que, no
mundo,ofaturamentodessemercadoem2014atingiuamarcade317bilhõesdedólares. 
Como exemplo desse crescimento no mercado de luxo aponta-se a inauguração do
ShoppingJKIguatemi(junhode2012)bemcomoaampliaçãodasmarcasdegrifenarua
Oscar Freire reconhecidamente um dos pontos de comércio mais elegantes da cidade
(consideradapelaMysteryShoppingInternationalaoitavaruamaiselegantedomundo). 
Conforme publicação do JornalBrasilEconômico,“Aquedadaconfiançadoconsumidor
em relação à economia, inclusive entre os mais ricos,impactadiversossetores.Porém,o
mercado de luxo ainda consegue manter, em 2015, sua constante evolução dos últimos
anos. O crescimentorealdosetornoBrasilseráde4%nesteanoemcomparaçãoa2014,
segundoestimativasdaEuromonitor,empresadepesquisademercado.” 
De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Euromonitor International, o Brasil é,
depoisdaChina,umdosmercadoscomcrescimentomaispromissorparaprodutosdeluxo.
EacidadedeSãoPaulo,onderesidiam,em2014,maisde20.000milionários, éagrande
geradoradedemandaporprodutoseserviçosdeluxodaAméricadoSul. 
OMunicípiodeSãoPaulo,centrodaregiãometropolitanamaisdensaedinâmicadopaís,
possui umapopulaçãode11.513.836habitantes(IBGE)distribuídaemumaáreade1.509
km2,comdensidadedemográficade7.569,41habitantesporkm2. 
OgraudeurbanizaçãodoMunicípioéde99,10%eoProdutoInternoBruto(PIB)édeR$
570,76 bilhões, com renda per capita da população fixadaemR$48.275noanode2013
(fonte:SEADE). 
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Ainda segundo dados do SEADE o município possui o 21o maior PIB do mundo,
representando,isoladamente,10,7%detodooPIBbrasileiroe36%detodaaproduçãode
bens e serviços do estado de São Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais
estabelecidasnoBrasil,alémdetersidoresponsávelpor28%detodaaproduçãocientífica
nacionalem2005. 
Em 2019, oPIBpaulistacresceu2,5%,maisdoqueodobrodonacional(1,1%),gerando
579milempregos,segundoreportagemdoValorEconômicocombaseemdadosdoBanco
Mundial,doInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatística(IBGE)eFundaçãoSeade. 
Informações do IBGE apontam que a cidade de São Paulo é uma das cidades mais
populosasdoplanetaesuaregiãometropolitana,commaisde20milhõesdehabitantes,já
éaquartamaioraglomeraçãourbanadomundo(2021). 
AimplantaçãodestaIESnacidadedeSãoPaulojustifica-seporseracapitalpaulistauma
dasmetrópolesdoluxomundial,pólodeatraçãoparaestudantesdetodooestadoeoutras
capitaisecidadesbrasileiras. 
Além de identificar as carências de oferta de formaçãoprofissionalespecializadaparaos
segmentos do luxo, a Faculdade Roberto Miranda, ciente dequeademandacrescentedo
mercadobrasileiroemundialpormaisempregospassava,necessariamente,pelacriaçãode
mais empresas e formação de maisempresários,houveporbemagregar,naépoca, àsua
solicitação decredenciamentoenquantoinstituiçãodeensinosuperior(IES),autorizações
para a abertura de cursos de graduação e profissionalizantes, iniciando pela Gestão em
Hotelaria de Luxo (autorizada junto com seu credenciamento) e projetando,paraosanos
seguintes, solicitar novas autorizações cobrindo as áreas de Gestão de Eventos,
Administração&Empreendedorismo,ArquiteturaeUrbanismo,entreoutras. 
ÉsabidoqueasescolassuperioresdemaisaltonívellocalizadasemSãoPaulo,têmatraído
estudantesdetodooBrasil,àexemplodoquejáaconteciaeacontece,hámuitosanos,com
asmelhoresinstituiçõesdeensinodosEstadosUnidos,emváriossegmentosprofissionais,
e, principalmente Suíça e França na área da hospitalidade. Esse fenômeno continua em
andamentoeclamapeloestabelecimento,emSãoPaulo,deescolascapazesdesupriressa
demandaemigualdadedecondiçõese,até,vantagemsobresuascongêneresnaAméricado
NorteeEuropa. 
A criação e o desenvolvimento desta IES tem contribuído, portanto, demaneiraefetiva,
para o atendimento da demanda por desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e
culturalemnossaáreadeabrangência,enquantopromoveaformaçãoculturaletecnológica
necessáriaàatuaçãonaregiãoondeestáinseridaeincentivaageraçãodeempregoerenda
paraprofissionaisquandosepropõeaformarmaisempresáriosegeradoresdeempregos. 
Em longo prazo, a acumulaçãoderiqueza,fenômenoinexoráveldaeconomia,favoreceo
surgimento de oportunidades para egressos da Faculdade Roberto Miranda, e o foco da
instituiçãonaformaçãodeempregadorestransformaessaoportunidadeemumaimportante
ferramentadedesenvolvimentosustentávelparaonossopaís. 
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BREVEHISTÓRICODAIES 
AcriaçãodaIESsurgiudaconstataçãodedemandaspordesenvolvimentosocioeconômico,
tecnológico e cultural em nossa área de abrangência, obtidas ao longo de 11 anos de
atuação com cursos livres nas áreas de Gestão Empresarial, Hotelaria, Eventos e
Arquitetura e mais 5 anos posteriores na entrega de programas de Pós-Graduação Lato
Sensu nas áreas de Gestão em Hotelaria de Luxo, Gestão de Eventos e Cerimoniais de
Luxo, Arquitetura Hoteleira e Arquitetura de Luxo como conveniada do Centro de
Pós-GraduaçãoJKdaFaculdadeJuscelinoKubitschek(deBrasília),emSãoPaulo. 
Ao longo dos anos de entrega de cursos livres, nossa convivência com o mercado
empresarial forneceu dados importantes sobre anecessidadedasempresaslocalizadasem
nossaáreadeabrangênciaporprofissionaispreparadosparaatuarnomercadopremium. 
AtravésdaatuaçãonaofertadePós-GraduaçãoLatoSensucomoconveniadaJK,notamos
adeficiênciadecursossuperioresnaformaçãodosalunosquechegavamàPós-Graduação,
com um carências vindas do mercado de graduação que não poderiam sercorrigidaspor
cursosdeespecializaçãocommenorcargahoráriaeduração. 
Esse conjunto de fatores impulsionou o sucesso da IES, uma vez que contribui com o
atendimento da demanda por mão de obra qualificadatécnica,culturaleconceitualmente
paraatuaçãonessesegmentodemercado,emespecialemnossaáreadeabrangência. 
Aseveradeficiênciaconstatadanaofertadecursosfocadosnaformaçãodeempresáriose
geradores de empregos que poderiam contribuir de maneira efetiva com a demanda de
desenvolvimento socioeconômico da região e de todo o país mostrou-se especialmente
verdadeiraecolocouestaIESaocuparposiçãodeliderançanomercadodeensinodealta
gama. 
A criação deste curso atende à necessidade de desenvolvimento de jovens a partir da
graduação para atuação nos segmentos identificados com grande potencial para
desenvolvimento socioeconômico gerando empregos diretos para uma população
capacitada. 

I.I.AMISSÃO D A IES 
A missãodaFaculdadeRobertoMirandaéformarprofissionaiscomperfilempreendedor,
capazes de gerar empregos, gerir projetos complexos e atuar de forma incisiva para o
desenvolvimento econômico e social do país, incluindo o ingresso de divisas através da
internacionalizaçãodeseusnegócios. 
I.II.I D ENTIFICAÇÃO D A I N STITUIÇÃO 
I.II-I.PERFILDAIES 

A relação do perfil da IES (Faculdade Roberto Miranda) com sua área de atuação na
educação superior é de absoluta simbiose, uma vez que os mercados por ela atendidos 
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apresentam potencial para crescimento, potencialparaimplementaçãodenovosnegócios,
potencialparageraçãodeempregoerendaeinternacionalização. 
O componente principal da missão da IES é a formação de geradores de empregos. E é
exatamente na área de atuação da IES que residem as melhores oportunidades para o
cumprimentodesuamissão. 
A IES atende também a demanda por capacitação de profissionais para atuação em
empresas existentes (intraempreendedorismo), o que reforça a relação da missão da IES
com sua área de cobertura, ou seja, a formação de profissionais para atuar também em
empresas que já estão constituídas dentro das áreas de Hotelaria, Gestão de Eventos,
ArquiteturaeAdministração. 
I.II-II.Á
 READ
 EA
 TUAÇÃOD
 AIES 
A área da atuação da IES na graduação compreende os cursos superiores em tecnologia
(CST) em Hotelaria e Gestão de Eventos; e os bacharelados em Arquitetura e
Administração. 
Dezenas depaísesemdesenvolvimentojáatingirampatamaresmuitosuperioresaoBrasil
na criação e expansão de empresas ligadas à área de atuação desta IES na educação
superior.Osexemplosconcretosestãodisponíveiselargamentedivulgados. 
Todos os elementos necessários ao crescimento da área de atuação IES são bem
conhecidos, como o crescimento desordenado das cidades, o déficit habitacional e a
evoluçãodeumanaçãodedimensõescontinentaisemplenodesenvolvimento. 
No segmento de arquitetura eurbanismoosbrasileirostêmatingidoposiçõesdedestaque
internacional o que fomenta o crescimento deste campo de atuação e por consequência
justifica e alinha de forma indiscutível a Missão da IES à sua área deatuaçãonoensino
superior. 

IV-IV.C
 ORPOD
 IRIGENTE 
PresidênciadaMantenedora–RobertodeÁvilaMiranda 
RepresentanteLegaldaMantenedora-MariadoCarmodeÁvilaMiranda 
DireçãoGeraldaMantida–RobertoLiraMiranda 
DiretorAdministrativo–PabloTellesdeCaldas 
SecretáriaAcadêmica–ErikaAlbieroMiranda 
CoordenadoraAcadêmica–JulianaAguiarRodrigues 
CoordenadordoBachareladoemArquiteturaeUrbanismo–WalterRenanAbreuMaffei 

II.CO NTEXTUALIZAÇÃO D O CU RSO 
FACULDADEROBERTOMIRANDA-20497 
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II.I.D
 ENOMINAÇÃO D O C
 U RSO 
Denominação 

BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

EndereçodeFuncionamento 

AtoLegal 

Av.Paulista,1009–21ºandar 
SãoPaulo–SP 


TotaldeVagasAnuais 

80vagas 

Turnodefuncionamento 

MatutinoeNoturno 

Cargahoráriatotaldocurso 

4.000 horas 

Integralizaçãodacargahoráriadocurso 

limite mínimo de 5 anos, máximo de 10
anos 

CoordenadordoCurso 

Prof.Dr.WalterRenanAbreuMaffei 


II.II.P
 E RFIL D O C
 O ORDENADOR D O C
 U RSO
Prof. Dr. Walter RenanAbreuMaffeipossuigraduaçãoemArquiteturapelaUniversidade
PresbiterianaMackenzie(1965),mestradoemArquiteturaeUrbanismopelaUniversidade
de São Paulo (1983) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelaUniversidadedeSão
Paulo (1989). Foi o criador e coordenador do Mestrado Stricto Sensu de Arquitetura da
Universidade Bandeirante de São Paulo. Tem experiência na área de Arquitetura e
Urbanismo, com ênfase em projetos nesses setores,atuandoprincipalmentenosseguintes
temas: projeto de arquitetura de hidroelétrica, plano diretor e projeto de arquitetura de
aeroporto,planodiretordetransporteseprojetosarquitetônicosdeindústriaseedificações
paradiversosfins.  
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II.III.N
 Ú CLEO D
 OCENTE E S TRUTURANTE - N
 DE 
Composição 

Titulação 

Regime 

WalterRenanAbreuMaffei 

Doutor 

RTI 

EgbertoGomesFranco 

Doutor 

RTI 

MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo 

Mestre 

RTP 

LorreineAgostinhoClaudio 

Mestre 

RTP 

PabloTellesdeCaldas 

Especialista 

RTI 
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1.OR GANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
1.1.PO LÍTICAS IN STITUCIONAIS 
A Faculdade Roberto Miranda, a fim de cumprir o papel institucional estipulado emseu
regimentoeemseuPDI,criousuaspolíticasinstitucionaisdeapoioaodesenvolvimentoda
IESconformedescritoaseguir. 

1.1.1.PO LÍTICAS D E EN SINO D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
AsPolíticasdeEnsinodaFaculdadeRobertoMirandadefinemasbasesparaaplicaçãode
conteúdos, métodos e procedimentos que estejam alinhados com sua missão e visão, e
contribuam com a formação do perfil do egresso. Esta política visa promover múltiplas
oportunidades de aprendizagem aoarticularelementoshumanísticoseético-moraiscoma
tecnologia e a ciência, culminando com a formação deprofissionaiscomvisãocríticado
mercado e senso empreendedor. Para este fim, são intercalados conteúdos teóricos e
práticos, sempre com ênfase na entrega de projetos que devem exceder as exigênciasdo
mundodotrabalho. 
A Faculdade Roberto Miranda adota políticas de ensino que promovem a interação e a
criaçãodevínculosentreosalunos,oquetemsidoobservado,noscursosdepós-graduação
da instituição, como fator impulsionador do sucesso do egresso em sua vida pessoal e
profissional. 
Para garantir o aprendizado do aluno e estabelecer práticas inovadoras no ensino, a
FaculdadeRobertoMirandaseguediretrizesquenorteiamasdecisõesdidático-pedagógicas
de seus coordenadores e definem o perfil de seu corpo docente visando a promoção de
oportunidadesdeaprendizagemalinhadasaoperfildoegresso. 
Os trabalhos desenvolvidos pela Faculdade Roberto Miranda utilizando estudos de caso e
participação em projetos reais nos programas e pós-graduação desde2008colocamoaluno
como participante ativo do processo de aprendizagem, prática difundida hoje como
metodologiaativadeaprendizagem. 
1.1.1.1.C
 O RPO D
 O CENTE  
Alémdatitulaçãostrictosensu,todososprofessoresdaFaculdadeRobertoMirandadevem
possuircomprovadaexperiêncianaáreaemquelecionam.Essaexigênciasejustificapelo
fato de que a metodologia fundamentada nos Quatros I’s do Aprendizado (Inspiração,
Informação, Instrumentação, Interação), metodologia exclusiva da Instituição, exige do
docente profundo conhecimento teórico e prático para conduzir o aprendizadoatravésde
cadaumadasfasesdiscutidasemdetalheadiante. 
Paraaseleçãoecontrataçãodeprofessores,serãodiferenciaisaconcepção,organizaçãoou
participaçãoemprojetosinovadoresouodestaqueemsuaáreadeatuação. 
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1.1.1.2.G
 RADE M
 O DULAR E  C
 ÍCLICA 
OsconteúdosteóricosepráticosdecadaumdosmódulosdoBachareladoemArquiteturae
Urbanismo sãodesenvolvidosdeformaaabordar,doinícioaofim,oprocessoquevaida
concepçãoàentregadeumprojeto.Agrademodularpermiteaentradadenovosalunosao
início de cada módulo, o que aceleraoingressodoalunonacomunidadeacadêmicaeno
mercadodetrabalho. 
1.1.1.3.V
 IVÊNCIA P
 R ÁTICA 
Acadaunidadecurricular,sãoprogramadasaulasexternasevisitastécnicasparailustraro
conteúdoexploradoemsaladeaulaeadquirirrepertórioparaaexecuçãodeprojetos.Esse
tipodevivênciaauxilianaconsolidaçãodoconteúdo,aproximandoateoriaàrealidade. 
1.1.1.4.P
 R OJETOS I N TERDISCIPLINARES E  I N TERMODULARES 
Durante cada um dos módulos, os alunos concebem, planejam e executam projetos reais
sob a supervisão do corpo docente e de renomados profissionais do mercado.O projeto
interdisciplinarpropiciaodesenvolvimentodemúltiplascompetênciasqueserãoúteispara
o desempenho profissional,favorecendoumaaproximaçãoaindamaiorentreapráticaea
teoria aprendida em sala de aula. Neste processo, alunos e professores atuam
colaborativamente na construção do conhecimento, desenvolvendo habilidades essenciais
comoacomunicação,negociação,ogerenciamentodotempo,opensamentoestratégicoea
resoluçãodeproblemas. 
Aofinaldocurso,oalunoteráatuadoemumagrandevariedadedetipologiasdeprojetos,
adquirindo repertório e experiência prática que permitirão atuação com excelência no
mercadodeArquiteturaeUrbanismo. 
A participação em projetos complexos permite que o aluno coloque em prática
aprendizadosobtidosemdiferentesmódulosdoprograma,propiciandomaisumdiferencial
competitivoparanossosegressos.  
1.1.1.5.P
 R OCESSOS D E M
 E LHORIA C
 O NTÍNUA 
Além da Pesquisa de Autoavaliação Institucional definida em seu PDI, a Faculdade
RobertoMirandaadotaavaliaçõesintermediáriasacercadaefetividadedoaprendizadoem 
cadamódulo.OsdadoscoletadossãoenviadosàCPAeutilizadospeloscoordenadoresde
cursoparaajustesfinosnasestratégiasdeensino. 
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1.1.2.PO LÍTICAS D E EX TENSÃO D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
A Faculdade Roberto Miranda mantém atividades de extensão indissociáveisdoensinoe
iniciação à pesquisa, mediante a oferta de cursos e serviços, bem como difusão de
conhecimentos. São consideradas atividades de extensão: eventos culturais, técnicos e
científicos; cursos de extensão; projetos de atendimento à comunidade; assessorias e
consultorias;publicaçõesdeinteresseacadêmicoecultural. 
SãoDiretrizesdaPolíticadeExtensãodaFaculdadeRobertoMiranda: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Desenvolverparceriasinstitucionaisinternaseexternas; 
Incentivarainterdisciplinaridade,multidisciplinaridadeetransdisciplinaridade; 
Integraraformaçãocomplementaràformaçãotécnicaecidadãdodiscente; 
Contribuircomaformaçãodiscente; 
Contribuircomoimpactoetransformaçãosocial; 
Proporcionar a correta gestão dos espaços e aparelhos culturais da IES para
atenderasdemandassociaisexternasàIES; 
Proporcionaraosalunosexperiênciasenriquecedoras; 
Criar meios para que possibilitem novos meios de produção, inovação e
disponibilizaçãodeconhecimento; 
Proporcionar a melhoria constante dos cursos de extensão por meio de
processosdeautoavaliação; 
AssegurararelaçãoentreaIESeasociedade; 
Estimularaculturadaobservaçãoeaproduçãoacadêmica. 

1.1.3.PO LÍTICAS P ARA PE SQUISA D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
A ciência, juntamente com a tecnologia e a inovação, desempenha importante papel no
desenvolvimento e evolução da sociedade. Por isso, a pesquisa na Faculdade Roberto
Miranda é norteada pela premissa de fortalecimento dos programas de graduação e
pós-graduação,dosgruposdepesquisaedosprofessores/pesquisadores. 
Apesquisa,entendidacomobuscadenovosconhecimentosetécnicas,funçãoindissociável
doensino,éincentivadapelaIESatravésdeprogramaseprojetosespecíficos,assegurando
o ingresso dos alunos na iniciação científica e permitindo aos seus agentes educacionais
vínculospermanentescomaproduçãodoconhecimento. 
Esses objetivos visam a otimização da produção científica e tecnológica e o
estabelecimento da Faculdade Roberto Miranda como uma instituição de difusão do
conhecimentogeradoapartirdapesquisatendocomofoco: 
1.
2.
3.
4.
5.

AumentaraprodutividadecientíficaecapacidadeacadêmicadaIES; 
Mobilizartalentoseestimularvocações; 
Proporcionaroavançodaciência; 
Estimular as vocações em áreas estratégicas para o desenvolvimento
sustentável; 
Atenderasdemandasdequalificaçãoemdiversasáreasdeconhecimento; 
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6.
7.
8.
9.

Expandir os programas de formação e de pesquisa em todas as áreas de
conhecimento; 
Preparar os discentes para atuar nas áreas ligadas à ciência, tecnologia e
inovação; 
Implementarprogramadefomento,avaliaçãoeacompanhamentodapesquisa; 
Estimularaproduçãoacadêmica. 


Para alcançar tais objetivos, a Faculdade Roberto Miranda adota os seguintes
procedimentos: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capacitaçãoeaperfeiçoamentodocente; 
Incentivoàiniciaçãocientífica; 
Implementaçãodegruposdepesquisa; 
Criaçãodeprojetosdepesquisa; 
Disponibilizaçãodebolsasdeapoioàpesquisaparadiscentesedocentes; 
Realização de convênios com órgãos defomentoàpesquisa(CNPQ,FAPESP,
etc.); 
Realizaçãodecongressosesemináriosdepesquisacientífica; 
Constituiçãodeumapolíticadepublicaçõescientíficas; 
Promoção da melhoria constante da pesquisa por meio de processos de
auto-avaliação; 
Realizaçãodeeventosdecoletaedebatededadosdemercado. 

1.1.4.PO LÍTICA D E PÓ S-GRADUAÇÃO 
A Pós-Graduação lato sensu da Faculdade Roberto Miranda ocupa posição de grande
prestígio no segmento de arquitetura no Brasil desde 2012 tendo formado mais de 40
turmas, incluindo 12 no exterior. Comoobjetivoprincipaldequalificarprofissionaisque
sejamcapazesdeatuardiantedascontínuasdemandasdeumarealidadealtamentemutável
e em crescimento, a Pós-Graduação lato sensu da Faculdade Roberto Miranda está
fundamentada em princípios multidisciplinares capazes de oferecer ao corpo discente a
visãorealdotodo,apartirdasváriasvisõesdasequipesqueformamocorpodocentedos
cursos. 
Dentreosprincípiosparaoensinodapós-graduaçãodaIES,destacam-se:aconstruçãodo
conhecimento pelo aluno; a formação humanista e o desenvolvimento de habilidades
técnicas; o exercício e o desenvolvimentocontínuodesuasaptidõesetalentosnaturais;a
flexibilidade e a diversidade; e a pesquisa como princípio educativo. As propostas e a
expansãodoscursos,tantoemáreasatendidascomoemnúmerodeestudantes,respondem
àsnecessidadesdomercadodetrabalhoedocrescimentodaIES. 
SãoDiretrizesdaPolíticadePós-GraduaçãodaFaculdadeRobertoMirandadentreoutras: 
1.

Consolidaracriaçãodecursosvoltadosànecessidadedemercado,devidamente
conectadoscomasdemandasdaIES; 
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Proporcionar a melhoria constante dos cursos de pós-graduaçãoexistentespor
meio de processos de auto eheteroavaliação;diagnósticodedesvios,projetos
decorreçãoeagregaçãodevalor; 
RealizaracriaçãoeaatualizaçãodosPPCsdoscursosdepós-graduação; 
Realizaraintegraçãoentregraduação,pós-graduaçãoeextensão; 
Formarprofissionaisconscientesdeseupapelnasociedade; 
Valorizar metodologias que potencializem a multidisciplinaridade e
interdisciplinaridadenoprocessodeensino-aprendizagem; 
Fomentarapesquisaeformarpesquisadores. 

1.1.5.PR ÁTICAS P ARA R EVISÃO D AS PO LÍTICAS IN STITUCIONAIS 
A Faculdade Roberto Miranda adota como prática a revisão periódica de suas políticas
institucionais.ApartirdedadoscoletadosemsuaPesquisadeAutoavaliaçãoInstitucional,
o Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo define os
principais pontos de melhoria e ações a serem tomadas pelos demais órgãos colegiados.
Além disso, como jáprevistonaspolíticasdeensino,verificaçõesintermediáriascolhidas
através de formulários de satisfação preenchidos pelos alunos em cadamódulofornecem
subsídiosparaajustesfinosquepodemserimediatamentesanadospeloscoordenadoresde
cursopormeiodereuniõesindividuaisouemgrupocomosprofessores. 
AtravésdecanaiscomooemaildaOuvidoriaeWhatsAppdaCoordenaçãoPedagógica,os
alunostambémtêmacessodiretoaosórgãoscolegiadosparasugerirmelhoriasemqualquer
uma das políticas adotadas pela Faculdade Roberto Miranda. Todasasmanifestaçõessão
colocadas em pauta seguindo o calendário de reuniões da CPA definido no Plano de
DesenvolvimentoInstitucionaldaFaculdadeRobertoMiranda. 





FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

22 



1.2.OB JETIVOS D O CU RSO 
Neste capítulo apresentamos primeiramente o contexto educacional sobre o qual foram
construídos os objetivos do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da
FaculdadeRobertoMiranda. 

1.2.1.CO NTEXTO ED UCACIONAL N O ÂM
 BITO EC ONÔMICO E  SO CIAL 
A Mantenedora (RMEC) atua na área de Educação desde 2001 na área de cursos livres,
consultoria e programas de treinamento para empresas do setor privado, de 2008 a2015
com cursos de pós-graduaçãocomogestoralogísticadopoloforadesededasFaculdades
JK de Brasília e de 16 de maio de 2018 em diante com cursos de graduação e
pós-graduação próprios, que tornaram-se bastante prestigiados. Sua conexão com omeio
educacional e empresarial permitiu a identificação de demandas de natureza econômica,
social,cultural,políticaeambientalquenortearamsuadecisãodesolicitaraautorizaçãodo
cursodeBachareladoemArquiteturaeUrbanismo. 
O Projeto Pedagógico do Curso foi concebido de maneira a contemplar as demandas do
mercadoedasociedadepelaformaçãodeumindivíduocomConhecimento,Habilidadese
Atitudesparaatuarprofissionalmentecomresponsabilidadesocial,instruídoeconhecedor
desuasorigensedesuacultura. 
A partir das ações prioritárias paraoensinosuperiorque,porsuanatureza,manifestama
ResponsabilidadeSocialdeumaInstituição,aFaculdadeRobertoMirandaelegeu,também,
comoprioridades: 
●
●
●
●
●
●
●

Oconhecimentodasquestõessociaisfundamentais; 
Odiálogoentreasváriasculturas; 
Apreocupaçãocomaéticaquedeveráregerodesempenhodetodasasprofissões; 
Orespeitoaomeio-ambiente; 
Abuscademecanismosquepermitamumdesenvolvimentosustentável; 
Aconstruçãodeumaculturaderesponsabilidadehumanísticaesocial; 
Apreocupaçãoconstantecomaexcelênciadeseuscurrículos. 

Pormeiodeseusprojetosdesenvolvidosemcadamódulodeaprendizagem,oalunodeverá
seapropriardoconhecimentoeapresentarosconteúdossociaisemseuprojetodeformaa
integraroconhecimentodaáreadeArquiteturaeUrbanismocomostópicosderelevância
social abordados no módulo, sendo estes conhecimentos transversais aos conteúdos
desenvolvidosemtodososmódulos.Estapreocupaçãopodeserevidenciadapormeiodas
disciplinasqueserãoofertadasnocurso,comoporexemplo: 
●
●
●
●
●
●

EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade; 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida; 
EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosglobais; 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração; 
EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea; 
e,optativamente,LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS. 
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Neste conjunto de disciplinas, as questões de formação holística do nosso aluno serão
trabalhadasenfatizandoasprincipaisquestõessociaisdoBrasil. 

1.2.2.AT ENDIMENTO D E CA RACTERÍSTICAS LO CAIS E  RE GIONAIS 
O Município de São Paulo, centro da região metropolitana mais densa e dinâmica do país,
pertence à Região MetropolitanadeSãoPauloepossuiumapopulaçãode12,18milhõesde
habitantes (IBGE) distribuída em uma área de 1.509 km2, com densidade demográfica de
7.398,26habitantesporkm2.  
O grau de urbanização do Município é de 99,10%eoProdutoInternoBruto (PIB)édeR$
714,6 bilhões em20181,comrendapercapitadapopulaçãofixadaemR$21.768,00noano
de20202.  
Segundo dados do IBGE, omunicípiopossuioPIBdomunicípioequivaleàsomade4.305
municípios Brasileiros, 30% de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a produção de bens e
serviços do estado de São Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais estabelecidas no
Brasil,alémdetersidoresponsávelpor34%detodaaproduçãocientíficanacionalem2016
segundo dados do relatório Panorama da produção científica no Brasil publicado pelo
InstitutodeFísicadaUSP.  
Informações do IBGE apontamqueacidadedeSãoPauloéadécimacidademaispopulosa
doplanetaesuaregiãometropolitana,commaisde20milhõesdehabitantes,éaoitavamaior
aglomeraçãourbanadomundo.  
A implantação do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo na cidade de São Paulo
justifica-se por ser a capital paulista uma das metrópoles mundiais, pólo de atração para
estudantesdetodooestadoeoutrascapitaisecidadesbrasileiras. 
OEstadodeSãoPaulo,em2009,apresentavaamaiorpopulaçãoeducacionaldoPaíseoPPC
contempla as demandas econômicas e as necessidades locais e regionais. O conhecimento
profundo do contexto onde a IES está inserida permitiu a concepção de um curso com
diversoselementosqueatendememníveldeexcelênciaàsdemandasdenaturezaeconômica,
entreeles: 
●
●
●
●
●
●
●
●

1
2

Formaçãomodular; 
Projetoprático; 
Formaçãoempreendedoraeintraempreendedora; 
Atendimentodedemandasdenaturezasocial; 
Atendimentodedemandasdenaturezacultural; 
Atendimentodedemandasdenaturezapolítica; 
Atendimentodedemandasdenaturezaambiental; 
Atendimentodedemandasdenaturezaeconômica. 

F
 onte:h ttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/38/47001?tipo=rankingAcessoem16//06/2021 
 onte:h ttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panoramaAcessoem16/06//2021 
F
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1.2.2.1.F O RMAÇÃO M
 O DULAR 
O PPC foi concebido de maneira modular,permitindoquatroentradasporano.Osmódulos
foramconcebidosparaofertaautônomadentrodoanodeformação. 
1.2.2.2.P
 R OJETO P
 R ÁTICO 
Cadamódulotemincluídocomocomponentecurricularumprojetoprático,ondeoalunoé
confrontado com a realidade de mercadoetomacontatocomasdemandasespecíficasdo
dia-a-diadavidaprofissionaldoarquiteto. 
1.2.2.3.F O RMAÇÃO E MPREENDEDORA E  I N TRAEMPREENDEDORA 
Sabendoqueacriaçãodeempregopassanecessariamentepelacriaçãodemaisempresase
por consequência de mais empresários, o PPC trata dentro de cada módulo do
desenvolvimentodoperfilempreendedoreintraempreendedordosalunos,atravésdetemas
como desenvolvimento da resiliência,dopensarestratégico,dacriatividade,doraciocínio
lógico e crítico e da capacidade de elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações,própriasoudeterceiros. 
1.2.2.4.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA S O CIAL 
Oprojetopedagógicodocursoprevêumasériedepolíticaseatividadesparaatendimentodas
demandas de natureza social, seja diretamente através da inclusão de componentes
curriculares que desenvolverão a sensibilidade necessária para transformar os alunos em
cidadãosconscientesdeseupapelnasociedade(direitoshumanos,inserçãosocialerelações
étnico-raciais), seja transversalmente nos projetos integradores (projetos práticos) onde a
aprendizagem baseada em problemas conecta o aluno àrealidadedasociedadequeocerca.
Além dos itens do PPC, a Instituição prevê em seu PDI uma série de políticas que
complementamasdemandasdasociedade. 
1.2.2.5.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA C
 U LTURAL 
Ainclusãode5(cinco)componentescurricularesnamatrizcurricularprevistanoPPCvisa
contemplaremníveldeexcelênciaasdemandasefetivasdenaturezaculturaldonossopaís: 
● Comunicação e Expressão: Língua Portuguesa, Conversação, Leitura e
Interpretação 
● ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos,AnáliseeRevisão 
● ComunicaçãoeExpressão:DiscursoeArgumentação,Oratória(FalaremPúblico) 
● EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas,ColonizaçãoeImigração 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
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Além das políticas do PDI que reforçam o comprometimento da IEScomoatendimento
dasdemandasidentificadas. 
1.2.2.6.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA P
 O LÍTICA 
A formação de profissionais capazes de conduzir seus própriosdestinosdesoneraoEstado,
gera emprego e renda e atende a principal demanda de natureza política do país. O
desenvolvimento de cidadãos conscientes, ativos e com senso crítico reforçaoatendimento
dessasdemandas. 
1.2.2.7.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA A
 MBIENTAL 
O PPC contempla plenamente esta demanda por meio da inclusão de componentes
curriculares específicos com carga horária suficiente para garantir aEducaçãoAmbiental
dosalunosebibliografiaemgrandequantidadedetítuloseexemplaressobreotema: 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade; 
● EducaçãoA
 mbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida; 
● EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosglobais; 
1.2.2.8.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA E C ONÔMICA 
A Arquitetura e o Urbanismo passaram por mudanças significativas ao longo da última
década. A forte presença da instituição no segmento dapós-graduaçãoemarquiteturafoi
responsável por uma profunda conexão entre o mundo acadêmico e as demandas de
mercado. A percepção de que o ensino de Arquitetura e Urbanismo precisava ser
revitalizadodeformaaacompanharessasmudançasoriginouumcursomodernoealinhado
comaatualrealidadeeconômica. 
AevoluçãodaArquiteturaedoUrbanismoestásendorequeridaparaatenderasdemandas
e os desafios de uma nova era como o aquecimento global, a escassez de recursos, e as
ameaças de ordem natural e humana para cidades e instalações. Ao mesmo tempo, o
adventodenovastecnologiaspermitiuoavançodosetordeumamaneirasemprecedentes.
AunidadedaFaculdadeRobertoMirandanoValedoSilício,naCalifórnia,berçomundial
de novas tecnologias, trouxe aestePPCcomponentesinovadoresedisruptivosquetrarão
aoegressoumdiferencialcompetitivoemnívelmundial. 
PERFILDOCURSO 
Adisponibilidadedepessoalqualificadoéquestãocríticaemqualquersetordaeconomia.
Paraomercadodearquiteturaessefatoéaindamaisrelevantedadoqueosetorcresceem
ritmo mais acelerado que as demais áreas de negócios, mesmo levando em conta os
impactoscausadospelapandemiadocovid-19.Segundoumestudodosetor,asatividades
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registradas por arquitetos noúltimotrimestrede2020cresceu12%emrelaçãoaomesmo
períododoanoanterior3. 
SegundoaAgênciaBrasil,noanode2021oPIBdosetordeconstruçãocivil,queabrange
serviçosdeempresasdeengenharia,arquiteturaeconstrutoras,deveapresentarcrescimento
de4%4.  
A maior parte dos profissionais dearquiteturaestáconcentradanaRegiãoSudeste,sendo
umterçonacidadedeSãoPaulo.Atéoanode2019,oestadodeSãoPaulofoioquemais
contribuiu para o crescimento do mercado5, uma vez que concentra imenso poder de
investimento eapresentaamaiorrendapercapitadopaís. 
Com relação ao panorama educacional, o estado de São Paulo, em 2020, apresentou o
maior número de matrículas do país6. De acordo com os dados do Instituto Semesp, o
estadoteve1.611.820alunosmatriculadosnoEnsinoSuperior. 
Adistribuiçãodosestabelecimentosdeensinomédioedeeducaçãoprofissionalnacidade
deSãoPauloéde2.400instituiçõesprivadase3.812estaduais,conformedadosdaSinopse
EstatísticadaEducaçãoBásica2019.7 
De acordo com os dados do Censo Escolar 2019 (Inep), no Estado de São Paulo foram
registradas 1,6 milhão de matrículas no Ensino Médio e 417.752 no EJA (Educação de
JovenseAdultos). 
Quantoàdistribuiçãoporregião,aregiãoSudesteéaquemaistemalunosmatriculadosno
ensinomédio,comumtotalde2.528.391alunosemescolaspúblicase464.080emescolas
privadas,conformedadosdaSinopseEstatísticadeEducaçãoBásica2019. 
É nesse cenário que se posiciona o Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, com o
propósitodecontribuirparaatenderumaenormedemandadaárea,propiciandoaosalunos
odomínioconceitualetécnicodeprojetoseedificações. 
Éumcursoquevisaformararquitetoscomperfilempreendedor,propiciandoconhecimento
e desenvolvendo habilidades que dão cobertura às diferentes atividades de concepção,
planejamento, organização, liderança, execução, controle e avaliação relacionadas com
projetosurbanísticos,arquitetônicosepaisagísticos. 

1.2.3.OB JETIVO GE RAL 
Os objetivos do curso nasceram de uma observação rigorosa das necessidadesdomercado,
das características locais e regionais, e levaram em conta o contexto educacional existente
paraaformaçãodeumaestruturacurricularcontemplandoasmaisnovaspráticasmundiaisno
3

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/955743/mercado-de-trabalho-de-arquitetura-retoma-crescimento-no-fim-de-2020 Acesso em
24/06/2021 
4
Fonte:h ttps://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/pib-da-construcao-civil-deve-crescer-4-em-2021Acessoem24/06/2021 
5
Fonte:h ttps://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/ANU%C3%81RIO-FINAL-WEB.pdfAcessoem24/06/2021 
6

Disponível em https://www.semesp.org.br/mapa-do-ensino-superior/edicao-10/dados-estados-e-regioes/ Acesso em
15/06/2021 
7
D
 isponívelem:
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/sinopses_estatisticas/sinopses_educacao_basica/sinopse_estatistica_edu
cacao_basica_2019.zip.Acessoem15/06/2021. 
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campo do conhecimento, visando a formação de um perfil profissional compatível com os
maiselevadospadrõesdemercado. 
OcursodeBachareladoemArquiteturaeUrbanismodaFaculdadeRobertoMirandaobjetiva
formarumprofissionalcomCompetênciaschaveparaseusucessoprofissional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CriatividadeeVisãodeOportunidades 
AnálisedeSituaçõeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãoeConservaçãodeRecursos 
Comunicação,PersuasãoeNegociação 
MotivaçãoeLiderançadeEquipes 

Tendo em vista, por outro lado, as carências da formação do primeiro e segundo graus, a
FaculdadeRobertoMirandaagrega,tambématodososseuprogramas,umeixodeformação
dedicadoaosembasamentosculturaiseconceituaisdasociedade,dandocoberturaaostemas: 
O Universo e o mundo em que vivemos, aSociedade,aCidadania,osrecursosnaturaisea
sustentabilidade,asciênciaseastecnologiaseosempreendimentoseconômicos. 
Ocursoobjetivatambémformarprofissionaiscapazesde: 
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações nos processos operacionais e produtivos, atuar
preventivamente,transferiregeneralizarconhecimentoseexercer,emdiferentesgraus
decomplexidade,oprocessodatomadadedecisão; 
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais; 
Refletireatuarcriticamentesobreasesferasdaproduçãoeprocessos,compreendendo
suaposiçãoefunçãonaestruturaprodutivasobseucontroleegerenciamento; 
Desenvolver raciocínios lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos
produtivos,administrativosedecontrole,bemcomoseexpressandodemodocríticoe
criativodiantedosdiferentescontextosorganizacionaisesociais; 
Exercitar a iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicaçõeséticasdoseuexercícioprofissional; 
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional em
diferentesmodelosorganizacionais,revelando-seumprofissionaladaptável; 
Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; 
Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais. 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

28 



1.2.4.OB JETIVOS ES PECÍFICOS 
Forneceraosalunososconhecimentos,habilidadeseatitudesnecessáriasquepossibilitema
prática do ofício da Arquitetura e Urbanismo de forma excelente, com responsabilidade
técnicaesocial,envolvendo: 
Conhecimentos 
1. Oentendimentoprofundodosfundamentosdesuaprofissãoedoambienteemque
estáinserido; 
2. Oconhecimentodosaspectosantropológicos,sociológicoseeconômicosrelevantes
e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e
coletivasquantoaoambienteconstruído,nocontextodeumanovaordemmundial; 
3. Acompreensãodasquestõesqueinformamasaçõesdepreservaçãodapaisageme
da avaliação dos impactosnomeioambiente,comvistasaoequilíbrioecológicoe
ao desenvolvimento sustentável, acrescidos do foco em desafios globais como o
aquecimentoglobal,aescassezderecursoseenergiasrenováveis; 
4. O conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a
qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismoepaisagismo,com
incentivoàliberdadecriativabuscandoainovação; 
5. Os conhecimentos da teoria e da 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 pesquisa, despertando o
respeitoaopatrimôniohistórico-cultural; 
6. Os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos
materiais de construção e dastécnicasesistemasconstrutivos,paraadefiniçãode
instalaçõeseequipamentosprediais,paraaorganizaçãodeobrasecanteirosepara
a implantação de infraestrutura urbana, incluindo o conceito de Cidades
Inteligentes; 
7. O entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o
domínio das técnicas apropriadas e a ela associadas, incluíndo as mais recentes
evoluçõestecnológicas; 
8. As práticas projetuais e as soluções tecnológicasparaapreservação,conservação,
restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, conjuntos e
cidades, incluindo o acesso às técnicas e práticas de restauro utilizadas no velho
continente; 
9. Oconhecimentodosinstrumentaisdeinformáticaparatratamentodeinformaçõese
representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao
planejamentourbanoeregional; 
10. Oconhecimentodosfundamentos,dimensões,técnicasemateriaisconstrutivosede
acabamentodeprojetoseobrasdomercadodealtagama. 
11. O conhecimento das melhores práticas internacionaisutilizadasnapreservaçãodo
patrimônioculturaleartísticodahumanidade; 
12. Profundoconhecimentodasmaismodernaseinovadorastecnologiasemmateriais,
instalações, móveis e equipamentos oriundas da presençadacampusdafaculdade
noValedoSilício(EUA),berçodainovaçãotecnológicamundial;
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13. Conhecimentodeferramentasdemarketingecomunicação,incluindonovoscanais
digitaisparaprospecçãodeclienteseoriginaçãodeleads. 
14. Conhecimento de técnicas de análise de mercado, visualização de oportunidades,
posicionamentodemarcaeprecificaçãodeseusserviços. 
Habilidades 
1. Habilidadenaconcepçãodeprojetosinovadoresatravésdetécnicasfornecidaspela
instituiçãocomoobjetivoderomperparadigmas,visandoàdisrupção; 
2. Habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e
paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de
durabilidade,demanutençãoedeespecificações,bemcomoosregulamentoslegais,
demodoasatisfazerasexigênciasculturais,econômicas,técnicas,ambientaisede
acessibilidade dos usuários, incluindo os mais recentes sistemas informáticos
utilizadosinternacionalmente; 
3. O domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e
regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a habilidade na utilização de
softwares capazes de auxiliar na concepção de novos modelos urbanísticos para
cidades (inteligência artificial) e compreensão dos sistemas de infraestrutura de
trânsito, necessários paraaconcepçãodeestudos,análiseseplanosdeintervenção
noespaçourbano,metropolitanoeregional; 
4. Ashabilidadesdedesenhoeodomíniodageometria,desuasaplicaçõesedeoutros
meios de expressãoerepresentação,taiscomoperspectiva,modelagem,maquetes,
modelos, imagens virtuais, uso de holografia, AR (Realidade Aumentada) e VR
(Realidade Virtual) e impressoras 3D, por meio da técnica de aprendizagem
denominada learning by doing (aprender fazendo), onde projetos reais são
desenvolvidosemconjuntoporalunoseprofessores; 
5. A habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de
levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, incluindo
drones controlados porsatélite(geolocalização),fotointerpretaçãoesensoriamento
remoto (IoT), necessários na realização de projetos de arquitetura, urbanismo e
paisagismoenoplanejamentourbanoeregional; 
6. Habilidadenousodeferramentasdemarketingecomunicaçãoparaprospecçãode
clientese/ouseleçãodefornecedoresadequadosparaaexecuçãodestesserviços; 
7. Habilidade no uso de instrumentos de coleta de briefing que permitam o
entendimentoprofundodosdesejosenecessidadesdosrequisitantes; 
8. A capacidade de elaboração de orçamentos complexos e propostas atraentes e
vendedoras e as técnicas para sua apresentação de acordo com cada perfil de
cliente; 
9. Habilidades de negociação, incluindo abordagens heterocentradas, técnicas de
superaçãodeobjeçõesemaximizaçãodecontratos; 
10. Habilidadesnaelaboraçãodetermosecontratosdeprestaçãodeserviços; 
11. Habilidadesdegestãodeescritóriosdearquitetura,incluindorotinasadministrativas
econtrolesfinanceiros; 
12. Gestão deobrasecontratos,resoluçãodeconflitos,compatibilizaçãodeprojetose
técnicasparaconstruçãodeumaduradouracadeiadefornecedoresesuprimentos; 
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13. Emissãodelaudoseparecerestécnicos; 
14. Habilidades deliderança,formaçãoegestãodeequipes,incluindoacapacidadede
criação de um ambiente de segurança psicológica para clientes, parceiros,
colaboradoresefornecedores,propícioàinovação. 
Atitudes 
1. Empatiaparaexecutarseutrabalho,sabendocolocar-senolugardooutro,capazde
entender as necessidades e desejos do cliente e o impacto do projeto para os
habitantesdoentornoeocontextoemqueseinsere; 
2. Visãodefuturo.Capazdeimaginareidealizarnovosprojetosapartirdaobservação
dastendências,antecipando-seamudanças; 
3. Resiliênciaparamanterumaatitudepositivadiantedafrustraçãoepersistiremseus
objetivosapesardasdificuldadesouadversidades; 
4. Comportamento empreendedor para atingirseusobjetivosprofissionaisepessoais,
exercitandoainiciativaevisãoestratégicaparaatingirobjetivos; 
5. Senso de justiça, observando valores éticos e morais para diferenciar o certo do
errado,levandoestasdefiniçõesparaorelacionamentocomclientes,colaboradores,
parceirosefornecedores. 
6. Coragempararompercompadrõespré-estabelecidos. 
7. Compaixão para ajudar os outros, especialmente aqueles que mais precisam, não
esperandoporumarecompensa. 
8. Respeitoaosoutros,independentedequemsejamouoquetenhamfeito.Aprender
amanterseusvaloreséocaminhoparaaintegridade. 
9. Honestidadeparavivercomliberdadeeconstruirumanovasociedade. 
10. Honra para a manutenção dos valores em qualquer situação e construção de
confiabilidadenosrelacionamentospessoaiseprofissionais. 
11. Lealdade e companheirismo para cultivar e sustentar os relacionamentos
construídos,potencializandoosbenefíciosdarededecontatosparaaconstruçãode
umarealidademelhorparatodos. 
12. Perseverançaparavencerbarreirasdifíceis. 
13. Comprometimentocomotrabalhoecomaspessoasparaaconsecuçãodeobjetivos. 
14. Exigência pela qualidade como uma atitude permanente, visando criar umpadrão
superiornaentregadosserviços. 
15. Positivismoparagerarumaatmosferadeharmoniaeprosperidadeaoseuredor. 
16. Gosto pelo trabalho para vencer profissionalmenteemummercadocadavezmais
competitivo. 
Paraisso,ocursoirá: 
1.
2.
3.
4.

Fomentar a participação em feiras, eventos e workshops nacionais e
internacionais; 
Realizaraulaslaboratoriaisdentrodeescritóriosdearquiteturaeobras; 
Facilitaroprocessodeestágioemrenomadosescritóriosdearquitetura; 
Capacitar o aluno adesenvolveraexecuçãoprofissionaldeprojetos,gestãode
escritório,obrasecontratos; 
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5.
6.

7.
8.
9.

Capacitaroalunoacoordenarequipes,prospectarclientes,elaborareapresentar
projetos,supervisionareentregarobras; 
Desenvolveracapacidadedoalunodeserelacionarbemcomosmaisdiversos
colaboradores e fornecedores do escritório e da obra, especialmente nos
ambientes de luxo que demandam competências, habilidades e atitudes
desafiadorasparaoprofissional; 
Prover uma visão abrangente sobre a relação da arquitetura com o contexto e
comooelementohumano; 
Atender às demandas locorregionais em todas as dimensões estabelecidas no
contextoeducacionaldaIES; 
Formarumprofissionalempreendedor: 
- Socialmenteresponsável; 
- Conhecedordesuacultura,origenseintegradoàsociedade; 
- Possuidordeconsciênciapolíticaeespíritocrítico; 
- Afeitoàdiversidadeétnico-raciale
- Comforteconsciênciaambiental. 

1.2.4.1.O
 BJETIVOS D O C
 U RSO E  O  P
 E RFIL D O E GRESSO 
Os objetivos docursosomam-seesobrepõem-senadireçãodaformaçãodeumprofissional
comascaracterísticasexatasprevistasnoperfildoegresso.OsesforçosdaIESemformarum
egresso preparado para o sucesso pessoal e profissional permeiam as políticas de ensino, a
estrutura curricular, estão previstos direta e transversal nos componentes curriculares e em
todasasatividadesacadêmicasepedagógicasdainstituição,criandoumalinhamentoperfeito
entreosobjetivoseoperfilpretendidoparaosnossosegressos. 
1.2.4.2. O
 B JETIVOS D O C
 U RSO E  A  E STRUTURA C
 U RRICULAR 
A estrutura curricular foi elaborada com base nos objetivos do curso e em consonância
integral com este, visando atingir excelente coerência entre os objetivos do curso e a
estruturacurricular. 
Os Projetos Práticos em todos os módulos visam o desenvolvimento do perfil
empreendedoreintraempreendedor. 
O perfil dos docentes contratados foi cuidadosamente estudado para garantir a formação
especializadarequeridapelomercadodeArquiteturaeUrbanismo. 
Os convênios com escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia e fabricantes do
setor para aulas práticas previstas na estrutura curricular visam atingir o objetivo da
formação holística do aluno que tomará contato com diferentes tipos de projetos, de
diferentes perfis e em variados estágios construtivos, tanto na carga horária curricular
quanto nas atividades complementares previstas. A estrutura curricular contempla os
objetivos docursoitemaitem,trabalhandoCompetências,HabilidadeseAtitudesquando
englobatambémmatériascomooestudodoBushidoeaaquisiçãoderesiliência(conteúdo
curricular). 
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Naestruturacurricularaindaestãoprevistasatividadesparaodesenvolvimentodostalentos
edascompetênciascriativas,racionais,organizacionaiserelacionaisdoaluno. 
Para exercer este nível de capacitação, o programa do curso está estruturado em dois
núcleosdeconhecimento,doisdeformaçãoprática,eumtrabalhodecurso. 
●
●
●
●
●

NúcleodeConhecimentosdeFundamentação; 
NúcleodeConhecimentosProfissionais; 
NúcleodePráticasProfissionais; 
NúcleodeInovação; 
TrabalhodeCurso. 

Estes núcleos abrangem o desenvolvimento das competências cultural/conceitual,
técnico/operacional,epessoal/gerencialprevistasnoPDI. 
DentreasdisciplinasdoNúcleodeFundamentaçãoestão: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estética 
HistóriadaArte 
Arte,arquiteturaeurbanismoempauta 
Espaçoesociedade 
Pensamentoscontemporâneos 
EstudosSociaiseEconômicos 
Designeativismo 
Basessócio-culturaisdaarquitetura 
Estudossocioambientais 
EstudosAmbientais 
Pessoasedesignambiental 
Ecossistemasdofuturo 
Energiaemeio-ambientenaarquitetura 
Mobilidadeurbana,transporteseviaspúblicas 
Fluxosenergéticosemcidadesinteligentes 
Representações01 
Representações02 
Representações03 
DesenhoeMeiosdeRepresentaçãoeExpressão 
Designfuncional 
Designcriativo 
Introduçãoàfotografiaarquitetônica 
Designthinking 

DentreasdisciplinasdoNúcleodeConhecimentosProfissionaisestão: 
●
●
●
●
●
●

TeoriaeHistóriadaArquiteturaedacidade01 
TeoriaeHistóriadaArquiteturaedaCidade02 
TeoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoedoPaisagismo 
Históriadaarquiteturamundial 
Arquiteturamoderna 
Históriaeteoriadopaisagismoeplanejamentoambiental 
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Artemodernaeculturademassa 
ArteearquiteturadoséculoXX 
Processosdecriaçãoeprodução 
Estúdio01 
Estúdio02 
Estúdio03 
DisciplinaExtensiva01 
EstúdioX:tópicosprojetuais01 
Estúdio04 
EstúdioX:tópicosprojetuais02 
Estúdio05 
EstúdioX:TópicosProjetuais03 
Estúdio06 
Estúdio07 
Estúdio08 
ProjetodeArquitetura,deUrbanismoedePaisagismo 
Projetosarquitetônicos 
Introduçãoàtécnicasetecnologiasdodesign 
Designdeambientes 
Fundamentosdeprojetosarquitetônicos 
Designsustentável 
Estúdiodeprojetos 
TeoriasdoUrbanismo 
ProcessosUrbanos 
PlanejamentoUrbanoeRegional 
Cidadesglobais
Cidadessustentáveis 
Cidadeseplanejamentoregional 
Ciênciaetecnologiageoespacial 
Materiais 
Tecnologiadasconstruçõesedasinfraestruturas01 
InstalaçõesPrediais:hidráulico-sanitárias 
InstalaçõesPrediais:elétricas 
Tecnologiadasconstruçõesedasinfraestruturas02 
TecnologiadaConstrução 
IntroduçãoaosSistemasEstruturais 
SistemasEstruturais01 
SistemasEstruturais02 
SistemasEstruturais 
Cálculosestruturais 
ConfortoAmbiental01 
ConfortoAmbiental02 
ConfortoAmbiental 
TécnicasRetrospectivas 
Patrimôniocultural 
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●
●
●
●
●

TécnicasRetrospectivas 
InformáticaAplicadaàArquiteturaeUrbanismo 
Visãocomputacional 
CartografiaeTopografia 
Topografia 

DentreasdisciplinasdoNúcleodePráticasProfissionaisestão: 
●
●
●
●
●
●

Marketingparaescritóriosdearquitetura 
Gestãodeescritóriosdearquitetura 
Gestãodecontratoseobras 
PráticaprofissionaleEmpreendedorismoSocial 
Negociação 
Liderança 

DentreasdisciplinasdoNúcleodeInovaçãoestão: 
●
●
●
●

RealidadeVirtual(VR) 
RealidadeAumentada(AR) 
Maquetesholográficas 
Modelagemeimpressão3D 


O Trabalho deConclusãodeCursoserárealizadoaolongodoúltimoanodecursocoma
supervisãodosdocentes.Porém,tambémestãoprevistostrabalhospráticosintermediários,
onde as competências individuais são testadas em cada uma das fases da prestação de
serviçodoarquiteto. 
1.2.4.3.O
 BJETIVOS D O C
 U RSO E  O  C
 O NTEXTO E DUCACIONAL 
O contexto educacional da IES está repleto de desafios e oportunidades que ressoam na
frequênciaexatadeseusobjetivos. 
Os novos desafios do mercado de Arquitetura eUrbanismodemandamprofissionaiscom
qualificaçãodiferenciada,comperfilempreendedor,capazesdegerarempregos,comvisão
holísticaeespecífica,eaptosasecomunicardemaneiramaissofisticada,demonstrandoter
cultura,consciênciapolítica,socialeambiental. 
Os objetivos da IES vão ao encontro de todas asdemandaspertencentesaocontextoque
envolveainstituição,arealidadedemercadoedaeducaçãonoBrasilnosdiasdehoje,bem
comonasuainserçãolocaleregional. 
1.2.3.4.O
 BJETIVOS D O C
 U RSO E  I N OVAÇÃO 
O curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Roberto Miranda
incorporouasmaisnovaspráticasetecnologiasexigidasnaatuaçãodoarquitetourbanista,
incluindo sistemas de aprendizagem onde o aluno aprende fazendo e aprende ensinando
(learningbydoingelearningbyteaching),enovastecnologiascomoprototipagemcomo
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uso de holografia, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), além do acesso a
impressoras3D. 
Os sistemas de aprendizagem utilizados pela Faculdade Roberto Miranda e os recursos
tecnológicosdisponíveisaosalunosrepresentamaúltimapalavraemtermosdepráticasno
campodeconhecimentodocurso. 
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1.3.PE RFIL PR OFISSIONAL D O EG RESSO 
O perfil do aluno egresso do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade
RobertoMirandaestádeacordocomoestabelecidonasDiretrizesCurricularesNacionais,
conforme publicado na Resolução CNE/CES no 2, de 17 de Junho de 2010. O aluno
egresso poderá atuar em escritórios próprios ou de terceiros, ou ainda em empresas e
instituiçõesquedemandemserviçosdeArquiteturaeUrbanismo,pormeiodaprestaçãode
serviços especializados na concepção, projeto e edificação de espaços interiores e
exteriores,levandoemcontaaspectoscomoourbanismo,aorganização,opaisagismoea
conservaçãoevalorizaçãodopatrimônioconstruído,bemcomooequilíbriodoambientee
a utilização racional de recursos. Para isso, o aluno desenvolverá um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam a atuação assertiva nas áreas de
Arquitetura e Urbanismo. Desta forma, o curso de Bacharelado em Arquitetura e
Urbanismo forma profissionais com um perfil generalista, possuidores das ferramentas
necessárias para compreender as necessidades de indivíduos, grupos e comunidade. O
caráterempreendedordoscursosdaFaculdadeRobertoMirandaestimulaoegressoacriar
sua própriaempresaque,porsuavez,irágerarmaisempregos,contribuindoassimparao
desenvolvimentoeconômicodaregiãoemqueatuaedoPaís. 
O aluno egresso do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo poderá atuar nas áreas de
desenvolvimento de projetos, urbanismo, paisagismo e ambientes, restauro de edifícios,
comunicação visual, luminotécnica, acompanhamento e gestão de obras e pesquisa e
científicaetecnológica,consultoriaentreoutrossejaporempresasprópriasoudeterceiros. 
Para isso, o egresso do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo dominará os códigos
funcionaisedosprocessosdeinteraçãodinâmicadetodososagentesintegradosaoprojeto
eosváriosaspectosculturais,econômicosesociaisdaregiãoemqueatua,comconsciência
crítica acerca das orientações éticas, ambientais, legais, fundamentais na atuação desse
profissional. 

1.3.1CO MPETÊNCIAS A  SE REM DE SENVOLVIDAS 
Aliado ao empreendedorismo, o Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade
Roberto Miranda possui forte viés na área do luxo, formando profissionais aptos a lidar
comdemandasdeclientesmaisexigentes,ampliandoseuespectrodeatuação.Aoconcluir
oBachareladoemArquiteturaeUrbanismo,oegressoserácapazde: 
1. Reconhecer aspectos sociais, econômicos e políticos em relação ao ambiente
construído; 
2. Compreenderaspectosambientaiseavaliaroimpactodeconstruçõeseedificações
tendo em vista o equilíbrio ecológico, adequação contextual, preservação da
paisagemedesenvolvimentosustentável; 
3. Desenvolver projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e construções
considerando fatores econômicos, sociais e legais de modo a satisfazer as
exigênciasdosusuáriosdaformamaiscompletaeabrangentepossível; 
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4. Utilizar conhecimentos da História da Arte e da Estética para atender exigências
culturaiseestéticasdeseusclientese/ouempregadores; 
5. Utilizar conhecimentos de teoria e história da arquitetura, do urbanismo e do
paisagismoparaadequarprojetosaocontextosocial,políticoeeconômico; 
6. Utilizar técnicas de pesquisa urbanística, incluindo a compreensão dos sistemas e
infraestruturadetrânsito,pararealizarestudos,análiseseplanosdeintervençãono
espaçourbano; 
7. Promover a utilização racional de materiais considerando fatores como custo,
durabilidade,manutenção,especificaçõeselegislação; 
8. Aplicar conceitos de sistemas estruturais na elaboração de seus projetos,
fundamentadonosestudosdaresistênciaeestabilidadedosmateriais; 
9. Adaptarcadaprojetodeacordocomascondiçõesclimáticas,acústicas,lumínicase
energéticas; 
10. Realizar projetos e obras para a preservação, conservação, restauração,
reconstrução,reabilitaçãoereutilizaçãodeedificações,conjuntosecidades; 
11. Construirmaquetesemodelosfísicosevirtuais; 
12. Utilizar programas de informática paratratamentodeinformaçõeserepresentação
aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao planejamento urbano e
regional; 
13. Realizar e interpretar levantamentos topográficos utilizando aerofotogrametria,
fotointerpretação,sensoriamentoremoto,enovastecnologiasviasatélite; 
Além das competências e habilidades previstas acima, a FaculdadeRobertoMiranda,em
consonância com os objetivos dispostos em seu projeto pedagógico institucional,
desenvolveránosalunosdocursodeArquiteturaeUrbanismoacapacidadede: 
1. Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processos operacionais e produtivos, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes
grausdecomplexidade,oprocessodatomadadedecisão; 
2. Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais; 
3. Refletir e atuar criticamente sobre as esferas da produção e processos,
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e
gerenciamento; 
4. Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulaçõesmatemáticaspresentesnasrelaçõesformaisecausaisentrefenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem como se expressando de modo
críticoecriativodiantedosdiferentescontextosorganizacionaisesociais;
5. Exercitarainiciativa,criatividade,determinação,vontadepolíticaeadministrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicaçõeséticasdoseuexercícioprofissional; 
6. Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianasparaoambientedetrabalhoedoseucampodeatuaçãoprofissional,em
diferentesmodelosorganizacionais,revelando-seumprofissionaladaptável; 
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7. Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; 
8. Desenvolver capacidade para realizar consultoria em projetos de arquitetura e
urbanismo, pareceres e perícias técnicas, organizacionais, estratégicas e
operacionais. 
O egresso da Faculdade Roberto Miranda tem de ser capaz de aprender a conhecer,
combinando uma cultura geral com a possibilidade de trabalhar em profundidade um
determinado problemaembuscadesoluçõesadequadaseviáveis.Umindivíduocapazde
aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas no futuro pela
educaçãocontinuada,comoformadeaprimoramentoprofissional,intelectualepessoal. 
Ser capaz de aprender a fazer, com o objetivo de adquirir nãosomenteumaqualificação
profissional,mascompetênciasehabilidadesquepermitamenfrentarosdiferentesdesafios
interpostospelavidaemumasociedadeempermanenteevolução. 
Deve aprender a conviver e, a partir da compreensão do outro, da percepção das
interdependências e do respeito aos valores do pluralismo cultural, realizar projetos que
têmemvistaobemcomum. 
E aprender a ser para agir com autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal e
social. 
Paraessefim,aFaculdadeRobertoMirandaagregaatodososseusprogramasumeixode
formação dedicado ao desenvolvimento pessoal através da abordagem antropológica dos
talentos humanos e do empreendedorismo, incluindo oficinas com a utilização plena de
recursos do Psicodrama para odesenvolvimentodacriatividade,doraciocíniológico,das
competências organizacionais e das competências relacionais, para apoio ao estudo e
exercícioemprofundidadedasCompetênciasPessoaiseEmpresariaischave: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CriatividadeeVisãodeOportunidades 
AnálisedeSituaçõeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãodeConservaçãodeRecursos 
Comunicação,PersuasãoeNegociação 
MotivaçãoeLiderançadeEquipes 

1.3.2.OPE RFIL D O EG RESSO E  A S NE CESSIDADES LO CAIS E  RE GIONAIS  
AFaculdadeRobertoMirandaestáinseridanamaisricacidadedaAméricaLatina,umaentre
as dez maiores megalópoles mundiais, onde a concentraçãoderiquezacriouumimportante
nichodemercadoaseratendido,omercadodealtagama,mastambémumdistanciamentode
classes e um crescimento urbano desordenado. O egresso do BachareladoemArquiteturae
Urbanismo da Faculdade Roberto Miranda será capaz de atuar junto aos clientes mais
exigentes, mas também junto aos que mais necessitam, em projetos públicos e privados de
urbanismoehabitação. 
Em uma região marcada pelo distanciamento entre classes sociais e realidades
socioeconômicas, o aluno formado pelo Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da
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FaculdadeRobertoMirandaestaráprontoparautilizarseuamploespectrodeconhecimentos
para atender às diferentes demandas de mercado, mas também atuar como um poderoso
agente de transformação social, comportamento este reforçado durante seu curso de
bacharelado. 

1.3.3.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE (PAP) 
O Programa de Atualização Permanente da Faculdade Roberto Miranda atua em quatro
frentes para garantir a ampliação do perfil profissional do egresso em função das novas
demandasapresentadaspelomercado. 
1. Pesquisa desenvolvida com a cooperação de professores atuantes no mercado
permitirá monitorar de forma permanente a aderência do programa à realidade do
mundo do trabalho. As pesquisas serão acompanhadas de discussões em grupocom
representantesdiscentesedocentesparamelhoralinhamentodoconteúdo. 
2. Encontros periódicos comempresaseprofissionaisdedestaqueparaapresentaçãode
processosetecnologiasinovadorasaplicadasàáreadocurso,permitindotambémum
intercâmbioentremercadoeacademia. 
3. Programa de capacitação do docente, incluindo o acesso a feiras internacionais e
bolsasdeestudoparacursosstrictosensu. 
4. Participações de membros da sociedade nos órgãos colegiados, garantindo que
demandasdenaturezasocialerelacionadasaoentornoeambienteondeestáinseridaa
Faculdade Roberto Miranda sejam consideradas no planejamento e adequação do
conteúdopedagógico. 
Quaisquer outras demandas detectadas pelos corpos docente, discente ou
técnico-administrativo poderão ser enviadas diretamente ao Núcleo Docente Estruturante
através de e-mail próprio criado para este fim, pedepropap@urm.com.br. O Programa de
AtualizaçãoPermanenteéumitemfixodepautanasreuniõesdetodososórgãoscolegiados,
garantindo que o tema da inovação seja discutido em todas as decisões institucionais e de
curso. 
O Programa de Atualização Permanentetambémprevêatividadesparaaintegraçãoentreos
membros da comunidade acadêmica, favorecendo o cumprimento do percurso de formação
definidoparaoperfildoegresso.Paraestefim,aInstituiçãopromoveumasériedeeventosde
integração: 
● Reuniãodedocentesetutores(presencialeadistância) 
● Sessões d
 e treinamento para desenvolver competências específicas necessárias ao
exercíciodadocênciaetutoria 
● Atividadesparaintegraçãodasturmas 
● Açõesdealinhamentodeconteúdoentreprofessoresetutoresdecadamódulo. 
A Faculdade Roberto Miranda promove também, todos os anos, um Encontro dos
Professores,tutoresecorpotécnico-administrativoondeocorreapremiaçãodosprofissionais
queobtiveramosmelhoresresultadosnasavaliaçõesconduzidasaolongodoano. 
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A interação entre docentes, discentes e órgãos colegiados prevista neste programaconstitui
importantefontedeinformaçãoparaarevisãodaspolíticasinstitucionaisdeensino,extensão
epesquisaconstantesnoPlanodeDesenvolvimentoInstitucional(PDI)daFaculdadeRoberto
Miranda. 

1.3.4.CO MPROMETIMENTO DO CENTE,DISCENTE E  IN STITUCIONAL 
Comoobjetivodegarantirocomprometimentodocorpodocenteediscentecomaformação
pretendida, o perfildoegressoficadisponívelnoambientedoaluno(Moodle)paraacessoe
comprometimentodosdiscentes. 
DopontodevistadoaspectoinstitucionalaIESexigedoalunoaelaboração,apresentaçãoe
seucomprometimentopessoalcomumPlanodeDesenvolvimentoPessoalaolongodocurso. 
Ainstituiçãopromovealeituraedebatedoperfilprofissionaldoegressoentreosprofessores
docurso,osmembrosdonúcleodocenteestruturante(NDE),naCPAenosdemaiscolegiados
dainstituição.

1.3.5.PR OGRAMA D E AC OMPANHAMENTO D E EG RESSOS 
Oacompanhamentodeegressosseráfeitopormeiodecomunidadevirtual,basededadosda
instituição que acompanhará o desenvolvimento do egresso, desde que o mesmo permita e
eventos em que os egressos serãoconvidados.Oobjetivodoacompanhamentodeegressoé
retroalimentarosCoordenadoreseNDEssobreosucessodosalunos. 
Cabe ao coordenador de cada curso, com apoio do Nape, manter o sistema atualizado e
organizaroseventosdosegressos. 
O programa de acompanhamento de egressos é uma ferramenta que permite à instituição
voltar a atuar visando o sucesso e atualização de seu perfil profissional ao longo de sua
carreira,conformedescritonoitem1.12.8. 
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1.4.ES TRUTURA CU RRICULAR 
O Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo foi concebido em módulos, favorecendo a
flexibilidade de trabalho dos professores e alunos, que podem atuar de acordo com suas
necessidades de ensino. O curso compreende um núcleo com vinte módulos fixos
circundados por módulos satélite (flutuantes), permitindo que novos alunosingressemao
iníciodecadaumdosmódulosdoprimeiroano. 

1.4.1.PO LÍTICAS D E EN SINO UT ILIZADAS P ARA FO RMAÇÃO D A ES TRUTURA CU RRICULAR 
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda são
concebidos de forma a articular a formação humanística e ético-moral com a tecnológicae
científica, por meio da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da flexibilidade dos
componentes curriculares, com vistas à inserção do educando em um cenário profissional
localeglobalemconstanteevolução. 
As propostas curriculares buscam equilibrar a presença de unidades curriculares teóricas
básicas e de unidades curriculares laboratoriais profissionais, centrando toda aênfasesobre
atividadespráticas(aprenderfazendo)suportadosporbaseconceitualeteóricaconsolidadano
“Estado da Arte” vividonosambientesempresariaisnopaísenoscentrosdetecnologiasde
ponta,noexterior. 
Asunidadescurricularespossibilitamaoeducandoperceberasuaáreadeconhecimentocomo
campodeinterseçãodeváriossaberes,todosnecessáriosparaacompreensãodasrelaçõesdos
indivíduos de um determinado grupo social entre si e deles com os demais grupos sociais.
Além de ter o objetivo claro de colaborar naformaçãocidadã,ocurrículoabreespaçopara
um trabalho de reciclagem intelectual visando suprir dificuldades na formação acadêmica
pré-universitária e colaborar no desenvolvimento da criatividade e da inovação, a partir de
constantes exercícios de leitura e escrita, de troca de conhecimentos, percepções e
experiências, da valorização do trabalho em grupo e de vínculos de solidariedade e
aprendizadoconstante. 
Os cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda serão capazes deformaralunoscom
competências relacionadas a planejar e desenvolver serviços e produtos de forma que as
conexões da interdisciplinaridade no universo do exercício da profissão acompanhem as
transformaçõesdasociedade,nosentidodepromoverprincípiosdecidadania,comorespeito
à diversidade, prevenção às drogas, educação ambiental e desenvolvimento sustentável
equilibrado,mantendoemperspectivaacomunidadeemqueestáinserido. 
Há que considerar, também, a necessidade de conhecer História eCulturaAfro-Brasileirae
Indígena, e de sua mescla com os movimentos migratórios da Europa e de outras regiões,
essencialparaacompreensãodo“serbrasileiro”noséculoXXI,ededarrespostascoerentes
àsdemandasdasociedaderegionaleglobal. 
Todos os currículos da IES e suas respectivas atividades acadêmicas devem observar os
princípios acima relacionados, com o fim específico de primar pelo desenvolvimento da
sociedade de forma ampla e da prática do exercício profissional responsável, consciente e
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participativo.Deformaconcisa,esseprocessorequerconhecimentodeteoriasefundamentos
filosóficos e éticos característicos das unidades curriculares de formação histórica,
humanísticaedeatualidades. 
OprincípionorteadordoEnsino,adotadopelaFaculdadeRobertoMirandaparaaefetivação
doprocessoeducativo,éorelacionadoàformaçãodeCompetências,oqualpromovealémdo
saber, o saber fazer, efetivando um processo harmonioso entre a teoria e a prática,
consolidandoaformaçãotécnico-profissionaleasmatrizescurriculares. 

1.4.2.MA TRIZ CU RRICULAR 
A matriz tem uma cargahoráriatotalde4.000horas,incluindo800horas/aulaofertadasem
EAD(20%)emnossosistemademódulossatélite(flutuantes),200horasdeestágiocurricular
obrigatório supervisionado e 160 horas são dedicadas ao Trabalho de Conclusão de Curso,
além de 400 horas de atividades complementares e 40 horas/aula de Libras (optativa). As
horasofertadasemEADcontémasdisciplinasobrigatórias,identificadascomodisciplinasde
formação humanística, as disciplinas de desenvolvimento do talento empreendedor,
identificadas como Soft Skills, e de conteúdos introdutórios e de base, identificadas como
Conhecimentos Fundamentais, permitindo o ingresso do aluno em qualquer um dos quatro
módulosdoseuanodeingresso. 

CARGAHORÁRIA:(HORAS-RELÓGIO) 

Total:



4
 000 



Àdistância: 

800 

20% 

Deestágio: 

200 



DeAtividadesComplementares: 

400 



DoTrabalhodeConclusãodecurso(TCC): 

160 



DaDisciplinadeLibras: 

40 



Uma(1)hora-aulaéiguala60minutos. 



Asdisciplinasqueserãoofertadasintegralmenteadistância8 sãoasseguintes: 
FormaçãoHumanística(FH) 
● Comunicação e Expressão: Língua Portuguesa. Conversação, Leitura e
Interpretação(20h) 
● EstudosSocioambientais(20h) 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade(20h) 
● ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos,AnáliseeRevisão(20h) 
8

Módulosflutuantes(EADsob-demanda) 
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● EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida(20h) 
● EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais(20h) 
● EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração(60h) 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea(60h) 
Total:240horas/aula 

Easdisciplinasabaixoserãoofertadasparcialmenteadistâncias ãoasseguintes: 
● RealidadeVirtual(VR)(10h) 
● HistóriadaArte(20h) 
● TalentoseCompetências(10h) 
● CidadesSustentáveis(12h) 
● Gestãodeescritóriosdearquitetura(6h) 
● TeoriaeHistóriadaArquiteturadoUrbanismoedoPaisagismo(20h) 
● Contextourbano(10h) 
● DesignAssistidoporComputador(20h) 
● TeoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoedoPaisagismo(16h) 
● EspaçoeSociedade(18h) 
● EstudosAmbientais(16h) 
● Pensamentoscontemporâneos(8h) 
● EstudosSociaiseAmbientais(10h) 
● TécnicasRetrospectivas(20h) 
● PatrimônioCultural(20h) 
● UtopiasUrbanas(20h) 
● ArteeArquiteturanoSéculoXX(20h) 
● Utilizaçãodoterreno(20h) 
● SketchUp(30h) 
● PlanejamentoUrbanoeRegional(20h) 
● Práticaprofissionaleempreendedorismo(10h) 
● SketchUpCertificação(30h) 
● CartografiaeTopografia(20h) 
● ConfortoAmbiental:Acústica(20h) 
● ProcessosUrbanos(30h) 
● ConfortoAmbiental:QualidadeTérmica(20h) 
● TrabalhodeConclusãodoCurso(6h) 
● InstalaçõesPrediais:elétricas(16h) 
● RealidadeAumentada(AR)(20h) 
● TrabalhodeConclusãodeCurso(TCC)(9h) 
● TrabalhodeConclusãodeCurso-TCC(9h) 
● Modelagem3D(20h) 
● TrabalhodeConclusãodeCursoTCC(24h) 
Total:560horas/aula 
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Disciplinasofertadasintegralmenteadistância:240h 
Disciplinasofertadasparcialmenteadistância:560h 
CargahoráriatotalemEaD:800h 

ConteúdosadicionaisoferecidosnoAVA: 
SOFTSKILLS(SK)9 
●
●
●
●

DesenvolvimentodoTalentoEmpreendedorTM (60h) 
Desenvolvimentodosensoestético(10h) 
Desenvolvimentodaresiliência(10h) 
Bushido10 (8h) 


Total:88horas/aula 

1.4.3.ES TRUTURA CU RRICULAR D O CU RSO 
O Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo foi concebido em módulos, facilitando a
flexibilidade de trabalho dos professores e alunos, que podem atuar de acordo com suas
necessidadesdeensino.Ocursocompreendeumnúcleofixodevintemódulos,permitindo
que novos alunos ingressem no início de qualquer um dos quatro módulos ofertados no
primeiro ano do curso. O percurso deformaçãopropostosomentepermiteoingressodo
aluno ao segundo ano após a conclusão de todos os requisitosacadêmicosreferentesaos
quatromódulosdoprimeiroano. 
Cada um dos módulos será temático, e nele serão abordados todos os conhecimentos e
saberesnecessáriosparaincorporaraproduçãoeestilodoarquitetoestudadoaorepertório
doestudante.Todososprojetos,trabalhoseproduçõesacadêmicasterãoseutemaalinhado
comotemadomódulo. 
OsMódulosdoCurso 
1. OscarNiemeyer 
2. ZahaHadid 
3. LeCorbusier 
4. AntoniGaudi 
5. LinaBoBardi 
6. IeohMingPei 
7. LúcioCosta 
8. AlvaroSiza 
9. JoãoFilgueirasLima(Lelé) 
10. AlvarAalto 
11. PauloMendesdaRocha 
12. RobertoBurleMarx
13. JoãoVilanovaArtigas 
9

AsdisciplinasdesignadascomoS oftSkillssãoofertadascomoAtividadesComplementaresObrigatórias 
CódigodehonraSamurai(Honra,sensodejustiça,honestidade,respeito,compaixão,coragemelealdade) 

10
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14. LouisKahn 
15. FrankLloydWright 
16. SantiagoCalatrava 
17. NormanFoster 
18. RenzoPiano 
19. FrankGehry 
20. JeanNouvel 
Matérias de amplo espectro, fundamentais ou introdutórias são entregues ao aluno na
plataforma EaD (Módulos Flutuantes), o que garante o nivelamento de conhecimentos
necessáriospermitindoaplenautilizaçãodaflexibilidadegeradapelaestruturamodular. 
ATIVIDADESDOCURSO 
Cadaumdosvintemódulosdoprogramaéconduzidonaformadereuniõesdetrabalhopara
desenvolvimentodeprojetospráticoscomatividadesfocalizadasemtermosdesuas funções
Técnico/Operacionais, informações de ordem Cultural/Conceitual e o uso dascompetências
Pessoais/Gerenciais:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AnálisedeInformaçõeseDiagnósticodeSituações 
EleiçãodePrioridadeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãoeOrganizaçãodeRecursos 
ComunicaçõeseAtarefamentodasPessoas 
Motivação,LiderançaeMelhoriacontínuadoDesempenho.

Essas competências aparecem como “pano de fundo” em todos os módulos operacionais
tratando de promover o envolvimento do estudantecomasrealidadessociais,econômicase
culturaisedeiniciaçãoàpesquisaeaoensino,atravésde: 
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Programasespeciaisdecapacitaçãodoestudante; 
Atividadesdemonitoria; 
Outrasatividadeslaboratoriaisalémdasjáprevistasnopadrãoturma/horas-aula; 
Atividadesdeextensão; 
Atividadesdepesquisa; 
Participaçãoemcongressos,simpósiosetc.; 
Cursospresenciaiseonline; 
Outras atividades que se mostrarem adequadas e compatíveis com osobjetivosaqui
expressos. 

Esse conjunto de atividades se caracteriza pela flexibilidade de carga horáriasemanal,com
controle do tempo total de dedicação do estudante durante cada ano letivo, justificando
créditos para efeito de integralização do número total dehorasprevistoaofinaldoscursos.
Caberá ao estudante, sob a supervisão de um docente, organizar seus horários, objetivos e
direcionamento. 
A Resolução CONSUP aprovou o regimento das Atividades Complementares, no qual é
estabelecido um sistema de creditação de horas, baseado em decisõesespecíficasparacada
caso,projetoouatividadeespecíficaeemfunçãodotrabalhodesenvolvido. 
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NoBachareladoemArquiteturaeUrbanismoasatividadescomplementaressãode400horas. 

1.4.4.FL EXIBILIDADE D OS CO MPONENTES CU RRICULARES E  IN TEGRALIZAÇÃO 
AflexibilidadecurricularadotadanaFaculdadeRobertoMirandatemcomofocoacompanhar
asdemandasdomercadodetrabalhoedasociedade,oquepermitetantoqueaIESestruture
seus cursosvinculadosàrealidadedomercadoquantoqueoalunoalcanceummelhorperfil
profissionaldeconclusão. 
ParaoalcancedessesobjetivosaIESadota,dentreoutras,asseguintesiniciativas: 
● Inclusãodeatividadescomplementaresnasmatrizesdetodososcursos; 
● Ofertadeu
 nidadescurricularesnamodalidadesemipresencial; 
● Incentivo à inserção de práticas de atividades de pesquisa relacionadas às unidades
curricularesaolongodocurso; 
● Realizaçãodeatividadesdeextensão. 
Como os cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda são modulares, o aluno tem
diferentes oportunidades de integralização do curso dentro do percurso de formação
escolhido. 
Além dos componentescurricularesobrigatóriosecomplementares,adisciplinadeLIBRAS
seráofertadacomooptativa,comumacargahoráriade40horas/aula. 

1.4.5.AC ESSIBILIDADE ME TODOLÓGICA E  ES TRUTURA CU RRICULAR 
Oacessoaoconteúdoégarantidoparatodososalunosportadoresdenecessidadesespeciais.
Paraesteefeito,oNúcleodeApoioPsicopedagógico(Nape),queofereceorientação,apoioe
programas de nivelamento, se ocupa do fomento da acessibilidade metodológica em suas
váriasdimensões,doinícioaofimdocurso. 
As iniciativas de acessibilidade metodológica têm como finalidade eliminar as barreiras no
acesso às metodologias e técnicas de estudo, garantindo o total aproveitamento do aluno
independentedeporteoupresençadedeficiênciafísica. 
Noatodoingressoaocurso,conteúdosanteriormentecursadosemoutrasinstituiçõespodemser
aproveitados mediante análise curricular da coordenação acadêmica. As disciplinas com
equivalênciadecargahoráriapoderãosereliminadas. 
1.4.5.1.T R EINAMENTO D O C
 O RPO D
 O CENTE E  T É CNICO-ADMINISTRATIVO 
Para uma educação inclusiva e que atenda às necessidades de alunos portadores de
necessidadesespeciais,osdocentesdevemter,alémdesuaformaçãoinicialecontinuada,um
conjunto de conhecimentos específicos a respeito da educação inclusiva. Anualmente,serão
realizadostreinamentosvoltadosaocorpodocenteabordando: 
● Preparaçãodeaulasinclusivas; 
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●
●
●
●

Processosdeavaliação; 
Diversidadecurricular; 
Flexibilizaçãodotempo; 
Utilizaçãoderecursosacessíveis. 

1.4.5.2.R
 EVISÃO C
 U RRICULAR 
A fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes em condições adversas ou portadores de
necessidades especiais, a Faculdade Roberto Miranda oferece adaptações curriculares sob
medida, com a possibilidade de participação em outras turmas e horários, bem como a
adequaçãodetrabalhos,apresentações,provaseprocessosavaliativos. 
1.4.5.3.P
 R OGRAMA D E N
 IVELAMENTO 
O programa de nivelamento visa atender aos alunos que eventualmente tenhamdificuldade
emacompanharasaulas. 
Envolve nos primeiros semestres dos cursos um módulo de nivelamento em português e
matemática desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem com supervisão de
professores e tutores, sendo gratuito e facultativo a todos os alunos da Faculdade Roberto
Miranda. Ao longo do curso os alunos que precisaremdeapoioemoutrasdisciplinasserão
atendidospeloprogramademonitoriaepelosprofessoresRTIeRTP,quededicarãopartede
suashorasàsatividadesdeapoioaodiscente. 
1.4.5.4.R
 ECURSOS M
 A TERIAIS E  S O FTWARES 
Além da acessibilidade atitudinal e arquitetônica, a Faculdade Roberto Miranda coloca à
disposiçãodacomunidadeacadêmicaelementoserecursosdeacessibilidadeinstrumentalpara
eliminar barreiras que possam dificultar o uso de ferramentas, instrumentos e utensíliospor
partedealunosportadoresdenecessidadesespeciais. 
Sãoadotadasasseguintestecnologiasassistivasparaapoioaodeficientevisual: 
Jaws:softwarequepermiteaodeficientevisualutilizarocomputadorcommaisfacilidadee
praticidade por meio de voz sintética, permitindo a leitura do conteúdo escrito na tela.
Disponívelem:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura de um texto a partir de sua narração em áudio,
oferecendoadaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA:permitequeusuárioscegosoucomdeficiênciavisualpossamacessareinteragircom
osistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário por meio de voz sintetizada permitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaodeficienteauditivo: 
● Vídeosapresentadosemsaladeaulacomlegendas; 
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● Monitoresequipadoscomsistemaclosedcaption; 
● AcompanhamentoextraclassepeloNape. 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaoalunocombaixavisão: 
●
●
●
●
●

Avaliaçõespresenciaisemformatodigitaloubraile; 
Autorizaçãoparaacompanhamentoporfiscaisouleitorescapacitados; 
Materialdidáticoemformato.docou.pdf; 
Textosimpressosfornecidoscomaumentodefonte; 
AcompanhamentoextraclassepeloNape. 

1.4.6.CA RGA HO RÁRIA 
AcargahoráriadocursoexcedeaexigênciaprevistanaResoluçãodoCNE/CESno 2de18
de Junho de 2007 eoferece4.000hs deformaçãoaosseusalunos,aseremintegralizadas
em até 10 anos. Esta carga horária é suficiente para acomodar, com excelência, todo o
percurso de formação doalunodoBachareladoemArquiteturaeUrbanismo.Adefinição
da carga horária levou em consideração o formato modular do curso, que tornaoacesso
mais flexível por meio da utilização de módulos flutuantes como ferramenta de
nivelamento, assim como a execução de atividades complementares e projetos
interdisciplinares. 
1.4.6.1.C
 A RGA H
 O RÁRIA T E ÓRICA X  P
 R ÁTICA 
Os cursos da Faculdade Roberto Miranda utilizam a metodologia Learning by Doing
(aprender fazendo), de forma que a carga horária de atividades práticas estão presentes em
todos os módulos atravésdaconcepçãoe/ouparticipaçãoemprojetosreaistratadosemcada
módulo, no componente curricular chamado “Prática de Projetos - Projeto de Edificação:
CriaçãoeDesenvolvimento". 
1.4.6.2F O RMA D E A
 CESSO A O C
 U RSO 
Osestudantesserãoadmitidosporintermédiodeprocessoseletivo,abertoacandidatosque
tenham concluído o Ensino Médio, sem que isso impeça a admissão por outras formas
permitidas pela legislação educacional, como por exemplo aqueles aprovados no Enem.
Nos casos de admissão por transferência ou suficiência, os candidatos são submetidos à
entrevista e avaliação dos conhecimentos considerados como pré-requisitos na ocasião,
incluindo-se entre eles a prova de proficiência em comunicação escrita e oral em língua
portuguesa. Tanto no edital quanto no Manual do Candidato estão descritos os critérios
gerais, as condições de matrícula, as datas das provas e datasdeagendamentodeprovas
individualizadas,dadivulgaçãoderesultadoeoperíododematrícula,bemcomoarelação
dos documentos exigidos para ingresso no curso. No edital estarão consignadasasvagas
autorizadaseoscritériosparautilizaçãodasvagasremanescentes. 
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Novosalunospoderãoseradmitidosnoiníciodequalquerumdosbimestres.Opercursode
formação prevê que o aluno conclua todos os módulos do primeiroanoantesdeavançar
paraosegundoano. 


Figura1:FormasdeAcessoaoCurso 
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1.4.6.3.R
 EPRESENTAÇÃO G
 RÁFICA D E U M P
 E RFIL D E F O RMAÇÃO 
O percurso de formação da Faculdade Roberto Miranda prevê que, após a admissão, o
aluno deverá completar todos os módulos do primeiro ano antes de prosseguir para o
segundo,eassimpordianteatéafinalizaçãodoquintoano.Destaforma,apesardecontar
com cinco anos sequenciais no percurso formativo, não há relação de dependência entre
módulos dentro de um mesmo ano, permitindo que um aluno primeiro-anista que foi
admitidonoprimeiromóduloeumprimeiro-anistaadmitidonoquartomóduloestudemna
mesmaturma. 
Almejando atingir os objetivos do curso para formaçãodoBachareladoemArquiteturae
Urbanismo, a Faculdade Roberto Miranda, levando em consideração o perfil do egresso,
adotouarepresentaçãográficadoperfildeformaçãoabaixo: 


Fig.2:Diagramadeformaçãocurriculardocurso 
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Osmódulossatélite(Flutuantes)sãodivididosemdisciplinasdeFormaçãoHumanística(FH),
Soft Skills - SK, e de conteúdos introdutórios ou de base, (Conhecimentos Fundamentais -
CF). 

MÓDULOSSATÉLITE(FLUTUANTES) 
Os módulos satélite (flutuantes) são ofertados em EAD de forma queasmatériasdeamplo
espectro, fundamentais, introdutórias ou complementares podem ser entreguesaoalunosob
demanda,garantindoquealunosingressantesemdiferentesmomentosdoprogramatenhama
baseteóricanecessáriaparaingressonoiníciodequalquermódulo. 
A conclusãodosmódulosflutuantesnãoprecisaacompanharexatamenteocalendáriodos
módulosfixos,oqueconfereflexibilidadeparaosalunosqueprecisameaomesmotempo
oportunidadesdeaceleraçãodoaprendizadoparaaquelesquedispõemdeumtempoextra
paradedicaçãoaosestudos. 

Asdisciplinasqueserãoofertadasintegralmenteadistância11 sãoasseguintes: 
FormaçãoHumanística(FH) 
● Comunicação e Expressão: Língua Portuguesa. Conversação, Leitura e
Interpretação(20h) 
● EstudosSocioambientais(20h) 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade(20h) 
● ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos,AnáliseeRevisão(20h) 
● EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida(20h) 
● EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais(20h) 
● EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração(60h) 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea(60h) 
Total:240horas/aula 

Easdisciplinasabaixoserãoofertadasparcialmenteadistâncias ãoasseguintes: 
● RealidadeVirtual(VR)(10h) 
● HistóriadaArte(20h) 
● TalentoseCompetências(10h) 
● CidadesSustentáveis(12h) 
● Gestãodeescritóriosdearquitetura(6h) 
● TeoriaeHistóriadaArquiteturadoUrbanismoedoPaisagismo(20h) 
● Contextourbano(10h) 
● DesignAssistidoporComputador(20h) 
● TeoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoedoPaisagismo(16h) 
● EspaçoeSociedade(18h) 
● EstudosAmbientais(16h) 
● Pensamentoscontemporâneos(8h) 
● EstudosSociaiseAmbientais(10h) 
11

Módulosflutuantes(EADsob-demanda) 
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● TécnicasRetrospectivas(20h) 
● PatrimônioCultural(20h) 
● UtopiasUrbanas(20h) 
● ArteeArquiteturanoSéculoXX(20h) 
● Utilizaçãodoterreno(20h) 
● SketchUp(30h) 
● PlanejamentoUrbanoeRegional(20h) 
● Práticaprofissionaleempreendedorismo(10h) 
● SketchUpCertificação(30h) 
● CartografiaeTopografia(20h) 
● ConfortoAmbiental:Acústica(20h) 
● ProcessosUrbanos(30h) 
● ConfortoAmbiental:QualidadeTérmica(20h) 
● TrabalhodeConclusãodoCurso(6h) 
● InstalaçõesPrediais:elétricas(16h) 
● RealidadeAumentada(AR)(20h) 
● TrabalhodeConclusãodeCurso(TCC)(9h) 
● TrabalhodeConclusãodeCurso-TCC(9h) 
● Modelagem3D(20h) 
● TrabalhodeConclusãodeCursoTCC(24h) 
Total:560horas/aula 

Disciplinasofertadasintegralmenteadistância:240h 
Disciplinasofertadasparcialmenteadistância:560h 
CargahoráriatotalemEaD:800h 
1.4.6.4.P
 E RCURSO D E F O RMAÇÃO 
O aluno pode ingressar na Faculdade Roberto Miranda ao início de cada bimestre em
qualquer umdosquatromódulosoferecidosnoprimeiroanodocurso.Aprogressãoparaos
anos seguintes, independente do módulo de entrada, somente será possível depois de
completar todos os módulos fixos do ano atual. Desta forma, toda a base deconhecimento
necessária será coberta antes de sua progressão para o segundo ano, ondeterácontatocom
conceitoseprojetosmaisavançados. 
Paraquesejaconsideradoformado,odiscentedeverá: 
1.
2.
3.
4.

Concluirtodososmódulosdoprograma;
Cumprirosrequisitosacadêmicoscomrelaçãoanotasefaltas; 
RealizareseraprovadonoTrabalhodeConclusão; 
Apresentar o Trabalho de Conclusão para uma banca avaliadora composta de
professoresdaInstituiçãoemembrosconvidados. 

Onãocumprimentodequalquerumdositensacimaimpossibilitaacolaçãodegrau. 
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1.4.6.4.1.F A ST T R ACK 
OformatodematrizcurricularadotadopelaFaculdadeRobertoMirandapermitequeoaluno
opte por umpercursodeformaçãoaceleradodenominadofasttrack.Paraqueissoaconteça,
basta que hajam turmas simultâneas com datas de início diferentes. Assim, um aluno pode
cursar disciplinas pertencentes a módulos diferentes simultaneamente, antecipando sua
progressão. 
Formato comum em universidades internacionais, é prática exitosa nos cursos de
pós-graduaçãodaInstituição. 

1.4.7.ME CANISMOS D E FA MILIARIZAÇÃO C OM A  MO DALIDADE À  DISTÂNCIA 
O Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo oferece conteúdo parcialmente à distância por
meio do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) da Faculdade Roberto Miranda. O
treinamento preliminar será feito através de videoaulas, na própria plataforma, e
acompanhadodeumaauladeapresentaçãopresencialcomocoordenadordocursonocampus
daInstituição. 
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1.5.CO NTEÚDOS CU RRICULARES 
OsconteúdoscurricularesdoBachareladoemArquiteturaeUrbanismodaFaculdadeRoberto
Mirandaestãoalinhadoscomoperfilemissãodainstituiçãoeforamdesenvolvidosdemodo
aconduziratrajetóriadoalunoaoperfilprofissionalpropostodoegresso.

1.5.1. PA RÂMETROS PARA SE LEÇÃO DE CO NTEÚDOS NA EL ABORAÇÃO DOS CU RRÍCULOS E A 
INTERDISCIPLINARIDADE 
No processo de particularização de cada curso, as práticas interativas persistem e o
entrelaçamentoeaconexãointerdisciplinarassumemumadimensãomaior,namedidaemque
oprocessodeensino/aprendizagemvaisendoconsumado. 
A estratégia proposta, baseada nas diretrizes e nos princípios pedagógicos definidos neste
documento, é a de que, ao se estruturarem os currículos e se definirem os conteúdos das
unidadescurriculares,ocorpodocente,oscolegiadosdecursoeasdemaisesferasenvolvidas
participemativamentenaatualizaçãodosliamesedosnexosinterdisciplinares,comointuito
deseconstituiruma“contextualização”queabarqueosconteúdosdocurso,consubstanciados
naelaboraçãoenodesenvolvimentodeprojetosintegrados. 
Por sua vez, os conteúdos curriculares dos diversos cursos devem atender às demandas da
sociedade em termos de formação profissionaleosprincípiosestabelecidospelasDiretrizes
Curriculares Nacionais, bem como estar em consonância com os objetivos do curso para
garantir,deformaqualitativa,aformaçãodoprofissionalquesebuscadesenvolver. 
Oscomponentescurricularestratamdepossibilitarodesenvolvimentodeumalunoautônomo
capaz de buscar a direção de seu processo formativo, articular características pessoais e
interesses específicos, possibilidades intelectuais, determinações profissionais e sociais.
Assim, a escolha dos conteúdos será pautada pelos princípios dos documentos oficiais
norteadoresdoEnsinoSuperiornoBrasilenoperfildodiscentequesedesejaformar. 
Além disso, como diretriz básica, a seleção de conteúdos e a construção dos currículos
atenderãoosseguintescritérios: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Flexibilidadecurricular; 
Superaçãodavisãolinearehierarquizadadesaberes; 
Conhecimento sobre a pluralidade de aquisição, produção e socialização dos
conhecimentos; 
Buscapelainterfaceentreensino,pesquisaeextensão; 
Entrelaçamentodashabilidadestécnicasehumanísticas; 
Equilíbrioentreospressupostosdaciênciaedatecnologiacomasnecessidadesdo
homemedasociedade; 
Respeito aos conhecimentos dos alunos advindos de suas experiências de vida,
articulando-osaosnovosconhecimentosconstruídosnoprocessodeformação;
Valorização de metodologias que potencializam a multidisciplinaridade e
interdisciplinaridadenoprocessodeensino-aprendizagem; 
Comprometimentocomosvaloreséticosehumanísticos; 
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10.

Valorizaçãodaspolíticasambientaisedeacessibilidade. 

1.5.2.CO NTEÚDOS CU RRICULARES E  O  PE RFIL PR OFISSIONAL D O EG RESSO 
Oatingimentodoperfildoprofissionaldoegressodependedaapropriaçãodeumconjuntode
conhecimentos, habilidades e atitudes que permitamaatuaçãoassertivaemqualquertipode
projeto.Porestarazão,aseleçãodosconteúdostemcomoprincípionorteadoraaplicaçãodos
saberes nos projetosaplicadose/ouintegradoresdecadamódulo,enfatizandoarelaçãoentre
teoria e prática. A concepção e execução de projetos com alto grau de complexidade está
prevista em todos os módulos e só épossívelgraçasaoníveldosprofessoresdaInstituição,
responsáveisdiretosporalgumasdasconstruçõesmaissofisticadasdopaís. 
Os conteúdos curriculares visam o desenvolvimentodotalentoempreendedordoaluno,o
que permitirá que o mesmo monte seu próprio escritório de arquitetura ou atue em
empresas de terceiros com grande destaque (intraempreendedorismo). Os módulos
flutuantesdesenvolvemaschamadassoftskills(habilidadescomportamentaiseatitudinais)
visandoamelhoriadesuasrelaçõesinterpessoaisedecomunicação,alémdesensibilizaros
alunos para questões sociais, econômicas, culturais, éticas e humanas, com conteúdosde
formaçãohumanística. 

1.5.3.AT UALIZAÇÃO D A ÁR EA D E AR QUITETURA E  UR BANISMO 
A Faculdade Roberto Miranda promove, a cada bimestre, painéis de discussão para debate
sobre temas relevantes entre docentes, discentes e profissionais atuantes em empresas de
destaque no meio. No início de cada ano a Faculdade Roberto Miranda, já há alguns anos,
promove o concorrido Perspectivas da Arquitetura de Luxo que reúne grandes nomes do
segmento trazendo aos painéis de debate o que há de mais atual na área de arquitetura e
perspectivasparaoanovindouro.Esseseventos,abertosparaacomunidadeacadêmicaepara
o público geral (Overviews) fornecem uma visão crítica da situação do mercado e trazem
debatescomespecialistassobreastendênciaseperspectivasfuturas.Destaforma,aFaculdade
Roberto Miranda incentiva a troca de experiências e ajuda a promover o crescimento do
mercadopormeiodatrocadeexperiênciaseinformações. 
Os dados coletados durante os painéis de discussão são utilizados na geração de
conhecimento, novas tecnologias e processospeloCentrodePesquisadaFaculdadeRoberto
Miranda. Os relatórios e conteúdos ficamdisponíveisparausonapráticadocenteportodaa
comunidade acadêmica, e podem ser aprofundados caso o corpo discente detecte uma
tendênciaoucasoomercadotenhaalgumademandaespecífica. 
Desta forma o programa é permeado com o que há de mais atual em termos de novas e
melhorespráticasdosetor,astendênciaseoacessoemprimeiramãoaqualquerinovação. 

1.5.4.CA RGA HO RÁRIA 
A carga horária do curso excede a exigência prevista na Resolução no 2de18deJunhode
2007doCNS/CESeoferece4.000hdeformaçãoaosseusalunos,compreendendoconteúdos
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dadisciplinadelínguaportuguesa,conteúdosvoltadosàspolíticasdeeducaçãoambiental,da
educação em direitos humanos e educação das relações étnico-raciais, e história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena, conteúdos específicos pertinentes ao Bacharelado em
ArquiteturaeUrbanismo,atividadespráticas,eadisciplinaopcionaldeLibras.  
As 400 horas reservadas para atividades complementares são dedicadas a visitas técnicas,
aulas externas, atividadesdeextensãoeoplanejamentoeaexecuçãodeprojetosreaissoba
supervisãodocorpodocenteederenomadosprofissionaisdomercado. 
As 160 horas reservadasparaotrabalhodeconclusãoserãodedicadasàorientaçãoetutoria
empesquisa,redaçãoeexecuçãodeprojeto. 

1.5.5.BIBLIOGRAFIA 
A Faculdade Roberto Miranda coloca à disposição da comunidade acadêmica o acervo da
Biblioteca Prof. Roberto Lira Miranda, com livrosefontesdeinformaçãodealtarelevância
queoferecemsuporteaosassuntosabordadosemcadaumdoscomponentescurriculares. 
1.5.5.1.B
 IBLIOGRAFIA B
 Á SICA 
Na biblioteca é possível encontrar pelo menos 3 títulos adequados a cada componente
curricular(videbibliografiabásica). 
1.5.5.2.B
 IBLIOGRAFIA C
 O MPLEMENTAR 
A bibliografia complementar também excede 5 (cinco) títulos para cada componente
curriculareaomenos2(dois)exemplaresdecadatítulodisponíveisnabiblioteca. 

1.5.6.AC ESSIBILIDADE ME TODOLÓGICA 
A acessibilidade plena aos conteúdos curriculareségarantidaemníveldeexcelênciagraças
àspolíticasdepromoçãodaacessibilidadedaIES.Emrelaçãoaoscomponentescurriculares,
a Faculdade Roberto Miranda oferece adaptações sob medida para atender a alunos com
necessidadesespeciais.Nestesentido,asaçõesdeacessibilidademetodológicaincluem: 
●
●
●
●

Softwaredeleituradelivrosdisponívelemtabletsnabiblioteca 
IntérpretedeLibrassobdemanda 
Ajustedeprocessosdeavaliação 
Acompanhamento de todas as ações acadêmicas pelo Núcleo de Apoio
Psicopedagógico 
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1.5.7.ED UCAÇÃO AM
 BIENTAL 
Os conteúdos contemplam a educação ambiental em seus vários aspectos, ramificações e
implicações.Asdisciplinassão: 
●
●
●
●
●

EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 
EducaçãoAmbiental:Legislação,AcordoseProtocolosGlobais 
EstudosSocioambientais 
CidadesSustentáveis 

1.5.8.DIREITOS HU MANOS 
Aeducaçãoparaosdireitoshumanossegueasdiretrizesnacionaisparaeducaçãoemdireitos
humanosepermeiatodoocursoatravésdeumasériedemedidasprevistasemseuPDI,PPC
e Regimento. Este conteúdo é abordado em profundidadenoscomponentesEtniaeCultura
Brasileira: Formação da Cultura Brasileira Contemporânea e Etnia e Cultura Brasileira:
ColonizaçãoeImigração. 

1.5.9.RE LAÇÕES ÉT NICO-RACIAIS 
A educação das relações étnico-raciais obedecem às DCNs e permeiam os conteúdos
curriculares direta e transversalmente, bem como a formação de docentes e equipes
administrativas,alémdaentregaatravésdedisciplinasespecíficascomo: 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
● Etniae CulturaBrasileira:osPovosIndígenas.ColonizaçãoeImigração 

1.5.10.HISTÓRIA E  CU LTURA AF RO-BRASILEIRA,AF RICANA E  IN DÍGENA 
Conteúdos exclusivos para tratar a matéria são componentes curriculares do curso nas
disciplinas: 
● EtniaeCulturaBrasileira:osPovosIndígenas.ColonizaçãoeImigração 
Alémdeseremtratadosemcomponentescurricularesespecíficosdemaneiradireta,ahistória
e cultura afro-brasileira e indígena permeiam os módulos de maneira transversal em
componentes curriculares como Estudos Socioambientais e dentro dos conteúdos
programáticos de outros componentes curriculares na busca da manutenção das raízes da
nossacultura. 

1.5.11.NE CESSIDADES LO CAIS E  RE GIONAIS 
Os conteúdos curriculares atendem às necessidades locais e regionais quando formam
profissionais aptos a atuar como prestadores de serviços de Arquitetura, Urbanismo e
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Paisagismo em escritórios próprios, de terceiros, ou ainda em outras organizações que
necessitem de seus serviços a partir de conteúdos que desenvolvam comportamentos e
atitudesexigidosparaatuaçãonosetorenaregião. 

1.5.12.CO MPONENTES CU RRICULARES 

COMPONENTE 

CARGA-HORÁRIA 

Criatividade 

20 

PráticadeProjetos:OscarNiemeyer 

60 

AtividadesComplementares(ON) 

20 
20 

Comunicação e Expressão: Língua Portuguesa. Conversação, Leitura e
Interpretação 

(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

Estética 

40 

EstudosSocioambientais 

20 

RealidadeVirtual(VR) 

AtividadesComplementares(ZH) 

EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 

HistóriadaArte 

20 
(10hEAD-50%) 
20 
(20h100%EAD) 
MóduloFlutuante 
40 
(20hEAD-50%) 

Materiais 

40 

PráticadeProjetos:ZahaHadid 

60 

TalentoseCompetências 

AtividadesComplementares(C) 

20 
(10hEAD-50%) 
20 
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CidadesSustentáveis 

Comunicação e Expressão: Criação e Redação de Textos, Análise e
Revisão 

Gestãodeescritóriosdearquitetura 

PráticadeProjetos:LeCorbusier 

TeoriaeHistóriadaArquiteturadoUrbanismoedoPaisagismo 

AtividadesComplementares(AG) 

DesignAssistidoporComputador 

PatrimônioCultural 

40 
(12hEAD-30%) 
(20h100%EAD) 
MóduloFlutuante 
20 
(6hEAD-30%) 
60 
40 
(20hEAD-50%) 
20 
40 
(20h EAD-50%) 
40 
(20hEAD-50%) 
20 

EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 

(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

PráticadeProjetos:AntoniGaudi 

60 
40 

TeoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoedoPaisagismo 

(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

AtividadesComplementares(LB) 

20 
20 

Comunicação e Expressão: Discurso e Argumentação, Oratória (Falar em
Público) 

(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

EspaçoeSociedade 

EstudosAmbientais 

40 
(18hEAD-45%) 
40 
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(16h EAD-40%) 

Pensamentoscontemporâneos 

20 
(8h EAD-40%) 

PráticadeProjetos:LinaBoBardi 

60 

AtividadesComplementares(IP) 

20 

DesenhoeMeiosdeRepresentaçãoeExpressão 

40 
20 

EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais 

(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

EstudosSociaiseAmbientais 

20 

PráticadeProjetos:IeohMingPei 

60 

TécnicasRetrospectivas 

AtividadesComplementares(LC) 

Contextourbano 

Urbanismo 

PlanejamentoUrbanoeRegional 

40 
(20h EAD-50%) 
20 
20 
(10h EAD-50%) 
40 
40 
(20h EAD-50%) 
60 

EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração 

(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

PráticadeProjetos:LúcioCosta 

60 

TópicosProjetuais 

20 

AtividadesComplementares(AS) 

20 

EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 

60 
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(100%EAD) 
MóduloFlutuante 
PráticadeProjetos:AlvaroSiza 

60 

ProjetosArquitetônicos 

40 

UtopiasUrbanas 

ArteeArquiteturanoSéculoXX 

40 
(20h EAD-50%) 
40 
(20h EAD-50%) 

AtividadesComplementares(LL) 

20 

PráticadeProjetos:JoãoFigueirasLIma(Lelé) 

60 

ProcessosdeCriaçãoeProdução 

40 

UtilizaçãodoTerreno 

40 
(20hEAD-50%) 

AtividadesComplementares(AA) 

20 

ContextualizaçãodoProjeto 

60 

PráticadeProjetos:AlvarAlto 

60 

SketchUp 

60 
(30h EAD-50%) 

AtividadesComplementares(PR) 

20 

DesignThinking 

40 

PráticadeProjetos:PauloMendesdaRocha 

60 

Práticaprofissionaleempreendedorismo 

SketchUpCertificação 

20 
(10hEAD-50%) 
60 
(30hEAD-50%) 
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AtividadesComplementares(BM) 

CartografiaeTopografia 

20 
40 
(20hEAD-50%) 

ElaboraçãodeProjetoArquitetônico 

60 

PráticadeProjetos:RobertoBurleMarx 

60 

AtividadesComplementares(VA) 

20 

ConfortoAmbiental:Acústica 

40 
(50%EAD) 

PráticadeProjetos:João VilanovaArtigas(Edificações) 

60 

Estruturasemmadeiraemetal 

40 

AtividadesComplementares(LK) 

20 

PráticadeProjetos:LouisKahn 

60 

SistemasEstruturais 

60 

Tecnologiadasconstruçõesedasinfraestruturas01 

40 

AtividadesComplementares(FW) 

20 

PráticadeProjetos:FrankLloydWright 

60 

ProcessosUrbanos 

60 
(30hEAD-50%) 

Tecnologiadasconstruçõesedasinfraestruturas02 

40 

AtividadesComplementares(SC) 

20 

PráticadeProjetos:SantiagoCalatrava 

60 

SistemasEstruturaisComplexos 

60 

AtividadesComplementares(NF) 

20 

ConfortoAmbiental:QualidadeTérmica 

40 
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(20hEAD-50%) 
EstágioSupervisionado 

50 

PráticadeProjetos:NormanFoster 

60 

TrabalhodeConclusãodoCurso 

20 
(6h EAD-30%) 

AtividadesComplementares(RP) 

20 

EstágiodeCampoSupervisionado 

50 

InstalaçõesPrediais:elétricas 

PráticadeProjetos:RenzoPiano 

RealidadeAumentada(AR) 

TrabalhodeConclusãodeCurso(TCC) 

40 
(16h EAD-40%) 
60 
40 
(20h EAD-50%) 
30 
(9h EAD-30%) 

Atividadescomplementares(FG) 

20 

EstágioLaboralSupervisionado 

50 

TrabalhodeConclusãodeCurso-TCC 

30 
(9h EAD-30%) 

AdequaçãodoProjeto 

40 

AtividadesComplementares(JN) 

20 

EstágioPráticoSupervisionado 

50 

LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS(optativa) 

40 

Modelagem3D 

PráticadeProjetos:JeanNouvel 

40 
(20h EAD-50%) 
60 
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80 

TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 

(24hEAD-30%) 

CargaHoráriaTotal: 

4000horas 

1.5.13.PO LÍTICA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE 
ApolíticadeseleçãodocorpodocentedaFaculdadeRobertoMiranda,quecontratasomente
profissionais de mercado atuantes em empresas líderes do segmento, traz para o curso, de
maneiranatural,oqueexistedemaisatualizadonosetor,criandoumdiferencialdestecurso
dentro de sua área profissional e garantindo o contato do aluno com o que existe de mais
recenteeinovadornomercado. 

1.5.14.CO NTEÚDO PR OGRAMÁTICO 
O conteúdo de cada componente curricular, suas ementas, objetivos gerais e específicos,
tópicos, bibliografia básica e complementar estão detalhados abaixoemconsonânciacomo
perfildoegressoecomaplataformaeducacionaldaInstituição. 

OsconteúdoscurricularesdoBachareladoemArquiteturaeUrbanismodaFaculdadeRoberto
Mirandatemumtoquedesofisticaçãoqueelevaoprogramaparaotopodainovaçãomundial.
Cadaumdos20módulostemum“patrono”,umhomenageado. 

Arquitetos, urbanistas epaisagistasdegrandesucessobatizamcadaqualumdosmódulos
docursoetransferemmaisdoqueseunome,suascaracterísticasprofissionais,seuestilo,suas
particularidadesesuavisãodomundo,permeandoocursocomumanévoaderomantismoe
fantasia. 

Opioneirismotrazparaocursoumperfildinâmico,poisoNDEtemaliberdadedemudaros
patronos dos módulos fazendo com que o curso seja uma unidade viva, que rescende
inspiraçãoparaalunoseprofessores,criandoumaatmosferavibranteecheiadepropósito. 

AFaculdadeRobertoMirandapretendetrazeralgunsdosarquitetoshomenageadosqueestão
naativaparapalestrasextraclasse,dentrodeseusmódulos,eformarparceriascomInstitutos
eFundaçõesdaquelesquejáseforamparalevantarrecursosereverterembolsasdeestudos
paraosmenosfavorecidoseparaincrementaraindamaisosucessodocurso. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 




Disciplina:Criatividade 

Cód.ARQ1.01



C.H.20h

Módulo:OscarNiemeyer 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Desenvolvimento da criatividade. Técnicas de brainstorming, freewelling, tempo
forçado, e processo criativo. Metodologia de criação dos projetos de arquitetura. A
criaçãodeprojetoapartirdeconceitosdeespaçofísico,sistemaestrutural,formatos,
tecnologia da construção e princípios de sustentabilidade eambientais,ederelação
comomeiourbano. 

ObjetivoGeral: 
Compreender a criatividade e sua importância na primeira etapa do processo
empreendedor, apontando suas diferentes aplicações nos mais variados contextos
histórico, social, político e econômico, bem como estimular o pensamento criativo
dosparticipantes. 

ObjetivosEspecíficos: 
Identificar elementos do processo criativo. Estudar a concepção e aplicação de
empreendimentos inovadores. Conhecer ferramentas e métodos para a geração de
ideias.Estimularopensamentocriativoeasoluçãodeproblemas. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Criatividadeeoprocessodeinovação 
Abordagenshistóricasacercadacriatividade 
Ageraçãodeideiasinovadorasnaconcepçãodeprojeto 
Ferramentasemétodos 
Soluçãocriativadeproblemas 
Talentosecriatividade 
Criatividadeeinovaçãonosnegócios 
Criatividadeparaasustentabilidadeeempreendedorismo 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
MIRANDA, Roberto Lira. Além da Inteligência Emocional. Campus / Rio
1997.(BF) 
DRUCKER,PeterF.I novaçãoeEspíritoEmpreendedor.Cencage/SP2007.(BF) 

BibliografiaComplementar: 
MIRANDA,RobertoLira.AEradoTalento.BookMidia/SP2001.(BF) 
HASHIMOTO, Marcos. Espírito Empreendedor nas Organizações. Saraiva / SP
2012.(BV) 
PALLASMAA, Juhani. Os Olhos da Pele: A arquitetura e os sentidos Grupo A
,2011-01-01.(BV) 
Lengen,JohanVan. M
 anualdoArquitetoDescalço.GrupoA,04/2021.(BV) 
UNWIN, Simon. Exercícios de Arquitetura: Aprendendo a Pensar como um
Arquiteto.GrupoA,2013-01-01.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ1.02




C.H.60h

Módulo:OscarNiemeyer 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeOscarNiemeyer.Elaboraçãodeumprojeto
de edificação individual, a partir de um terreno e de um programa de uso e
necessidades a nível de um estudo preliminar. Análise e discussão dos projetos
desenvolvidospelosestudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeOscarNiemeyer,eoutrosgrandesmestres.
ObjetivosEspecíficos: 
Estudarosprincípiosdomodernismo.ContextualizaraatuaçãodeOscarNiemeyere
suacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 

ConteúdoProgramático: 
● PrincipaisprojetosdeOscarNiemeyer 
● A estética modernista, e sua aplicação em projetos de edificação
contemporâneos 
● Inovaçãotecnológica 
● Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodoprojetodeedificação 
MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; acompanhamento de cada estudante na elaboração do projeto; visitas
técnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
Kibert, Charles J. Edificações Sustentáveis: Projeto, Construção e Operação.
GrupoA,08/2019.(BV) 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.G
 rupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
NIEMEYER.Oscar.A
 Forman
 aArquitetura.1978.EditoraAvenir 
NIEMEYER.Oscar.M
 inhaArquitetura.SãoPaulo.2000.EditoaRevan(BFc) 
BARNABÉ. Paulo Marcos Mottos. A Poética da luz natural na Obra de Oscar
Niemeyer.Londrina.EDUEL,2008.208p.(BFc) 
YOUNGS, Clare. Arte em Papel: 25 Projetos Contemporâneos para sua Casa.
EditoraManole,01/2010.(BV) 
PEREIRA, Miguel Alves. Arquitetura, texto e contexto: O discurso de Oscar
Niemeyer,EditoraUnB,1997.(BFc) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(ON) 

Cód.ARQ1.03



C.H.20h

Módulo:OscarNiemeyer 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de Oscar Niemeyer. Estudo e exercícios de aplicação de estruturas
utilizando princípios, estética e materiais utilizados por Oscar Niemeyer em
diferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
● Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
● Práticadeprojetos 
● Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso: BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina: Comunicação e Expressão: Língua Portuguesa. Conversão, Leitura e
Interpretação 

Cód.ARQ1.04



C.H.20h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Fundamentos da língua portuguesa; nova gramática; tipos de comunicação;
comunicaçãoverbal;Leituraeinterpretaçãodetextos. 

ObjetivoGeral: 
Proporcionarumacompreensãoholísticadoprocessodecomunicaçãoesuautilização
no dia-a-dia do profissional de arquitetura. Capacitar o aluno em conhecimento e
práticas de conversação culta, através do exercício de diálogo sobre os mais
diferentestemas. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitaroestudantenastécnicasdeconversação,leituraeinterpretação. 
Desenvolveraleituraeinterpretaçãodetextos.
Apresentar a neurolinguística e técnicas de psicodrama objetivando melhorar a
capacidadedeexpressãodoestudante. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

LínguaPortuguesa/Conversação 
Acomunicaçãoverbal 
Neurolinguística 
Psicodrama 
LeituraeInterpretaçãodetextos 
HabilidadesdeLeitura 
Interpretaçãodetextoscomplexos 
Análisedetextos 
Novagramática 

MetodologiadeEnsino: 
Aulason-linesobdemandacomleiturasprévias,leiturascomplementares,exercícios
on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns,gruposdediscussão,
tutoria on-line e plantão de dúvidas, questões da disciplina inseridas na prova do
módulo. 
Avaliação: 
-Provaon-line. 
BibliografiaBásica: 
SOARES,Magda.Alfabetizaçãoeletramento.SP:Contexto,2016.(BV) 
KOCHE, Vanilda Salton. Leitura e produção textual: gêneros textuais do
argumentareexpor,2010.(BF) 
MIRANDA,Renata.E
 xpressividade-VocêesuaImagem.SP:Saraiva,2008.(BF) 

BibliografiaComplementar: 
CEREJA, William Roberto. Interpretação de textos: construindo competências e
habilidadesemleitura:ensinomédio.2 012.(BF) 
CUNHA, C. F., CINTRA, L. Nova gramática do portuguêscontemporâneo.RJ:Nova
Fronteira,2013.(BF) 
FARACO,CarlosAlberto.P
 ráticadetexto.Petrópolis:Vozes,2011.(BF)
PATTERSON, Kerry et alli. Conversas Cruciais – Habilidadesparaconversasdealto
interesse.EdXXX,2017.(BFc) 
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BAGNO, MARCOS. A língua de Eulália: novela sociolinguística. SP: Contexto,
2010.(BF) 




FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

74 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:E
 stética 

Cód.ARQ1.05




C.H.40h

Módulo:OscarNiemeyer 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estéticaefilosofiadaarte.EtimologiatermoEstéticaesuasimplicaçõesconceituais.
A visão histórica das principais concepções, temas e problemas estéticos. Arte e
imitação. Problemas da Estética clássica, moderna e contemporânea. Problemas
envolvendoasnoçõesdebeloedebeleza.Oeurocentrismoeaimposiçãodepadrões
estéticos de beleza. Relações entre juízológico,juízoestéticoereflexão.Princípios
propostosporOscarNiemeyer. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolverosensoestéticoeoolharcríticonocampodaarquiteturaedodesign. 

ObjetivosEspecíficos: 
C
 onceitoeconcepçõesdeestética. 
A
 estéticaatravésdahistória. 
E
 stéticanoespaçourbano. 
E
 stéticanoespaçoprivado. 
E
 stéticanoprojetodearquitetura. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estéticaefilosofiadaarte 
EtimologiatermoEstéticaesuasimplicaçõesconceituais 
Avisãohistóricadasprincipaisconcepções,temaseproblemasestéticos 
Arteeimitação.ProblemasdaEstéticaclássica,modernaecontemporânea 
Problemasenvolvendoasnoçõesdebeloedebeleza 
Oeurocentrismoeaimposiçãodepadrõesestéticosdebeleza 
Relaçõesentrejuízológico,juízoestéticoereflexão 
AinfluênciadasconcepçõesEstéticasnoespaçourbano 
AdimensãoEstéticadaarquiteturaedacidade 
AreflexãoEstéticaesuarelaçãocomaética,apolítica,osdireitoshumanose
adiversidade 
● Relaçõesétnico-raciaisnocontextodasreflexões 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
GHIRALDELLI JR., Paulo. O que é Dialética do Iluminismo? Editora Manole,
01/2010.(BV) 
ADORNO,T.W.T
 eoria1.01Estética.L
 isboa:Edições70,1982.(BFc) 
ARISTÓTELES,Sobreaartepoética.GrupoAutêntica,2018-06-01(BV) 
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BibliografiaComplementar: 
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São
Paulo:EditoraBrasiliense,1996.(BFc) 
CASSIRER,E.AFilosofiadasformassimbólicas.SãoPaulo:MartinsFontes,2004.
(BFc) 
GUEVARA, Arnaldo José de Hoyos. Da sociedade do conhecimento àsociedade
daconsciência-1ªediçãoEditoraSaraiva,2007-05-01.(BV) 
CORDEIRO, Rafaela Queiroz Ferreira. Teorias da Comunicação. Grupo A
,2017-11-01.(BV) 
HEIDEGGER,Martin.A
 origemdaobradearte.Lisboa:Edições70,2010.(BFc) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:E
 studosSocioambientais 

Cód.ARQ1.06



C.H.20h

Módulo:OscarNiemeyer 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Condicionantes socioeconômicos e culturais da produção do espaço urbano. A
inter-relação entre o ambiente natural ecultural.Osimpactoseconflitosambientais
da urbanização. Políticas e legislaçãoambientaiseopapeldoEstadonadefiniçãoe
implementaçãodasmesmas. 
ObjetivoGeral: 
Estudar os principais aspectos sociais, econômicos e culturais na formação do
ambiente,avaliandoosimpactosdeintervençõesurbanas. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver conhecimentos básicos das ciências sociais. Avaliar o impacto do
elemento humano no ambiente natural e suas intervenções no ambiente urbano.
AnalisaraformaçãodoespaçonoBrasileseucontextosocialeambiental. 

ConteúdoProgramático: 
● Trabalharconceitosemetodologiasaplicáveisaosestudossocioambientais 
● Instrumentalizaralunaseestudantesematividadesdecoleta,armazenamento,
tratamentoerepresentaçãodedadosespaciais 
● Utilizaçãoracionaldosrecursosdisponíveisedesenvolvimentosustentável 
● Estudarpolíticaspúblicaselegislaçõesrelacionadasaotema 
● Análiseerevisãodetextos 
● Releitura,resenhaeproduçãoliterária 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulason-linesobdemandacomleiturasprévias,leiturascomplementares,exercícios
on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns,gruposdediscussão,
tutoria on-line e plantão de dúvidas, questões da disciplina inseridas na prova do
módulo. 
Avaliação: 
-Provaon-line. 
BibliografiaBásica: 
NULL. Meio ambiente no século 21: vinte e um especialistas falam da questão
ambientalnassuasáreasdeconhecimento,2003.(BF) 
HUYER,André.I ntroduçãoaarquiteturaeurbanismo.GrupoA,01/2018.(BV) 
BRUNDTLAND. Nosso futuro comum. São Paulo: Ed. Fundação Getúlio Vargas.
1987.(BFc) 
GALINATTIi, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo V.
GrupoA,11/2019.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
GRAZIA, Grazia de. (org.). Direito à cidade e meio ambiente. Rio de Janeiro:
Fórumbrasileirodereformahumana,1993.(BFc) 
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio Ambiente - Guia
PráticoeDidático.EditoraSaraiva,06/2013.(BV) 
MUKAI, Toshio Direito. Ambiental Sistematizado, 10ª edição Grupo GEN
,04/2016.(BV) 
BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN, Francini Imene Dias. Resíduos Sólidos -
Impactos,ManejoeGestãoAmbiental.E
 ditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN,FranciniImene.
DiasLegislaçãoAmbiental.E
 ditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
CONDESSO,FernandodosReis;Condesso,RicardoAlexandreAzevedo.Direitodo
UrbanismoedoAmbiente.GrupoAlmedina,03/2020.(BV) 
SINGER,Paul.Aeconomiapolíticadaurbanização.SãoPaulo:Vozes,1978.(BVc) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:R
 ealidadeVirtual(VR) 

Cód.ARQ1.07



C.H.20h

Módulo:OscarNiemeyer 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceitos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Dispositivos.Interaçãoem
ambientes virtuais e aumentados. Técnicas de modelagem de ambientes virtuais.
Realidade Virtual não imersiva. Realidade Virtual imersiva. Tecnologias para
desenvolvimento de ambientes virtuais e aumentados. Implementação de ambientes
virtuais e aumentados. Fundamentos da computação gráfica: Coordenadas,
transformaçõeseprojeções.Sistemasdeinterfacesnãoconvencionais. 
ObjetivoGeral: 
Entender a Realidade Virtual como ambiente de expressão social, cultural e
profissional,explorandosuasaplicaçõesparaaconstruçãoeapresentaçãodeespaços
arquitetônicos. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar conceitos de realidades mistas e suas interações. Conhecer as principais
tecnologiasparadesenvolvimentoedesignassistidoporcomputador(CAD). 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

ConceitosdeRealidadeVirtualeRealidadeAumentada 
Interaçãoemambientesvirtuaiseaumentados 
Técnicasdemodelagemdeambientesvirtuais 
Tecnologiasparadesenvolvimentodeambientesvirtuaiseaumentados 
Linguagemparamodelarambientesvirtuais 
TécnicasdeinteraçãoparaambientesdeRealidadeVirtualeAumentada 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
Burdea, C. G., & Coiffet, P. (2003). Virtual reality technology (2nd ed.).
NewJersey:Wiley&Sons.(BFc) 
Hainich R. R., The End of Hardware, 3rd Edition: Augmented Reality and
Beyond,BookSurge,2009.(BFc) 

BibliografiaComplementar: 
CawoodS.:AugmentedReality:A
 PracticalGuide,PragmaticBookshelf2008. 
Ames, L. A.; Nadeau, R. D.; Moreland D. (1997) VRML Sourcebook - Second
Edition,JohnWisley&Sons,Inc–USA.(BFc) 
Kirner,C.andSiscoutto,R.RealidadeVirtualeAumentada:Conceitos,Projetoe
Aplicações. Editora SBC – Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre,
2007. 
Livro do pré-simpósio, IX Symposium on Virtual and Augmented Reality,
Petrópolis–RJ,2007. 
Foley, J. D.; van Dam, A.; Feiner, S. K. and Hughes, J. F. Computer Graphics
PrinciplesandPractice(2ndEd).Addison-Wesley,Reading,MA.1997. 
Don Brutzman and Leonard Daly. 2007. X3D: Extensible 3D Graphics for Web
Authors (The Morgan Kaufmann Series in Interactive 3D Technology) (The
Morgan KaufmannSeries in Interactive 3D Technology). Morgan Kaufmann
PublishersInc.,SanFrancisco,CA,USA. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(ZH) 

Cód.ARQ2.01



C.H.20h

Módulo:ZahaHadid 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de Zaha Hadid.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporZahaHadidemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospelaarquiteta
estudadanomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolverpesquisa,especificarmateriaisedesenvolverprojetos. 

ConteúdoProgramático: 
● Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
● Análisedeprojetos 
● Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KUNZLER,Dé
 lisTainãetal.AArquiteturaPós-ModernadeZahaHadid:ainfluência

deKazimirMalevichnasualinguagemarquitetônica. 
ZahaHadid.CompleteWorks1979-Today,2020 
CEPPI,Giulio;ZINI,Michele.Crianças,espaços,relações:comoprojetarambientes
paraaeducaçãoinfantil.PensoEditora,2013. 


BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo


 

Disciplina:E
 ducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 

Cód.ARQ2.02



C.H.20h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Histórico da educação ambiental. Tecnologia na preservação do meio-ambiente.
Pesquisa e desenvolvimento. Utilização de tecnologias e processos sustentáveis.
Fundamentos da Sustentabilidade. Empresas sustentáveis. Meio ambiente e
responsabilidade socioambiental. Avaliação da sustentabilidade da operação.
Implantaçãodeprocessossustentáveis. 

ObjetivoGeral: 
Compreender a importância das práticas sustentáveis na atividade do arquiteto.
Fornecer conhecimento acerca das principais ferramentas de sustentabilidade na
arquitetura. 

ObjetivosEspecíficos: 
Identificaroportunidadesparaimplementaçãodeiniciativassustentáveis.Conhceras
principais características do projeto ecologicamente sustentável. Compreender o
impacto ecológico do projeto e a importânica da aplicação de princípios de
sustentabilidade. 

ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 

Fundamentosdesustentabilidade 
Projetossustentáveis 
Meioambienteeresponsabilidadesocioambiental 
Avaliaçãodasustentabilidadeemconstruções 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CECHIN, Andrei. A Natureza como Limite da Economia: a Contribuição de
NicholasGeorgescu-Roegen.SãoPaulo:Edusp/Senac,2010. 
MONTIBELLER FILHO, Gilberto.Omitododesenvolvimentosustentável:meio
ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 2. ed.
rev.Florianópolis:Ed.daUFSC,2004. 
SACHS,Ignacy.CaminhosparaoDesenvolvimentoSustentável.3ªedição.Riode
Janeiro:Ed.Garamond,2008 

BibliografiaComplementar: 
TRIGUEIRO, André(org).Meioambientenoséculo21.RiodeJaneiro:Sextante,
2003. 
DRUCKER,Peter.Terceirosetor:exercíciosdeAutoavaliaçãoparaempresas.São
Paulo:Futura,2001. 
SCARLATO,FranciscoCapuano;P
 ONTIN,JoelArnaldo.cons. 
RODRIGUES, Sérgio de Almeida. Do nicho ao lixo: ambiente, sociedade e
educação.S
 ãoPaulo:Atual,1992. 
SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel C. de Moura; GUIMARÃES, Leandro
Belinaso.DesenvolvimentoSustentável.3ªedição.Petrópolis:Ed.Vozes,2008. 
KEINERT,TaniaMargareteMezzomo(org.).Organizaçõessustentáveis:utopiase
inovações.S
 ãoPaulo:Annablume;BeloHorizonte:Fapemig,2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:H
 istóriadaArte 

Cód.ARQ2.03



C.H.40h

Módulo:ZahaHadid 



ComponenteCurricular 
Ementa: 
Apresentação dos mais significativos e importantessegmentosartísticos,atravésde
suasintegraçõescomahistóriadahumanidade,daarquiteturaedodesign.Principais
períodos, movimentoseartistasdaHistóriadaArte. 
ObjetivoGeral: 
Forneceraoestudantefundamentoteóricoehistóricosobreahistóriadaarte. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentaçãodeconceitos. 
Estudodosprincipaismovimentos. 
Abordagemhistórica. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

Conceitoeintrodução 
Principaismovimentos 
IdadeMédia:ArteGóticaeromânica 
Séc.XIII-XVII:renascimentoebarroco 
Séc. XVII - XIX: neoclásico, romantismo, realismo, impressionismo,
simbolismo,artnouveau
● Séc. XX: modernismo, cubismo, neoplasticismo, c onstrutivismo,
abstracionismo,expressionismo,bauhaus,racionalismo 
● Séc.XX1:artecontemporânea 
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MetodologiadeEnsino: 
 ulasexpositivas;apresentaçãodeconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
A
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
GOMBRICH,E.H.Ahistóriadaarte.L
 TC:2000. 
ARGAN,G.C.ArteModerna.CompanhiadasLetras:1992.(BFc) 
GOMPERTZ,IssoéArte?Zahar:2013. 

BibliografiaComplementar: 
WOLFFLIN,H.C
 onceitosFundamentaisdaHistóriadaArte. 
PROENÇA,G.HistóriadaArte. 
HODGE, Susie. Breve historia da arte moderna: Um guia de bolso para os
principaisgêneros,obras,temasetécnicas. 
ECO,H.A
 definiçãodaarte. 
BENJAMIN,W.A
 obradeartenaeradesuareprodutibilidadetécnica. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:M
 ateriais 

Cód.ARQ2.04



C.H.40h

Módulo:ZahaHadid 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Fundamentos e propriedades dos materiais. Características e propriedades do
concreto. Materiais estruturais, de vedação e de acabamentos, incluindo: metálicos,
madeiras, cerâmicos, vidros, e tipos diferentes de materiais industrializados e para
diversosfins.EmateriaisutilizadospelaarquitetaZahaHadid. 

ObjetivoGeral: 
Capacitarosestudantesarelacionareaplicaroconhecimentocientíficoetecnológico
à produção, normalização, uso, e desempenho de materiais e componentes da
Construção Civil; Especificar, selecionar, controlar e aplicar os materiais e
componentes da ConstruçãoCivildemodoaatenderàsexigênciasdeprojeto,usoe
domeioambiente. 
ObjetivosEspecíficos: 
Abordar os principais materiais, assim como sua evolução histórica e tecnológica.
Estudar a utilização dos materiais na prática da arquitetura. Adequar o projeto e
especificaçãodemateriaisaocontextogeográfico,econômicoesocial. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

Origemecaracterísticasdosmateriaisdeconstrução 
Especificação,usosenormastécnicas 
Utilizaçãodemateriaisnão-convencionais 
Empregoeconômicodosmateriaisdeconstrução 
Organizaçãoeaplicaçãonocanteirodeobras 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BAUER,L. D. F. Materiais de Construção. Volume 2. 5a Edição Rio de Janeiro
2001. 
ISAIA, Geraldo C. Materiais de Construção Civil.Vol.1 e 2. São Paulo,Instituto
BrasileirodoConcreto,I BRACON,2007. 
PETRUCCI,E.G.R.M
 ateriaisdeConstrução.PortoAlegre:Globo,1980. 

BibliografiaComplementar: 
AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Materiais de construção. São Paulo:
Pini,2012. 
BERTOLINI, Luca. Materiais de construção: patologia, reabilitação,prevenção.
SãoPaulo:OficinadeTextos,2010. 
RIBEIRO, Carmen Couto; PINTO, Joana Darc da Silva; STARLING, Tadeu.
Materiais de construção civil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. (Coleção
Ingenium). 
SOUZA, Roberto de; TAMAKI, Marcos Roberto. Gestão de materiais de
construção.SãoPaulo:ONomedaRosa,2005. 
VIGORELLI, Rino. Manual prático do construtor e mestre de obras. Curitiba:
Hemus,2004. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ2.05



C.H.60h

Módulo:ZahaHadid 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeZahaHadid.Elaboraçãodeumprojetode
edificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoenecessidades
aníveldeumestudopreliminar.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelos
estudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeZahaHadid,eoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do movimento desconstrutivista. Contextualizar a atuação de
ZahaHadidesuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

PrincipaisprojetosdeZahaHadid 
Aestéticapósmodernista 
Inovaçãotecnológica 
Materiaiseprocessos 
Desenvolvimentodeprojetos 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
ZEVI,Bruno.S
 aberveraArquitetura.SãoPaulo:MartinsFontes,2009. 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010. 
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamentoe
projeto.PortoAlegre:Bookman,2011. 
VANLENGEN,Juan.ManualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020. 

BibliografiaComplementar: 
PANERO,Julius;ZELNIK,Martin.Dimensionamentohumanoparaespaçosinteriores:
umlivrodeconsultaereferênciaparaprojetos.SãoPaulo:GustavoGili,2002. 
MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. Porto Alegre:
Masquatro,2010. 
VOORDT, Theo J. M. van der; WEGEN, Herman B. R. van. Arquitetura sob o
olhar do usuário: programadenecessidades,projetoeavaliaçãodeedificações.
SãoPaulo:OficinadeTextos,2013. 
ZABALBEASCOA, Anatxu. Tudo sobre a casa. São Paulo: GG Brasil, 2014. [
e-book]
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:T
 alentoseCompetências 

Cód.ARQ2.06



C.H.20h

Módulo:ZahaHadid 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Desenvolvimentodamultidominânciacerebralparaampliaçãodacriatividade. 
CriaçãodeumPlanodeDesenvolvimentoPessoal. 

ObjetivoGeral: 
Analisar os talentos e competências cerebrais sob a perspectivas d
 as janelas
perceptuais em um processo de autoconhecimento que estimula o pensamento
criativo.EelaborarumPlanodeDesenvolvimentoPessoal. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os tipos de talentos e competências, estabelecendo sua relação com as
etapas do processo empreendedor. Aplicar ferramentas para o desenvolvimento de
competênciasdeacordocomcadaperfildetalentos. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

Talentosecompetências 
Multidominânciacerebral 
Aeradotalento 
Ferramentasparaodesenvolvimentodacriatividade 
Eferramentasparaodesenvolvimentopessoal 
Criatividadeeempreendedorismo 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
MIRANDA,RobertoLira-A
 lémdaInteligênciaEmocional 
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. São
Paulo:EditoraZahar,1985. 
ADORNO,T.W.T
 eoria1.01Estética.Lisboa:Edições70,1982. 
BibliografiaComplementar: 
MIRANDA,RobertoLira-A
 EradoTalento 
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São
Paulo:EditoraBrasiliense,1996. 
DEBORD,Guy.ASociedadedoEspetáculo.ContrapontoEditora,1997. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(C) 

Cód.ARQ3.01



C.H.20h

Módulo:LeCorbusier 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeLeCorbusier.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporLeCorbusieremdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolverpesquisa,especificarmateriaisedesenvolverprojetos. 

ConteúdoProgramático: 
● Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
● Práticadeprojetos 
● Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
BENTON,Timetal.LeCorbusierlegrand.Phaidon,2008. 

CORBUSIER,Leetal.AcartadeAtenas.Hucitec,1993. 
HARRIS,ElizabethDavis.LeCorbusier:riscosbrasileiros.StudioNobel,1987. 
BibliografiaComplementar: 
SEQUEIRA,Marta.Aircraft,deLeCorbusier.EstudoPrévio,v.16,2019. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo


Disciplina:C
 idadesSustentáveis 

Cód.ARQ3.02 
C.H.40h




Módulo:LeCorbusier 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Assimilação de todos os atores das questões sustentáveis no cenário urbano,
considerando seus históricos, ações pontuais e globais, e as pessoas que usufruem
dessesmacroespaços.SociologiaAmbiental. 
ObjetivoGeral: 
Entenderasustentabilidadenocontextourbano,suasimplicaçõesnousodoespaçoe
nomeioambiente. 
ObjetivosEspecíficos: 
Abordarprincípioséticosemoraisnorteadoresdavidaemsociedade.Contextualizar
a cidade, seus problemas e oportunidades para aplicação de soluções inovadoras.
Apresentação de conceitos contemporâneos de planejamento e projeto de
infraestruturassustentáveis. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

Éticaecidadania 
Desenvolvimentosustentável 
Oprojetourbanocontemporâneo 
Legislaçõesaplicáveis 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
HEYWOOD.1 01regrasbásicasparaedifíciosecidadessustentáveis. 
JACOBS,J.M
 orteevidanasgrandescidades. 
LEITE, C. Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes: Desenvolvimento
SustentávelnumPlanetaUrbano. 

BibliografiaComplementar: 
STRUCHEL,A.G
 estãoAmbientalparaCidadesSustentáveis. 
COUTO,F.Cidadessustentáveis. 
MONTEIRO, M.ServiçosEcossistêmicosePlanejamentoUrbano:ANaturezaa
FavordoDesenvolvimentoSustentáveldasCidades 
HIGUERASE.U
 rbanismobioclimático. 
MORENO,J.O
 futurodascidades. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso: BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos,AnáliseeRevisão 

Cód.ARQ3.03



C.H.20h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estilos de redação. Leitura e interpretação de texto. Redação aplicada. Criação e
redação de textos. A prática da escrita. Redação empresarial. Estilos. Análise e
revisãodetextos.Releitura,resenhaeproduçãoliterária 

ObjetivoGeral: 
Desenvolver habilidades de criação e redação de textos através da recapitulação e
reinvenção de textos analisadoseinterpretadosnasaulasrelativasàleituraeanálise
gramatical e léxica. Aperfeiçoar técnicas de redação aplicadas a diferentes meios e
situações. Estudar a língua portuguesa com ênfase na produção escrita, análise e
revisãodetextos. 

ObjetivosEspecíficos: 
Adquirir fundamentos teóricos necessários ao desenvolvimento de competências
específicasnecessáriasàpráticadacomunicaçãoempresarial. 
Desenvolverhabilidadesderedaçãoaplicadasaosdocumentoscomumenteutilizados
na comunicação empresarial interna e externa, textos institucionais, protocolos e
etiquetaempresarialescrita,textoscomerciaisepromocionaisparaaempresa. 

ConteúdoProgramático: 
●  Técnicasderedação; 
●  Tipos de c omunicação textual (carta comercial, requerimento, carta,
procuração,memorando,e-mail); 
●  Leituraeinterpretaçãodetextosescritoseorais; 
●  Elaboraçãodeseminárioseapresentaçõesmultimídia; 
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●  Víciosdelinguagem; 
●  Coesãoe coerênciatextuais. 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 
BibliografiaBásica: 
DOSSANTOS,LeonorWerneck,RICHE,Rosa.AnáliseeProduçãodeTextos.C
 ontexto,
2012. 
BOFF,OdeteMaria.L
 eituraeproduçãotextual.R
 iodeJaneiro:Vozes,2013. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual: Análise de gêneros e
compreensão.Parábola.2013 

BibliografiaComplementar: 
MORAES,Allan.R
 evisãodetextosacadêmicos:Boaspráticaspararevisores.Ed.
Moinhos,2020. 
CUNHA,C.F.&CINTRA,L.Novagramáticadoportuguêscontemporâneo.Rio
deJaneiro:NovaFronteira,2013. 
FARACO,CarlosAlberto.Práticadetexto.Petrópolis:V
 ozes,2011. 
INFANTE,U.D
 otextoaotexto.SãoPaulo:Scipione,2002. 
BAGNO, MARCOS. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo:
Contexto,2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

Disciplina:GestãodeEscritóriosdeArquitetura 

Cód.ARQ3.04



C.H.20h



Módulo:LeCorbusier 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Empreendedorismo e comercialização de serviços e projetos. Como preparar uma
proposta de elaboração doProjetoouserviço.Comocalcularoscustosdoescritório
de arquitetura para executar os projetos/serviços. Orçamento do preço do projeto a
partirdoscustosdoescritório.Gestãodosprojetosedoescritório. 

ObjetivoGeral: 
Capacitaroestudanteagerirseupróprioescritóriodemaneiraautônoma,eficientee
lucrativa. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os principais conceitos de gestão de projetos aplicados à arquitetura.
Análisedosprocessosburocráticosdeumprojeto. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

Comoprepararumaproposta 
Calculandocustosdeexecução 
Gestãodefornecedoresemateriais 
Gestãodeobra 
Gestãodoescritóriodearquitetura 
Processosburocráticos,controleeavaliação 
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MetodologiadeEnsino:  
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
MAFFEI,Walter.EscritóriodeProjeto:Comercialização,OrçamentodoPreçodo
ProjetoeGestão.SãoPaulo:Apostila,IABSP,2020. 
ASSISLARA,Francisco.M
 anualdepropostastécnicas.S
 ãoPaulo:Pini,2010 
BERGFELD,Albert.Pricingforprofitandgrowth.N
 ewJersey:Hail,2014. 

BibliografiaComplementar: 
BROOKS,William.V
 endendoparanichosdemercado.S
 ãoPaulo:Atlas,2013. 
COBRA,Marcos.Administraçãodemarketing.S
 ãoPaulo:Atlas,2012. 
COBRA, Marcos. Marketing — conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas,
2005. 
CONTADOR, José Celso, BLUCHER, Edgard. Gestão e operações. São Paulo:
ProEditores,2011. 
DEAN, B. V.. Project management — methods and studies. Amsterdam: North
Holland,2015. 
LAWSON,B.Comoarquitetosedesignerspensam.SãoPaulo:OficinadosTextos,
2011. 
KOWALTOWSKI, D. C. C. K. et al. O processo de projeto emarquitetura–da
teoriaàtecnologia.SãoPaulo:OficinadosTextos,2011. 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 29. ed. Petrópolis:
Vozes,2013. 
OSTROWER,Fayga.A
 casosecriaçãoartística.C
 ampinas:UNICAMP,2013. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ3.05



C.H.60h

Módulo:LeCorbusier 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeLeCorbusier.Elaboraçãodeumprojetode
edificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoenecessidades
aníveldeumestudopreliminar.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelos
estudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeLeCorbusier,eoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
EstudarcontribuiçõesdeLeCorbusierparaoMovimentoModernista.Contextualizar
a atuação de Le Corbusier e sua contribuição ao desenvolvimento da arquitetura
moderna. 

ConteúdoProgramático: 
● PrincipaisprojetosdeLeCorbusier 
● A estética modernista, e sua aplicação em projetos de edificação
contemporâneos 
● Inovaçãotecnológica 
● Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodoprojetodeedificação 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BENTON,Timetal.L
 eCorbusierlegrand.Phaidon,2008. 
CORBUSIER,Leetal.A
 cartadeAtenas.Hucitec,1993. 
HARRIS,ElizabethDavis.LeCorbusier:R
 iscosBrasileiros.StudioNobel,1987. 

BibliografiaComplementar: 
SEQUEIRA,Marta.Aircraft,deLeCorbusier.E
 studoPrévio,v.16,2019. 
ANDREOTTI,MariaBeatriz.L
 eCorbusier:architect,foreign. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:T
 eoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoedoPaisagismo 

Cód.ARQ3.06




C.H.40h

Módulo:LeCorbusier 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceituaçãoedefiniçõessobrearquitetura,urbanismoepaisagismo.Elementosque
compõem o espaço. Escalas de abordagem. Técnicas de comunicação e expressão.
Características do projeto urbanístico, arquitetônico e paisagístico. Planejamento e
Projeto de áreas residenciais. Pequenos espaços. As etapas do processo de
planejamentoeasinterferênciasnomeioambiente.Especificaçãodavegetação. 

ObjetivoGeral: 
Oferecersuporteteóricoàsdisciplinaspráticasqueutilizamereferenciamconceitose
teoriasabordadas. 
ObjetivosEspecíficos: 
Abordar principais conceitos da arquitetura, urbanismo e paisagismo. Estudar as
principais teorias e movimentos em cada disciplina. Analisar o processo de
desenvolvimentodoespaçourbano,tantopúblicocomoprivado. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

HistóriadaArquitetura,UrbanismoePaisagismo 
Conceitoseteoriasurbanísticas 
Evoluçãourbana,desenhourbano,morfologiadascidades 
Paisagemurbanaearquiteturadapaisagem
Planejamentourbano 




FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

104 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
LAURIE, M. (1975). Introducción a la arquitectura del paisaje. Barcelona:
GustavoGili,1983. 
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de
plantasarbóreasnativasdoBrasil.EditoraPlantarum.NovaOdessa.SãoPaulo.
1992.____(org.). 
Palmeiras do Brasil. Nativas e exóticas. Editora Plantarum. Nova Odessa. São
Paulo.1992. 
BibliografiaComplementar: 
LORENZI, H. e SOUZA, Hermes Moreira de. Plantas ornamentais no Brasil.
Arbustivas, herbáceas e trepadeiras. Editora Plantarum. Nova Odessa. São
Paulo.1995. 
LORENZI, H. e SOUZA, Hermes Moreira de. Plantas ornamentais no Brasil.
Arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 2ª edição. Editora Plantarum. Nova Odessa.
SãoPaulo.1999. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo


 

Disciplina:A
 tividadesComplementares(AG) 

Cód.ARQ4.01



C.H.20h

Módulo:AntoniGaudí 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeAntoniGaudi.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporAntoniGaudiemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:D
 esignAssistidoporComputador 

Cód.ARQ4.02



C.H.40h

Módulo:AntoniGaudí 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Computação Gráfica e suas aplicações em desenho assistido por computador.
Introdução e treinamento em um programa de desenhoespecífico:representaçãodo
objetoarquitetônicoemprojeçõesortogonaisbidimensionais.CAD 
ObjetivoGeral: 
Habilitar o estudante a utilizar o software AutoCAD na elaboração de projetos
arquitetônicos. 
ObjetivosEspecíficos: 
Conhecerastecnologiasmaisinovadorasparaelaboraçãodeprojetosarquitetônicos.
Capacitaroestudanteautilizarasferramentasdisponibilizadaspelosoftware.Estudar
conceitoseaplicaçõesdoprojeto2De3D. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Interface,estruturaefuncionamento 
Ferramentasdedesenhoetexto 
Impressãobásica 
Coordenadas 
Manipulaçãodeobjetos 
Parametrização 
Dimensionamento 
Vetorizaçãoerenderização 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 



Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
LIMA,ClaudiaCamposNetoAlvesde–EstudoDirigidodeAUTOCAD2009.São
Paulo:Érica,2008. 
MATSUMOTO,ÉliaYathie.AUTOCADr2006:Guiaprático2d&3D.1ªedição.São
Paulo,SP:EditoraÉrica,2005. 
BALDAM e Costa, Roquemar e Lourenço - AUTOCAD 2009 Utilizando
Totalmente.1ed.SãoPaulo:Érica,2008 
BibliografiaComplementar: 
MATSUMOTO,ÉliaYathie.AUTOCADr2006:Guiaprático2d&3D.1ªedição.São
Paulo,SP:EditoraÉrica,2005. 
BALDAM e Costa, Roquemar e Lourenço - AUTOCAD 2009 Utilizando
Totalmente.1ed.SãoPaulo:Érica,2008 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:PatrimônioCultural 

Cód.ARQ4.03



C.H.40h

Módulo:A
 ntoniGaudí 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Apresentação e discussão da noção de patrimônio cultural, a partir da reflexão
contemporânea do conceito. Conceituação dos instrumentos para a preservação do
patrimôniocultural. 

ObjetivoGeral: 
Introduzir conceitos e fundamentos teóricos do patrimônio e sua relação com a
sociedade, cultura, memória e identidade. Estudar aspectos sociológicos e
antropológicosdopatrimôniocultural. 
ObjetivosEspecíficos: 
Definição de patrimônio como bens tangíveis e intangíveis. Estudo de aspectos
históricos e sociológicos. Avaliação das representações do passado, construção de
identidadesetradições.Conheceraspolíticaspreservacionistas. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Conceitosefundamentosteóricos 
Históricodaconservaçãoerestauro 
Etapasdoprojetoderestauração 
PreservaçãodopatrimônionoBrasil 
Inventáriodopatrimôniohistóricocultural 
Legislaçãodeproteçãodoacervocultural 
Correntesderestauraçãoadotadaspelosórgãosdepreservação

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BRANDI,Cesare.T
 eoriadarestauração.Cotia,SãoPaulo:Ateliê,2005. 
CHOAY,Françoise.A
 alegoriadopatrimônio.SãoPaulo:Unesp,2001. 
LEMOS,Carlos.O
 queépatrimôniohistórico.S
 ãoPaulo:Brasiliense,2009. 
BibliografiaComplementar: 
ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. Memória e patrimônio: ensaios
contemporâneos.RiodeJaneiro:Lamparina,2009. 
ARANTES,AntonioA.(org.)Produzindoopassado:estratégiadeconstruçãodo
patrimôniocultural.S
 ãoPaulo:Brasiliense,1984 
CASTRO, Sônia Rabello. O estado na preservação de bens culturais. Rio de
Janeiro:Renovar,1991. 
HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. Guia Básico de Educação Patrimonial.
Brasília:IPHAN,MuseuImperial,1999. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:E
 ducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 

Cód.ARQ4.04



C.H.20h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Educação ambiental formal e informal. A educação ambiental e a formação da
cidadania.Meio-ambienteequalidadedevida. 
ObjetivoGeral: 
Apresentaraoestudanteacorrelaçãoentreaeducaçãoambientaleodesenvolvimento
dacidadania. 
ObjetivosEspecíficos: 
Identificar o conceito de educação ambiental e suas implicações no cotidiano.
Compreender o meio-ambiente como fator determinante da qualidade de vida.
Aplicar conceitos sustentáveis e de respeito às políticas ambientais na prática da
arquitetura. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Ecologiaerelaçãocomomeioambiente 
Práticasambientaissustentáveis 
Programasdepreservaçãoderecursos 
Reciclagemequalidadedevida 
Cidadaniaeavidaemsociedade 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 
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Avaliação: 
-Provaon-line. 
BibliografiaBásica: 
CECHIN, Andrei. A Natureza como Limite da Economia: a contribuição de
NicholasGeorgescu-Roegen.S
 ãoPaulo:Edusp/Senac,2010. 
MONTIBELLER FILHO, Gilberto.Omitododesenvolvimentosustentável:meio
ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 2. ed.
rev.Florianópolis:Ed.daUFSC,2004. 
SACHS,Ignacy.CaminhosparaoDesenvolvimentoSustentável.3ªedição.Riode
Janeiro:Ed.Garamond,2008. 
VEIGA, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: O desafio do século XXI. 3ª
edição.RiodeJaneiro:Garamond,2008. 
BURSZTYN, Maria Augusta Almeida; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de
Política e Gestão Ambiental: caminhos para a sustentabilidade. 1. ed. Rio de
Janeiro:Garamond,2013. 
BibliografiaComplementar: 
TRIGUEIRO, André (org). Meio ambiente no século21.RiodeJaneiro:Sextante,
2003. 
DRUCKER,Peter.Terceirosetor:exercíciosdeautoavaliaçãoparaempresas.São
Paulo:Futura,2001. 
SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel Arnaldo. cons. RODRIGUES,
Sérgio deAlmeida.Donichoaolixo:ambiente,sociedadeeeducação.SãoPaulo:
Atual,1992. 
SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel C. de Moura; GUIMARÃES, Leandro
Belinaso.DesenvolvimentoSustentável.3ªedição.Petrópolis:Ed.Vozes,2008. 
KEINERT, Tania Margarete Mezzomo (org).Organizaçõessustentáveis:utopiase
inovações.BeloHorizonte:Fapemig,2007 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ4.05



C.H.60h

Módulo:AntoniGaudí 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeAntoniGaudi.Elaboraçãodeumprojetode
edificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoenecessidades
aníveldeumestudopreliminar.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelos
estudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeAntoniGaudi,eoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do modernismo. Contextualizar a atuação de Antoni Gaudi e
suacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 
ConteúdoProgramático: 
● PrincipaisprojetosdeAntoniGaudi 
● A estética modernista, e sua aplicação em projetos de edificação
contemporâneos 
● Inovaçãotecnológica 
● Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodoprojetodeedificação 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
ZEVI,Bruno.S
 aberveraArquitetura.S
 ãoPaulo:MartinsFontes,2009. 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010. 
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamentoe
projeto.PortoAlegre:Bookman,2011. 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020. 

BibliografiaComplementar: 
GUELL.Xavier.AntoniGaudí.1994.WMFMartinsFontes,1ºed. 
MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. Porto Alegre:
Masquatro,2010. 
VOORDT, Theo J. M. van der; WEGEN, Herman B. R. van. Arquitetura sob o
olhar do usuário: programadenecessidades,projetoeavaliaçãodeedificações.
SãoPaulo:OficinadeTextos,2013. 
ZABALBEASCOA, Anatxu. Tudo sobre a casa. São Paulo: GG Brasil, 2014. [
e-book]
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 




Disciplina:T
 eoriaeHistóriadaArquitetura,doUrbanismoePaisagismo 

Cód.ARQ4.06




C.H.40h

Módulo:AntoniGaudí 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estudo do desenvolvimento arquitetônico da Pré-História à Idade Média:principais
manifestações da arquitetura antiga e medieval. Estudo do desenvolvimento
arquitetônicodaRenascençaàEraIndustrial:principaismanifestaçõesdaarquitetura
barroca,neoclássicaeeclética.Tratadísticaclássicaeanticlássica:principaistratados
efundamentosteóricos;obrasfundamentaisemaioresexpoentes.  
ObjetivoGeral: 
Oferecer uma perspectiva histórica e da arquitetura, fundamentos e principais
manifestações. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar a evolução histórica da Arquitetura. Conhecer principais tratados e
fundamentosteóricos. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Históriadaarquitetura:daPré-HistóriaàIdadeMédia 
Históriadaarquitetura:daRenascençaàEraIndustrial 
Principaismanifestações 
Principaistratadosefundamentosteóricos 
Estudosdecaso 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
GOMBRICH,E.H.Ahistóriadaarte.RiodeJaneiro:GuanabaraKoogan,1993. 
KOSTOF, S. Historia de la arquitectura. Madrid: Alianza editorial, v. 1, 2 e 3,
1988. 
ROTH, L. M. Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado.
Barcelona:GustavoGili,2003. 
BibliografiaComplementar: 
HAUSER, A. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes,
2000. 
STRICKLAND, C. Arquitetura comentada: Uma breve viagem pelahistóriada
arquitetura.RiodeJaneiro:Ediouro,2003. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(LB) 

Cód.ARQ5.01

C.H.20h

Módulo:LinaBoB
 ardi 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeLinaBoBardi.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporLinaBoBardiemdiferentesperíodosdesuacarreira. 
ObjetivoGeral: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaestéticaeestilodeLinaBoBardi. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do modernismo. Contextualizar a atuação deLinaBoBardie
suacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

PrincipaisprojetosdeLinaBoBardi 
Aestéticamodernista 
Inovaçãotecnológica 
Materiaiseprocessos 
Desenvolvimentodeprojetos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina: Comunicação e Expressão: Discurso e Argumentação, Oratória (Falar em
Público) 

Cód.ARQ5.02

C.H.20h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Teoria e análise do discurso. Técnicas retóricas. Expressões não-verbais. Dicção,
entonação, impostação e assertividade. Técnicas de apresentação. Técnicas de
argumentação. Apresentações para grande público. Exercícios práticos. Estudo da
linguagemnão-verbal. 

ObjetivoGeral: 
Desenvolveracapacidadedecompreensãodosdiferentestiposdelinguagemverbale
não-verbal. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentarosdiferentestiposdeexpressãoverbalenão-verbal.Desenvolvertécnicas
de discurso, argumentação e oratória. Treinar o estudante nas boas práticas de
comunicaçãovoltadaaoatendimentoaocliente. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AbordagensEgoXHeterocentradas 
Estudodalinguagemnão-verbal 
Práticasdeconciliaçãoeargumentação 
OuvireAcolherobjeções
Técnicasdediscurso,argumentaçãoeoratória 
História,usoeimportânciadaoratória 
Preparaçãododiscurso 
Linguagemnão-verbal 
Dicção,entonação,impostaçãoeassertividade 
Neurolinguística 
Argumentação 
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● Coesão 
● Improviso

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 


BibliografiaBásica: 
CARNEGIE, Dale. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos
negócios.Record,2018. 
POLITO,ReinaldoComofalarcorretamenteeseminibições.S
 araiva,2016. 
MIRANDA, Renata, Expressividade –Você e sua Imagem . São Paulo: Saraiva,
2008.(BF) 

BibliografiaComplementar: 
BOFF.Leonardo.Aáguiaeagalinha.Petrópolis:Vozes,2002.(BF) 
CUNHA,C.F.&CINTRA,L.Novagramáticadoportuguêscontemporâneo.Rio
deJaneiro:NovaFronteira,2013. 
DOMINGOS,Mônica.Inflexãoeentonaçãodavoz.Exercíciosparaestimularafalaea
comunicação.Matrix,2020 
ANDERSON,Chris,GARSCHAGEN,Donaldson. OGuiaoficialdoTEDparafalarem
Público.Intrínseca,2016. 
BAGNO, MARCOS. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo:
Contexto,2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:E
 spaçoeSociedade 

Cód.ARQ5.03




C.H.40h

Módulo:LinaBoB
 ardi 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Teoria e crítica da arquitetura contemporânea. Conceito de espaço. Espaço social.
Espaçoemetrópole.Espaçoearquitetura.Pensamentosocialbrasileiro.Espaçosocial
brasileiro. Arquiteturamodernaecontemporâneabrasileira.Arquiteturaesociedade. 

ObjetivoGeral: 
Capacitar o estudante a pensar criticamente sobre a arquitetura e a intervenção
arquitetônicanoespaçosocialecultural. 
ObjetivosEspecíficos: 
Revisãocríticadaarquiteturamoderna.Discussãoacercadousodoespaçoereflexos
nocomportamentohumano. 
ConteúdoProgramático: 
ParteI–Espaçoemodernidade 
● AMetrópolecomoanovacondiçãodasensibilidademoderna 
● “Ajustesespaciais”docapitalismoindustrial 
● Técnica,tempoeespaço 
ParteII–Espaço-temponapós-modernidade 
● Globalizaçãoe“esquizofrenia” 
● Omundoglobal-local 
● Acidade-mercadoria 
ParteIII–EspaçoSocialBrasileiro 
● “Dialéticadacolonização”eoespaço 
● Atradiçãor uralbrasileiraeoespaçourbano 
● Arepresentaçãodoespaçosocialeaarquiteturamodernabrasileira 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, segregação e
cidadaniaemSãoPaulo.S
 ãoPaulo:Ed.34/Edusp,2000 
CAMARGO,Candido(et.alli).SãoPaulo,1975,Crescimentoepobreza.SãoPaulo:
Loyola,4ªEd.,1976. 
LEFEBVRE,Henri.A
 revoluçãourbana.B
 eloHorizonte:EditoraUFMG,2008. 
MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. In.:
ARANTES,Otília,MARICATO,ErmíniaeVAINER,CarlosB.(Org).Acida-dedo
pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.
p.121-192. 
MARICATO, Ermínia. Política habitacional no regime militar: do milagre
brasileiroàcriseeconômica.P
 etrópolis:Vozes;1987. 
SANTOS,Milton.A
 UrbanizaçãoBrasileira.S
 ãoPaulo:Edusp.2013. 
SINGER,Paul.D
 ominaçãoedesigualdade.RiodeJaneiro:PazeTerra,1981. 
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BibliografiaComplementar: 
FREYRE, G. Rurbanizacao: Que e? [s.l.]EditoraMassangana,FundacaoJoaquim
Nabuco,[s.d.]. 
HARVEY,D.C
 ondiçãopós-moderna.[s.l.]EdicoesLoyola,1998. 
HOLANDA,S.B.DE.RaízesdoBrasil.[ s.l.]CompanhiadasLetras,1995. 
SANTOS,M.Espaçoesociedade:ensaios.[s.l.]EditoraVozes,1979. 
WILLIAMS,R.CampoeACidade:NaHistoriaeNaLiteratura.[s.l.]Companhia
dasLetras,2011. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:E
 studosAmbientais 

Cód.ARQ5.04 
C.H.40h
Bardi 

Módulo: Lina Bo


ComponenteCurricular 
Ementa: 
CidadeeMetrópole:ohabitatesuasescalasdetamanho,diversidadeecomplexidade.
Análise e interpretação das principais características do processo de produção do
espaço urbano.Sociedade,ambienteeestruturaurbana.Dados,informaçãoeanálise
espacial. 
ObjetivoGeral: 
Estudarosimpactosdaurbanizaçãonaqualidadedevidaealteraçõesambientais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Identificarosprincipaiselementosambientaisalteradospeloprocessodeurbanização.
Conhecer os princípios do desenvolvimento sustentável aplicados ao ambiente
urbano.Estudarasprincipaismetodologiasemestudoelegislaçãoambiental. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Processodeurbanização,intervençãoequestõessócio-ambientais 
Impactodaurbanizaçãosobreelementosambientais 
Urbanizaçãoequalidadedevida 
Preservaçãodapaisagem 
Utilizaçãoracionalderecursosambientais 
Estudosdeimpactoambiental 
Legislaçãoambiental 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Relatório Final. Gestão do Espaço Metropo-
litano: Homogeneidade e desigualdade na RMBH. Belo Horizonte: FAPE-
MIG/FJP,2007.2v. 
HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do Direito À Cidade À Revolução Urbana.
RiodeJaneiro.Editora:MartinsFontes.2016 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geogra a eEstatística.CensoDemográco2010.
RiodeJaneiro,2011.Disponívelem:.Acessoem:fevereirode2012. 
SANTOS,Milton.E
 spaçoeMétodo.SãoPaulo:Nobel,1985. 
LEFEBVRE,Henri.ODireitoaCidade.SãoPaulo.CentauroEditora.2006. 
MARICATO, Ermínia (org.). A produção capitalista da casa (e da cidade) no
Brasilindustrial.SãoPaulo:AlfaOmega;1979. 
BibliografiaComplementar: 
CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, segregação e
cidadaniaemSãoPaulo.SãoPaulo:Ed.34/Edusp,2000 
CAMARGO,Candido(et.alli).SãoPaulo,1975,Crescimentoepobreza.SãoPaulo:
Loyola,4ªEd.,1976. 
LEFEBVRE,Henri.Arevoluçãourbana.B
 eloHorizonte:EditoraUFMG,2008. 
MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. In.:
ARANTES, Otília, MARICATO, Ermínia e VAINER, Carlos B. (Org).Acida-
de do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Editora Vozes,
2000.p.121-192. 
MARICATO, Ermínia. Política habitacional no regime militar: do milagre
brasileiroàcriseeconômica.P
 etrópolis:Vozes;1987. 
SANTOS,Milton.AUrbanizaçãoBrasileira.SãoPaulo:Edusp.2013. 
SINGER,Paul.D
 ominaçãoedesigualdade.RiodeJaneiro:PazeTerra,1981. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:P
 ensamentosContemporâneos 

Cód.ARQ5.05



C.H.20h

Módulo:LinaBoB
 ardi 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Espaço social e releitura do espaço urbano. Cidade, campo e metrópole.
Desterritorialização, reterritorialização e globalização. Espaço e financeirização.
Arquitetura e desenvolvimento social. Espaço social no pensamento brasileiro.
FormaçãodoBrasilcontemporâneoeoprocessodeurbanização. 
ObjetivoGeral: 
Estimular o pensamento críticosobreaarquiteturacontemporâneaapartirdacrítica
dasteoriaseprojetosmaisdisruptivosaoredordomundo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Aprofundar o conhecimento sobre teorias arquitetônicas. Interpretação da produção
arquitetônica em diferentes perspectivas, estimulando análise crítica do espaço
urbano. 
ConteúdoProgramático: 
●  Fomentar uma discussão crítica acerca da Arquitetura na
contemporaneidade 
●  Fomentar o desenvolvimento de um repertório teórico e conceitual que
auxilie o estudante a compreender criticamente as implicações de sua
própriaprodução 
●  Conduziroestudanteàleitura,interpretaçãoeproduçãodetextosdemodo
autônomoereflexivo 
●  Integrar conhecimentos e habilidades adquiridos nas demais unidades
curricularesnaproduçãodeformasdiversificadasdeexpressãocríticados
conteúdosestudados 
●  Consolidar no estudante uma postura crítica fundamentada nas
inter-relações entre teoria e práticademodoacontribuirparaaatividade
profissionalfutura
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MetodologiadeEnsino: 
 ulasexpositivas;apresentaçãodeconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
A
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CALDEIRA,T.P.DOR.Cidadedemuros:crime,segregaçãoecidadaniaemSão
Paulo.[ s.l.]Editora34,2000. 
SANTOS,M.;MARQUES,M.C.Anaturezadoespaço:técnicaetempo,razãoe
emoção.[s.l.]EdUSP,2002. 
MARICATO,E.Metrópolenaperiferiadocapitalismo:ilegalidade,desigualdade
eviolência.[s.l.]EditoraHucitec,1996. 

BibliografiaComplementar: 
FREYRE, G. Sobrados e Mucambos (Portuguese Edition). [s.l.] Global Editora,
2013. 
HARVEY,D.C
 ondiçãopós-moderna.[ s.l.]EdicoesLoyola,1998. 
LÉVI-STRAUSS,C.T
 ristestrópicos.[s.l.]CompanhiadasLetras,1996. 
BOURDIEU,P.O
 PoderSimbólico.[s.l.]BertrandBrasil,2004. 
DAMATTA,R.Acasaearua.5a.ediçãoed.RiodeJaneiro:Rocco,1997. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ5.06



C.H.60h

Módulo:LinaBoB
 ardi 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
Os ensinamentos contidos nosprojetosdeLinaBoBardi.Elaboraçãodeumprojeto
de edificação individual, a partir de um terreno e de um programa de uso e
necessidades a nível de um estudo preliminar. Análise e discussão dos projetos
desenvolvidospelosestudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeLeCorbusier,eoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do modernismo. Contextualizar a atuação deLinaBoBardie
suacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 
ConteúdoProgramático: 
● PrincipaisprojetosdeLinaBoBardi 
● A estética modernista, e sua aplicação em projetos de edificação
contemporâneos 
● Inovaçãotecnológica 
● Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodoprojetodeedificação 

MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
ZEVI,Bruno.SaberveraArquitetura.SãoPaulo:MartinsFontes,2009. 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010. 
LITTLEFIELD,David.M
 anualdoarquiteto:planejamento,dimensionamentoe 
projeto.P
 ortoAlegre:Bookman,2011. 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020. 

BibliografiaComplementar: 
BARDI, Lina Bo. Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P.M.Bardi. Organizador:
MarceloCarvalhoFerraz.1993.SãoPaulo. 
OLIVEIRA, Olívia de. Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias da Arquitetura. 2006.
RomanoGuerraEditora,SãoPaulo.EditoralGustavoGiliS.A.,Barcelona. 
SARTORELLI, César Augusto. Arquitetura de Exposições: Lina Bo Bardi e
GiselaMagalhães.EdiçõesSesc,2019.(BFc) 
JORGE,LuísAntonio.Oespaçoseco.FAU-USP.Tesededoutorado1999.SãoPaulo 
PEDROSA.Adriano e PROENÇA Luiza. ConcretoeCristal:OAcervodoMASP
nosCavaletesdeLinaBoBardi.SãoPaulo.2015.EditoraCobogo,1ºed. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:A
 tividadesComplementares(IP) 

Cód.ARQ6.01



C.H.20h

Módulo:IeohMingPei 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeOscarNiemeyer.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estética
emateriaisutilizadosporIeohMingPeiemdiferentesperíodosdesuacarreira. 
ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolverpesquisa,especificarmateriaisedesenvolverprojetos. 
ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
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BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:D
 esenhoseMeiosdeRepresentaçãoeExpressão 

Cód.ARQ6.02



C.H.40h

Módulo:IeohMingPei 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Desenho livre de observação, com referencial baseado em proporcionalidade e
representatividadedecoresetexturas,incluindorepresentaçãoemperspectivacônica
eparalela.Aplicaçãodesombranasprojeçõesortogonaiseperspectivadasdeobjetos
tridimensionais,juntamentecomtécnicasdecomposição. 
ObjetivoGeral: 
Fornecer aos estudantes ferramental e repertório para corretamente representar um
projetoarquitetônico. 
ObjetivosEspecíficos: 
Assimilar princípios e técnicas do desenho arquitetônico. Estudar a representação
técnica de espaços imaginados e construídos. Traduzir graficamente o desenho
técnicoemlinguagemsimplificadadefácilcompreensão. 
ConteúdoProgramático: 
●  Técnicasdedesenho(traço,hachura,textura) 
●  Desenhodeobservaçãocomestipulaçãodetempo 
●  Noções de Perspectiva cônica com 1 e2pontosdefugaparasubsidiaro
esboçoamãolivre 
●  NoçõesdePerspectivaaxonométricaouparalela 
●  Esboçosdeambientesurbanos,arquitetônicoseinventáriofotográfico 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
MONTENEGRO,GildoA.D
 esenhoarquitetônico.EditoraBlucher,01/2001.(BV
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
WATERMAN, Tim. Desenho Urbano: Fundamentos de Paisagismo. N Y: Wall,
2018.(BV) 
PILLAR,AnaliceDutraDesenhoeescritacomosistemasderepresentação,2ªedição
revistaeampliadaGrupoA,2012-01-01 
WALL,Ed;WATERMAN,Tim.D
 esenhoUrbano.GrupoA,01/2012.(BV) 
SILVA, Antonio Carlos Rodrigues. Desenho de vegetação em arquitetura e
urbanismo.EditoraBlucher,01/2009.(BV) 
DELRIO,Vicente;SIEMBIEDA,WilliamJ.DesenhoUrbanoContemporâneono
Brasil.GrupoGEN,08/2013.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:E
 ducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais 

Cód.ARQ6.03




C.H.20h

Módulo:Flutuante 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Legislação.Acordos.ProtocolosGlobais. 
O desafio das mudanças climáticas frente aos acordos globais para a mitigação de
seusefeitos. 

ObjetivoGeral: 
ApresentaraosestudantesosdesafiosambientaisdoséculoXXI. 

ObjetivosEspecíficos: 
Identificaraevoluçãodaspolíticasdemitigaçãodasmudançasclimáticas.Apresentar
os acordos globais referentes às mudanças climáticas. Apresentar o conceito de
pegadaecológicaeaimportânciadaconscientizaçãodapopulação. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Históriadasustentabilidade 
Acordosglobaisparamitigaçãodosefeitosdasmudançasclimáticas 
OsimpactosdasemissõesdeCO2 
Pegadaecológica 
Programasdereduçãodeemissões 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 
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Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:E
 studosSociaiseAmbientais 

Cód.ARQ6.04



C.H.20h

Módulo:IeohMingPei 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
CidadeeMetrópole:ohabitatesuasescalasdetamanho,diversidadeecomplexidade.
Análise e interpretação das principais características do processo de produção do
espaço urbano.Sociedade,ambienteeestruturaurbana.Dados,informaçãoeanálise
espacial. 

ObjetivoGeral: 
Identificar os elementos que contribuem para a formação do ambiente social,
econômicoeculturaldoespaçourbano. 

ObjetivosEspecíficos: 
Conhecer o processo de urbanização, o mercado imobiliário e as políticas urbanas.
Realizaranálisesocioambientaldocontextoeusodoespaçourbano. 
ConteúdoProgramático: 
●  Conceitosantropológicos,sociológicoseeconômicosrelevantes 
●  Ecologiasocialeurbana 
●  Aconstruçãodaesferapública 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
PINHEIRO,AntônioCarlosdaFonsecaBragança.Planejamentoecustosdeobras.
EditoraSaraiva,2019-11-01.(BV) 
JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
MARTLAND, Carl D. Avaliação de Projetos - Por uma Infraestrutura mais
Sustentável.GrupoGEN,11/2013.(BV) 
OLIVEIRA, Gesner. Desafios da Infraestrutura no Brasil, 1ª edição Editora
Trevisan,10/2018.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
NETO, Vicente Soares. Cidades Inteligentes -GuiaparaConstruçãodeCentros
UrbanosEficienteseSustentáveis.EditoraSaraiva,2018-11-30.(BV) 
SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01.(BV)
CARVALHO, Jorge; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Urbanismo Operativo. Grupo
Almedina,04/2020.(BV) 
CONDESSO,FernandodosReis;CONDESSO,RicardoAlexandreAzevedo.Direito
doUrbanismoedoAmbiente.GrupoAlmedina,03/2020.(BV) 
PANERAI,Philippe;CASTEX,Jean;DEPAULE,Jean-Charles.FormasUrbanas:A
DissoluçãodaQuadra.GrupoA,2013-01-01.(BV) 
SCOPEL,VanessaGuerini.EstudodaCidade.GrupoA,06/2020.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 
Cód.ARQ6.05



C.H.60h

Módulo:IeohMingPei 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
Os ensinamentos contidos nosprojetosdeIeohMingPei.Elaboraçãodeumprojeto
de edificação individual, a partir de um terreno e de um programa de uso e
necessidades a nível de um estudo preliminar. Análise e discussão dos projetos
desenvolvidospelosestudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeIeohMingPei,eoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudarosprincípiosdomodernismo.ContextualizaraatuaçãodeIeohMingPei 
esuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 
ConteúdoProgramático: 
● PrincipaisprojetosdeIeohMingPei 
● A estética modernista, e sua aplicação em projetos de edificação
contemporâneos 
● Inovaçãotecnológica 
● Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodoprojetodeedificação 

MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 


BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:TécnicasRetrospectivas 

Cód.ARQ6.06



C.H.40h

Módulo:IeohMingPei 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
EvoluçãodastécnicasconstrutivasnoBrasil.Estratégiasdeintervençãoebasespara
a escolha detécnicas.Repertóriotécnico:caracterização,estruturação,capacitaçãoe
recursos; aspectos normativos, econômicos e ambientais; aplicações.
Compatibilizaçãotécnicae Estética. Patrimônio:apropriaçãoeconservaçãodebens
imóveis. 

ObjetivoGeral: 
Apresentar aspectos acerca da história e teoria da intervenção em monumentos e
sítioshistóricos,abordandotécnicaseprocessosdeconstrução. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudodahistóriaepráticadasintervençõesnopatrimônio.Avaliaçãodalegislaçãoe
políticasdepreservação.Desenvolverpesquisaarespeitodamemóriaarquitetônica. 
ConteúdoProgramático: 
●  Habilitar os estudantes a terem noções básicas sobre a intervenção e
conservaçãodeconstruçõesantigas 
●  Apresentar e discutir as principais técnicas construtivas organizadas no
país desde o período colonial da colonização até a década de 70, como
modernismo 
●  Introduzir questões teóricas sobre as atividades de conservação e
restauraçãodeconstruçõeseáreasantigas
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MetodologiadeEnsino:  
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BES,Pablo.P
 lanejamentoemgestãodepessoas.GrupoA,05/2020.(BV) 
UNWIN,Simon.Exercíciosdearquitetura:aprendendoapensarcomoarquiteto.
PortoAlegre:Bookman,2013.(BV)
CHIAVENATO, Idalberto.FundamentosdeAdministração.GrupoGEN,01/2021.
(BV) 
BibliografiaComplementar: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito
empreendedor.B
 arueri:Manole,2012.(BF) 
DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. São
Paulo:EditoraPioneira,1986.(BF) 
BRASIL. Lei nº 12.378, de 31 de dezembrode2010.Regulamentaoexercícioda
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/BR e os Conselhos deArquiteturaeUrbanismodosEstadosedo
Distrito Federal -CAUs; e dá outras providências. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm>, acesso
em05/10/2018. 
BRASIL.Leinº11.888,de24dedezembrode2008.Asseguraàsfamíliasdebaixa
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm>,
acessoem10/10/2018. 
BERNARDI,LuizAntonio.EmpreendedorismoeArmadilhasComportamentais:
Causalidades,EmoçõeseComplexidade.GrupoGEN,02/2015.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

 


Disciplina:A
 tividadesComplementares(LC) 

Cód.ARQ7.01



C.H.20h

Módulo:LúcioCosta 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra deLúcioCosta.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporLúcioCostaemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:C
 ontextoUrbano 

Cód.ARQ7.02



C.H.20h

Módulo:LucioCosta 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Temática urbana: acidadecomocampoprivilegiadodaexperiência.Espaçosociale
paisagem urbana. Introdução aos condicionantes do projetocomênfasenaspráticas
cotidianas em sua inserção urbana. Exercícios projetuais a partir da observação e
análise de praticantes urbanos em seus percursos, lugares e ações. Introdução a
metodologias de análise e à elaboração de programa arquitetônico. Interface entre
design,arte,arquiteturaecidade.Proposiçãodeacoplamentos,próteses,envoltóriose
módulos ambulantes na escala do corpo e do objeto em sua inserção no ambiente
urbano. 
ObjetivoGeral: 
Entenderoespaçourbanocomolocalsocial,políticoeeconômico,contextualizando
aarquiteturacomocondicionantedainteraçãohumana. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os principais conceitos e métodossobreaocupaçãodeespaçosurbanos.
Capacitar oestudanteaanalisaraocupaçãourbana,localizarproblemaspotenciaise
proporsoluçõesarquitetônicaseurbanísticas. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Apresentaçãoeconceitodeespaçourbano 
Espaçopúblicoeespaçoprivado 
Observaçãoeanálisedepercursos,lugareseações 
Análisedeprojetosarquitetônicos 
Patrimôniopúblicoecultural 
Artenacidadeeintervençõesurbanas 
Manifestaçõessociaisemespaçospúblicos 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhospráticos. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BES,Pablo.P
 lanejamentoemgestãodepessoas.GrupoA,05/2020.(BV) 
UNWIN,Simon.Exercíciosdearquitetura:aprendendoapensarcomoarquiteto.
PortoAlegre:Bookman,2013.(BV)
CHIAVENATO, Idalberto.FundamentosdeAdministração.GrupoGEN,01/2021.
(BV) 
BibliografiaComplementar: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito
empreendedor.B
 arueri:Manole,2012.(BF) 
DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. São
Paulo:EditoraPioneira,1986.(BF) 
BRASIL. Lei nº 12.378, de 31 de dezembrode2010.Regulamentaoexercícioda
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/BR e os Conselhos deArquiteturaeUrbanismodosEstadosedo
Distrito Federal -CAUs; e dá outras providências. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm>, acesso
em05/10/2018. 
BRASIL.Leinº11.888,de24dedezembrode2008.Asseguraàsfamíliasdebaixa
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm>,
acessoem10/10/2018. 
BERNARDI,LuizAntonio.EmpreendedorismoeArmadilhasComportamentais:
Causalidades,EmoçõeseComplexidade.GrupoGEN,02/2015.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:U
 rbanismo 

Cód.ARQ7.03



C.H.40h

Módulo:LucioCosta 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
CidadesSustentáveis 
Assimilação de todos os atores das questões sustentáveis no cenário urbano,
considerando seus históricos, ações pontuais e globais, e as pessoas que usufruem
dessesmacroespaços.SociologiaAmbiental. 
Éticaecidadania. 
Desenvolvimentosustentável. 
Oprojetourbanocontemporâneo. 
Legislaçõesaplicáveis. 
Sugestão: 
Teorias da cidade e o papel do urbanista. Concepções do espaço urbano. Política
urbana.Projetosdeurbanismo.Planejamentoregional.Paisagemurbana. 

ObjetivoGeral: 
Capacitaroestudanteacompreenderaestruturaçãodoespaçourbano. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os principais conceitos do urbanismo. Compreender o processo de
formaçãodoespaçourbano.Analisaracidadecomocampodeintervençãodoprojeto
urbanístico.Conhecerprincipaisteorias,políticasetendências. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Origemdacidadeedourbanismo 
RegulamentaçãourbanísticadaAntiguidadeàRevoluçãoIndustrial 
Urbanismomoderno 
Concepçõesdeespaço 
Políticasurbanísticas 
Projetosdeurbanismo 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
PANERAI,Philippe;CASTEX,Jean;DEPAULE,Jean-Charles.FormasUrbanas:A
DissoluçãodaQuadra.GrupoA,2013-01-01.(BV) 
SCOPEL,VanessaGuerini.EstudodaCidade.GrupoA,06/2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
NETO, Vicente Soares. Cidades Inteligentes -GuiaparaConstruçãodeCentros
UrbanosEficienteseSustentáveis.EditoraSaraiva,2018-11-30.(BV) 
SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01.(BV)
CARVALHO, Jorge; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Urbanismo Operativo. Grupo
Almedina,04/2020.(BV) 
CONDESSO,FernandodosReis;CONDESSO,RicardoAlexandreAzevedo.Direito
doUrbanismoedoAmbiente.GrupoAlmedina,03/2020.(BV) 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 



FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

148 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:P
 lanejamentoUrbanoeRegional 

Cód.ARQ7.04 

C.H.40h

Módulo:LucioCosta 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Definição dos elementos cartográficos, geográficos, sociais e questões necessárias
paraodesenvolvimentodeumprojetourbano. 
ObjetivoGeral: 
Estudaraaplicaçãodeprojetosparaordenarocrescimentourbano. 
ObjetivosEspecíficos: 
Compreender a influência de processos socioeconômicos sobre a organização do
espaço.Estudaraspolíticasepráticasdeintervençãourbana. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Cidadesinteligentes 
Planejamentourbanoedesafiodagestãoambiental 
Conflitoentreinteressespúblicoeprivado 
Espaçourbanoesegregaçãosocial 
Acessoaserviços 
Transporteepolíticasdeocupação 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
PANERAI,Philippe;CASTEX,Jean;DEPAULE,Jean-Charles.FormasUrbanas:A
DissoluçãodaQuadra.GrupoA,2013-01-01.(BV) 
SCOPEL,VanessaGuerini.EstudodaCidade.GrupoA,06/2020.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
NETO, Vicente Soares. Cidades Inteligentes -GuiaparaConstruçãodeCentros
UrbanosEficienteseSustentáveis.EditoraSaraiva,2018-11-30.(BV) 
SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01.(BV)
CARVALHOJR.,Robertode.Instalaçõesprediaishidráulico-sanitárias.2ªedição
EditoraBlucher,10/2016.(BV) 
CARVALHO, Jorge; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Urbanismo Operativo. Grupo
Almedina,04/2020.(BV) 
CONDESSO,FernandodosReis;CONDESSO,RicardoAlexandreAzevedo.Direito
doUrbanismoedoAmbiente.GrupoAlmedina,03/2020.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:E
 tniaeCulturaBrasileira:OsPovosIndígenas.ColonizaçãoeImigração 

Cód.ARQ7.05



C.H.60h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Diversidade cultural. Cultura indígena. A diversidade cultural no mundo atual.
Racismo epreconceito.RespeitoaosdireitoshumanoseaDeclaraçãoUniversaldos
DireitosHumanos. 
ObjetivoGeral: 
Apresentar os diferentes elementos culturais envolvidos na formação da identidade
brasileira. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Debater os conceitos de
racismoepreconceito.Identificarpolíticasdeafirmaçãodadiversidadenasempresas.
Apresentaraformaçãoculturalbrasileira. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Ospovosindígenas 
Colonização 
Imigração 
Respeitoàstradições 
Políticasétnico-raciaisnascorporações 
Racismoepreconceito 
Respeitoaosdireitoshumanos 
DeclaraçãoUniversaldosDireitosHumanos 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 


Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ARNAUT,LuizeLOPES,AnaMónica.HistóriadaÁfrica:umaintrodução.Belo
Horizonte:Crisálida,2008. 
BENTO, Maria Aparecida Silva e CARONE, Iray (Orgs.). Psicologia Social do
Racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis:
Vozes,2002. 
DUARTE, Eduardo de Assis (Org.). Machado de Assis afro-descendente. Rio de
Janeiro.BeloHorizonte:Pallas.Crisálida,2007. 
DELPIORE,Mary.Historiasd
 aGenteBrasileira.Ed.Leya,2016. 
GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz - Corpo e cabelo como símbolos da
identidadenegra.GrupoAutêntica,2007-06-01. 
COOPER, Frederick. Histórias de África - Capitalismo, modernidade e
globalização.G
 rupoAlmedina,01/2016. 

BibliografiaComplementar: 
TOLEDO,Edilene; CANO,Jefferson. Imigrantes No Brasil do Século XIX .Atual,
2003. 
LOPES,Nei.D
 icionárioEscolarAfro-Brasileiro.SãoPaulo:SeloNegro,2006. 
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica,
2009. 
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PRANDINI,Paola.C
 ruzeSouza.SãoPaulo:SeloNegro,2011. 
SANTOS, Joel Rufino dos. A escravidão no Brasil. São Paulo: Melhoramentos,
2013. 
LOPES, Nei; MACEDO, José Rivair. Dicionário de História da África. Grupo
Autêntica,2017-05-01. 
OLIVIA,AndersonRibeiro;CHAVES,MarjorieNogueira;FILICE,RenísiaCristina
Garcia; NASCIMENTO, Wan. Tecendo redes antirracistas Grupo Autêntica
,2019-05-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeDesignUrbano:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ7.06



C.H.60h

Módulo:LúcioCosta 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Técnicasdecriaçãododesignurbano,visandoavalorizaçãodoespaçourbano,edos
equipamentos urbanos. Os ensinamentos contidos nos projetos de Lucio Costa.
Elaboraçãodeumprojetodedesignurbanoindividual,apartirdeumaáreadacidade
edeumprogramadeuso,enecessidadesdedeslocamentoatravésdosistemaviário,e
deextensasáreasverdes,aníveldeumanteprojeto.Análiseediscussãodosprojetos
desenvolvidospelosestudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver designurbanoapartirdaanálisedosprincípiosurbanísticosdaobrade
LucioCosta,eoutrosgrandesmestresdodesignmundial. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do urbanismo. Contextualizar a atuação de LúcioCostaesua
contribuiçãoaodesenvolvimentodourbanismomoderno. 
ConteúdoProgramático:
● 
● 
● 
● 
● 
● 

PrincipaisprojetosdedesignurbanodeLúcioCosta 
Aestéticadodesignmodernista 
Tecnologiasdeinstalaçõeseequipamentosurbanos 
Materiaisesistemas 
Paisagismo,arborizaçãoedesignviário 
Elaboraçãodeprojetodedesignurbano 

MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

Disciplina:T
 ópicosProjetuais 

Cód.ARQ7.07 
C.H.20h




Módulo:LúcioCosta 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Exercícios projetuais abrangendo temáticas do módulo. Sistema viário, praças com
equipamentos de lazer, e equipamentos urbanos. Paisagismo na escala urbana.
Análisedalegislaçãourbana. 

ObjetivoGeral: 
Explorararelaçãoentreteoriaeaplicaçãonapráticaurbanística. 
ObjetivosEspecíficos: 
Conceituar fases do urbanismo. Desenvolvimento de projeto em contexto urbano.
Identificaçãodevaloreseespaçoscomdestinaçõesespecíficasdapaisagemurbana. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Decisõesinerentesaoprojeto 
Projetoecriatividade 
Etapasdoprojeto 
Documentação 
Sítioelegislação 
Dimensionamentoviário 
Zoneamento 
Designurbanoaníveldeestudopreliminar 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
PINHEIRO,AntônioCarlosdaFonsecaBragança.Planejamentoecustosdeobras.
EditoraSaraiva,2019-11-01.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:A
 tividadesComplementares(AS) 

Cód.ARQ8.01



C.H.20h

Módulo:ÁlvaroSiza 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de AlvaroSiza.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporOscarNiemeyeremdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

158 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:E
 tniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 

Cód.ARQ8.02 
C.H.60h
Módulo:Flutuante 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Elementos de formação da cultura brasileira. Miscigenação e choque cultural.
Formaçãodaidentidadebrasileira. 
ObjetivoGeral: 
Debateroselementosdeformaçãodaraçaeculturabrasileira. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os diferentes elementos culturais envolvidos na formação da cultura
brasileira e os aspectos históricos. Apresentar a miscigenação como indutor da
diversidadecultural.Debateraspolíticasafirmativasdadiversidade. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Aformaçãoétnicadobrasileiro 
Cultura,históriaeatualidade 
Fusãoderaçaseculturas 
Aidentidadebrasileira 
Opreconceitoàdiversidadedegênero 
OfuturodasetniasnoBrasil 
Estudodosdireitoshumanos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,gruposdediscussão,tutoria
on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 
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Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ARNAUT,LuizeLOPES,AnaMónica.HistóriadaÁfrica:umaintrodução.Belo
Horizonte:Crisálida,2008. 
BENTO, Maria Aparecida Silva e CARONE, Iray (Orgs.). Psicologia Social do
Racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis:
Vozes,2002. 
DUARTE, Eduardo de Assis (Org.). Machado de Assis afro-descendente. Rio de
Janeiro.BeloHorizonte:Pallas.Crisálida,2007. 
DELPIORE,Mary.Históriasd
 aGenteBrasileira.Ed.Leya,2016. 
GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz - Corpo e cabelo como símbolos da
identidadenegra.GrupoAutêntica,2007-06-01. 
COOPER, Frederick. Histórias de África - Capitalismo, modernidade e
globalização.G
 rupoAlmedina,01/2016. 

BibliografiaComplementar: 
TOLEDO,Edilene; CANO,Jefferson. Imigrantes No Brasil do Século XIX .Atual,
2003. 
LOPES,Nei.D
 icionárioEscolarAfro-Brasileiro.SãoPaulo:SeloNegro,2006. 
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica,
2009. 
PRANDINI,Paola.C
 ruzeSouza.SãoPaulo:SeloNegro,2011. 
SANTOS, Joel Rufino dos. A escravidão no Brasil. São Paulo: Melhoramentos,
2013. 
LOPES, Nei; MACEDO, José Rivair. Dicionário de História da África. Grupo
Autêntica,2017-05-01. 
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OLIVIA,AndersonRibeiro;CHAVES,MarjorieNogueira;FILICE,RenísiaCristina
Garcia; NASCIMENTO, Wan. Tecendo redes antirracistas Grupo Autêntica
,2019-05-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ8.03



C.H.60h

Módulo:ÁlvaroSiza 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeÁlvaroSiza.Elaboraçãodeumprojetode
edificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoenecessidades
aníveldeumestudopreliminar.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelos
estudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeAlvaroSizaeoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudarosprincípiosdomodernismo.ContextualizaraatuaçãodeÁlvaroSizaesua
contribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna.
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

PrincipaisprojetosdeÁlvaroSiza 
Aestéticamodernista 
Inovaçãotecnológica 
Materiaiseprocessos 
Desenvolvimentodeprojetos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
MONEO, Rafael et al. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de
ochoarquitectoscontemporáneos.Barcelona:Actar,2004. 
DUARTE, Valquíria G.; NORONHA, MárcioPizarro.Performanceearquitetura:
uma transmutação conceitual a partir doestudodoedifíciodaFundaçãoIberê
Camargo, de Álvaro Siza. In: Anais do II Congresso InternacionaldeHistória
daUFGdeJataí.Jataí.2011. 
SIZA,Álvaro.Imaginaraevidência.2012.EstaçãoLibertada(BFc) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV). 

BibliografiaComplementar: 
BELÉM,MargaridaCunha.O
 essencialsobreÁlvaroSizaVieira.Leya,2012. 
PINHEIRO,AntônioCarlosdaFonsecaBragança.Planejamentoecustosdeobras.
EditoraSaraiva,2019-11-01.(BV) 
JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
MARTLAND, Carl D. Avaliação de Projetos - Por uma Infraestrutura mais
Sustentável.GrupoGEN,11/2013.(BV) 
OLIVEIRA, Gesner. Desafios da Infraestrutura no Brasil, 1ª edição Editora
Trevisan,10/2018.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:P
 rojetosArquitetônicos 
ProjetosdeReforma 

Cód.ARQ8.04



C.H.40h

Módulo:ÁlvaroSiza 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Técnicas e legislação relacionadasaoprojetodereforma.Plantas,cortesefachadas.
Levantamentoconformeconstruido.Acessibilidade.Detalhamentodeprojeto. 
ObjetivoGeral: 
Capacitar o estudante a desenvolver projeto arquitetônico, considerando variáveis
como programa, setorização, ordem, espacialização, contexto, linguagem pessoal,
complexidadesprojetuaisedefiniçãodopartidoarquitetônico. 
ObjetivosEspecíficos: 
Conhecer principais técnicas relacionadas ao projeto arquitetônico. Estudar a
legislação aplicada a construções a serem reformadas. Projetar de acordo com as
normasdeacessibilidade.Desenharprojetoscompletoscomseuselementos. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 

Regulamentaçãodoprojetodereforma 
Circulaçãoverticaleacessibilidade 
Edificaçãocommaisdeumpavimento 
Arquiteturadeinteriores 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

165 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
LEGISLAÇÃO URBANA DE TERESINA MONTENEGRO, Gildo. Desenho
arquitetônico.EditoraBlucher,01/2001(BV) 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:U
 topiasUrbanas 

Cód.ARQ8.05



C.H.40h

Módulo:ÁlvaroSiza 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Urbanismo. Teorias urbanísticas e sua contextualização. Utopias urbanas. Reflexão
críticaeanálisedesuaaplicaçãonarealidadedascidades.


ObjetivoGeral: 
DebateraevoluçãohistóricadasutopiasnocontextodaArquiteturaedoUrbanismo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar as diferentes visões de utopia, da antiguidade à contemporaneidade.
Estudarosprincipaispensadoresesuasideiassobreusoeaproveitamentodoespaço
urbano.Debatedaspropostas“utópicas”noplanodeestudodascidadesmodernas. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 

Utopia,definiçõeseconceitosbásicos 
Narrativasclássicassobrecidadesideais 
Utopiaeanti-utopia 
Socialismoutópico 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
PANERAI,Philippe;CASTEX,Jean;DEPAULE,Jean-Charles.FormasUrbanas:A
DissoluçãodaQuadra.GrupoA,2013-01-01.(BV) 
SCOPEL,VanessaGuerini.EstudodaCidade.GrupoA,06/2020.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
NETO, Vicente Soares. Cidades Inteligentes -GuiaparaConstruçãodeCentros
UrbanosEficienteseSustentáveis.EditoraSaraiva,2018-11-30.(BV) 
SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01.(BV)
CARVALHOJR.,Robertode.Instalaçõesprediaishidráulico-sanitárias.2ªedição
EditoraBlucher,10/2016.(BV) 
CARVALHO, Jorge; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Urbanismo Operativo. Grupo
Almedina,04/2020.(BV) 
CONDESSO,FernandodosReis;CONDESSO,RicardoAlexandreAzevedo.Direito
doUrbanismoedoAmbiente.GrupoAlmedina,03/2020.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:A
 rteeArquiteturanoSéculoXX 

Cód.ARQ9.01



C.H.40h

Módulo:JoãoFilgueirasLima(Lelé) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Análise das edificações contemporâneas, do final do século XX ao nosso século.
Interpretação da arquitetura contemporânea e das obras atuais. Os arquitetos e
grandesescritóriosdesseperíodo.  

ObjetivoGeral: 
ConhecerprincipaismovimentosartísticosearquitetônicosapartirdoséculoXX.

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver o senso estéticoeacapacidadedeleituradasprincipaisrepresentações
artísticas. Conhecer os principais expoentes nas artes e na arquitetura. Analisar a
evoluçãodoprocessoderepresentaçãoparaaplicaçãoemprojetos. 

ConteúdoProgramático: 
●  Transiçãoparaopósmodernoecontemporâneo 
●  Arquitetos c ontemporâneos: Norte-americanos, europeus, asiáticos e da
Américadosul
●  Conceitossobrebioarquiteturaesustentabilidade 
●  Opanoramaatualemedidasparaofuturo 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
SANTOS, Jana Cândida Castro dos. História da arte e do design. Grupo A
,12/2018.(BV) 
FERREIRA, Eduardo Camillo Kasparevicis. Os currículos mínimos de desenho
industrialde1969e1987.E
 ditoraBlucher,10/2018.(BV) 
CARDOSO, Rafael. Uma introdução á história do design. Editora Blucher
,01/2008.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
SANTOS,JanaCândidaCastrodos.HistóriadaarquiteturaeurbanismoV(Idade
Contemporânea).G
 rupoA,12/2019.(BV) 
RIEGLl, Alois. O Culto Moderno dos Monumentos. Grupo Almedina ,01/2016.
(BV) 
SOUZA, Dulce América de. História da arquitetura e urbanismo VI:
Pós-modernismoeContemporaneidade.GrupoA,01/2020.(BV) 
FAZIO, Michael; MOFFETT, Marian; WODEHOUSE, Lawrence. A História da
ArquiteturaMundial,3ªEdiçãoGrupoA,2011-01-01.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:A
 tividadesComplementares(LL) 

Cód.ARQ9.02



C.H.20h

Módulo:JoãoFilgueirasLima(Lelé) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de João Filgueiras Lima (Lelé). Projeto de estruturas utilizando
princípios,estéticaemateriaisutilizadosporestearquitetoemdiferentesperíodosde
suacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
● Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
● Trabalhospráticos 
● Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 




Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ9.03



C.H.60h

Módulo:JoãoFilgueirasLima(Lelé) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeJoãoFilgueirasLima(Lelé).Elaboraçãode
umprojetodeedificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoe
necessidades a nível de um estudo preliminar. Análise e discussão dos projetos
desenvolvidospelosestudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeJoãoFilgueirasLima(Lelé),eoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do modernismo. Contextualizar a atuação de João Filgueiras
Lima(Lelé)esuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 

ConteúdoProgramático: 
● PrincipaisprojetosdeJoãoFilgueirasLima(Lelé) 
● A estética modernista, e sua aplicação em projetos de edificação
contemporâneos; 
● Inovaçãotecnológica 
● Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodoprojetodeedificação 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
VILELAJÚNIOR,AdalbertoJosé.AcasanaobradeJoãoFilgueirasLima,Lelé.
2011. 
GUIMARÃES, Ana GabriellaLima.AobradeJoãoFilgueirasLimanocontexto
da cultura arquitetônica contemporânea. 2010. Tese deDoutorado.Universidade
deSãoPaulo. 
FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Hospital Sarah Kubitschek
Salvador/JoãoFilgueirasLima(Lelé).ArchDailyBrasil,v.7,2012. 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
MARQUES, André Felipe Rocha etal.AobradeJoãoFilgueirasLima,Lelé:projeto,
técnicaeracionalização.2012. 
PINHEIRO,AntônioCarlosdaFonsecaBragança.Planejamentoecustosdeobras.
EditoraSaraiva,2019-11-01.(BV) 
JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
MARTLAND, Carl D. Avaliação de Projetos - Por uma Infraestrutura mais
Sustentável.GrupoGEN,11/2013.(BV) 
OLIVEIRA, Gesner. Desafios da Infraestrutura no Brasil, 1ª edição Editora
Trevisan,10/2018.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
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PASTORE,Affonso.Infraestrutura.GrupoGEN,04/2017.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:P
 rocessosdeCriaçãoeProdução 

Cód.ARQ9.04



C.H.40h

Módulo:JoãoFilgueirasLima(Lelé) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Introdução aos processos de criação. Análise crítica e experimentação prática de
linguagens, recursos e estratégias de criação em uma perspectiva transdisciplinar.
Exercícios de problematização, proposição e representação de ideias. Introdução à
produção dearquivosvisuais:procedimentosderegistro,sistematizaçãoeexposição
deimagens.Proposiçãodediagramas,infográficosetextos. 

ObjetivoGeral: 
Desenvolver a criatividade aplicada aprojetosarquitetônicoseferramentasparasua
representação. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudar principais técnicas criativas e o processocriativo.Exercitaraconcepçãode
projetos inovadores. Conhecer as principais ferramentas para representação do
projeto. 
ConteúdoProgramático: 
●  Introduziroestudantenouniversodosprocessosdecriação 
●  Exercitar m
 odos de criação e produção a partir de reflexões
contemporâneas,fornecendo 
●  repertório e base para as disciplinas profissionalizantes do curso de
ArquiteturaeUrbanismo 
●  Propiciaracompreensãoeproposiçãodaaçãocriadoracomoprocessoque
relaciona,demodoindissociável,pensamentos,técnicaselinguagens 
●  Propiciar a experimentação da transdisciplinaridade como procedimento
enriquecedordoprocessodecriação 
●  Capacitaroestudanteatornarvisívelopensamentoespacial 
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●  Registrar,analisaresistematizarosestudoseexercíciosdesenvolvidosna
unidadecurricular 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CALVINO,Ítalo.A
 scidadesinvisíveis.SãoPaulo:CompanhiadasLetras,1990. 
MACHADO,Arlindo.Pré-cinemasepós-cinemas.C
 ampinas:Papirus,2011 
MACIEL Jr., Auterives; KUPERMANN, Daniel; TEDESCO, Silvia (Org.).
Polifonias: clínica, política e criação. Niteroi: Contra Capa Livraria/Mestrado em
PsicologiadaUniversidadeFederalFluminense,2005. 
BibliografiaComplementar: 
GIL,José.M
 ovimentototal:ocorpoeadança.Lisboa:RelógioD’Agua,2001. 
GIL,José.C
 aoseritmo.Lisboa:RelógioD’Agua,2018. 
MARTIN,Marcel.Alinguagemcinematográfica.SãoPaulo:Brasiliense. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:U
 tilizaçãodoTerreno 
OcupaçãodeÁreasUrbanas 

Cód.ARQ9.05



C.H.40h

Módulo:JoãoFilgueirasLima(Lelé) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Processo de urbanização e meio físico-ambiental. Proposição de soluções
arquitetônicas, urbanísticas e de paisagismo integradas edealtoimpactoambiental.
Planejamento de uso e ocupação do solo em glebas indivisas.. Pré-lançamento de
redes públicas. Morfologia urbana e configuração da paisagem. Elementos
condicionantesparaousodevegetação.Mobiliáriourbano.Propostasdeintervenção
emníveldeanteprojeto. 

ObjetivoGeral: 
Conhecerprocessos,critérios,usoselegislaçãoarespeitodousoeocupaçãodosolo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Avaliação do impacto ambiental da cidade em seu ambiente. Planejamento da
ocupaçãodosolodeacordocomalegislação. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Impactoambientaldaurbanização 
Planejamentonoprojetourbano 
Parcelamentodosolo 
Morfologiaurbana 
Representaçõesgráficas 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal Comentado, 4ª edição. Grupo
GEN,2009-01-01.(BV) 
Petersen, Rodrigo Cordova.Planejamentourbanoeregional:elementosurbanos.
GrupoA,01/2020.(BV) 
OTTE,Marina.ProjetodepaisagismoII.GrupoA,01/2020.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
COX, C. Barry; MOORE, Peter D.; LADLE, Richard J. Biogeografia - Uma
AborgademEcológicaeEvolucionária,9ªediçãoGrupoGEN,01/2019.(BV) 
SILVA, Antonio Carlos Rodrigues. Desenho de vegetação em arquitetura e
urbanismo.EditoraBlucher,01/2009.(BV) 
DELRIO,Vicente;SIEMBIEDA,WilliamJ.DesenhoUrbanoContemporâneono
Brasil.GrupoGEN,08/2013.(BV) 
PELLEGRINO, Paulo; MOURA, Newton Becker; VARGAS, Heliana Comin.
Estratégiasparaumainfraestruturaverde.EditoraManole,01/2017.(BV) 
CONLIN,Jonathan.Históriasdeduascidades.GrupoAutêntica,2015-03-01.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:A
 tividadesComplementares(AA) 

Cód.ARQ10.01 

C.H.20h

Módulo:AlvarAalto 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de AlvarAalto.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporAlvarAaltoemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:C
 ontextualizaçãodoProjeto 

Cód.ARQ10.02 

C.H.60h

Módulo:AlvarAalto 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Proposta de intervenção no ambiente construído na escala do edifício à paisagem,
considerando aspectos culturais, históricos e ambientais: reutilização, reabilitação,
preservação, reconstrução, conservação preventiva, requalificação e valorização de
edifícios, conjuntos, sítios e cidades. Projeto de interiores. Processo de pesquisa
projetual. Legislação e normas. Definição de programadenecessidades.Concepção
projetual. Processo de criação e elaboração de projeto em nível de anteprojeto.
Memorialdescritivoejustificativo,especificaçõesedetalhamento. 
ObjetivoGeral: 
Discutirosconceitossócio-culturaiseregionaisparaadequaçãodoprojetoaouso. 
ObjetivosEspecíficos: 
Conceituarosespaçoseelementosarquitetônicosdeacordocomvariáveisregionais.
Dimensionarecomporespaços.Incentivarautilizaçãocriativadoespaço. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Reconhecimentodetipologiasresidenciaisregionais 
Conceituaçãodecultura,região,cidade,bairro 
Condicionantessócio-econômicosregionais 
Teoriaepráticaenvolvendooprojetodahabitação 
Projetosunifamiliareseplurifamiliares 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
GIAMBASTINI, Gabriel Lima. Projeto de arquitetura de interiores comerciais.
GrupoA,01/2020.(BV). 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
RODRIGUES, Natálya Taynanda de Freitas. Projeto de interiores comerciais.
GrupoA,12/20/2018.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
MARTLAND, Carl D. Avaliação de Projetos - Por uma Infraestrutura mais
Sustentável.GrupoGEN,11/2013.(BV) 
OLIVEIRA, Gesner. Desafios da Infraestrutura no Brasil, 1ª edição Editora
Trevisan,10/2018.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
PASTORE,Affonso.Infraestrutura.GrupoGEN,04/2017.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ10.03 


C.H.60h

Módulo:AlvarAalto 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeAlvarAalto.Elaboraçãodeumprojetode
edificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoenecessidades
aníveldeumestudopreliminar.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelos
estudantes. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partir da análise dos princípios
arquitetônicosdaobradeAlvarAaltoeoutrosgrandesmestres. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudarosprincípiosdomodernismo.ContextualizaraatuaçãodeAlvarAaltoesua
contribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna.
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

PrincipaisprojetosdeAlvarAalto 
Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
Inovaçãotecnológica 
Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
Elaboraçãodeumprojetodeedificação 

MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
WESTON,Richard.AlvarAalto.PhaidonPressLimited,London,1995. 
ARGAN,GiulioCarlo.ArteModerna.CompanhiadasLetras,SãoPaulo,1993. 
FLEIG.Kart.A
 lvarAalto.2001.WMFMartinsFontes,1ºed 
CURTIS, William. Alvar Aalto (1898-1976) – el mito nórdico. In: A&V
Monografiasd eArquitecturayVivienda,no.55,Madrid,1995. 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:S
 ketchUp 

Cód.ARQ10.04 

C.H.60h

Módulo:AlvarAlto 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
SketchUpCertificaçãoIntermediária. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver habilidades para modelagem e representação de projetos utilizando o
softwareSketchUp. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentarrecursosdosoftware,técnicasdemodelagemerepresentaçãodeprojetos.
Aplicaçãoemprojetosdesenvolvidosduranteocurso. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Ferramentasdosoftware 
Modelagemerepresentação 
Texturasemateriais 
Animaçãoeexportaçãotridimensional 
Layout 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CAVASSANI,Glauber.S
 ketchupPRO2016.EditoraSaraiva,2016-10-01.(BV) 
OLIVEIRA, Adriano de. Desenho Computadorizado - Técnicas para Projetos
Arquitetônicos.E
 ditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
CAVASSANI,Glauber.V-RayparaGoogleSketchup8-Acabamento,Iluminação
eRecursosAvançadosparaMaqueteEletrônica.EditoraSaraiva,06/2012.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
FRIGERI,SandraRovena.C
 omputaçãoGráfica.GrupoA,12/20/2018.(BV) 
MONTENEGRO,GildoA.D
 esenhoarquitetônico.EditoraBlucher,01/2001.(BV) 
WALL,Ed;WATERMAN,Tim.D
 esenhoUrbano.GrupoA,01/2012.(BV) 
CAVASSANI, Glauber. SketchUp Pro 2013 - Ensino Prático e Didático. Editora
Saraiva,06/2014. 
CRUZ, Michele David da. Autodesk Inventor 2013 Professional: Teoria de
Projetos,Modelagem,SimulaçãoePrática.EditoraSaraiva,06/2012. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(PR) 

Cód.ARQ11.01 

C.H.20h

Módulo:PauloMendesdaRocha 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradePauloMendesdaRocha.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,
estéticaemateriaisutilizadosporPauloMendesdaRochaemdiferentesperíodosde
suacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
● Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
● Práticadeprojetos 
● Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:D
 esignThinking 

Cód.ARQ11.02



C.H.40h

Módulo:PauloMendesdaRocha 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
ApresentaçãodoDesignThinkingcomoferramentasdedesenvolvimentodeprojetos
focados em soluções. Análise de necessidades deusuáriosparadesenvolvimentode
projetos de arquitetura. Utilização de métodos para desenvolvimento de projetos
inovadores.Análisedemercadoparadefiniçãodeobjetivosprojetuais. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver técnica de resolução de problemas reais e em grupos relacionados à
práticadaarquitetura. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar a teoria e prática do Design Thinking. Debater os princípios de
desejabilidade, viabilidade e praticabilidade. Abordar de forma ativa e autônoma a
buscaporsoluçõesinovadorasparaproblemasreais. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

DesignThinking-história,cases,formadeatuação,utilizaçãodemétodos 
CulturadeInovação 
Desenvolvimentodeprojetoscomfocoemsoluções 
Culturacolaborativa 
Desenvolvimento de projeto de negócios, dentro da arquitetura, baseado
noDesignThinking 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BROWN, Tim. Design Thinking – Edição Comemorativa 10 anos. Editora Alta
Books,44044.(BV) 
OSTERWALDER, Alexandre; PIGNEUER, Yves. Business Model Generation.
EditoraAltaBooks,11/2019.(BV) 
BÜTTENBENDER, Pedro Luís. Estratégia, Inovação e Aprendizagem
Organizacional.EditoraUnijuí,09/2008.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
FILATRO,Andrea.D
 esigninstrucional4.0.EditoraSaraiva,2019-08-01.(BV) 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Design Thinking - Coleção Design Básico.
GrupoA,01/2015.(BV) 
CAVALCANTI, Carolina Costa; FILATRO, Andrea. Design thinking naeducação
presencial,adistânciaecorporativa,1ªedição.EditoraSaraiva,04/2017.(BV) 
STICKDORN, Marc; SCHENEIDER, Jakob. Isto é Design ThinkingdeServiços:
Fundamentos,Ferramentas,Casos.GrupoA,01/2014.(BV) 
TADEU, Hugo Ferreira Braga; SALUM, Fabian Ariel. Estratégia, Operações e
Inovação - Paradoxo do crescimento. Cengage Learning Editores SA de CV
,10/2012.(BV) 




FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

191 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ11.03

C.H.60h

Módulo:PauloMendesdaRocha 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificado e da volumetria. Os
ensinamentoscontidosnosprojetosdeAlvarAalto.Elaboraçãodeumprojetodeedificação
individual, a partir de um terrenoedeumprogramadeusoenecessidadesaníveldeum
anteprojeto.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelosestudantes. 

ObjetivoGeral: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípiosarquitetônicos 
daobradePauloMendesdaRochaeoutrosgrandesmestres. 

ObjetivosEspecíficos: 
EstudarosprincípioseelaborarumprojetoaplicandoosensinamentosdoArq.Paulo
MendesdaRochaesuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquitetura. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

AnálisedosprincipaisprojetosdoArq.PauloMendesdaRocha 
Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
Inovaçãotecnológica,ecriaçãodeespaçosconstruídosdiferenciados 
Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
Elaboraçãodeumprojetodeedificação 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; acompanhamento de cada estudante na elaboração do projeto e
discussão em sala de aula; leitura dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas;
elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha. Obra completa. Gustavo Gili,
Barcelona,2013. 
SOLOT, Denise Chini. Paulo Mendes da Rocha. Estrutura: o êxito da forma.
Viana&Mosley,RiodeJaneiro,2004. 
ROCHA,PauloMendes.MaquetesdePapel.E
 ditoraCosac&Naify.2007 
SALGADO,JúlioCésarPereira.Técnicasepráticasconstrutivasparaedificação.
EditoraSaraiva,2020-10-01.(BV) 
AZEREDO,HélioAlvesde.Oedifícioatésuacobertura.EditoraBlucher,01/1997.
(BV) 
BibliografiaComplementar: 
SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha. Bauten und Projekte. Niggli, Zurique,
2002. 
ROCHA, Paulo Mendes da Casa Butantã De Paulo Mendes Da Rocha. Ubo
Editora.2016(BFc) 
GONZAGA,MárioGuidoux.SistemasestruturaisI.GrupoA,07/2019.(BV) 
PINHEIRO,AntônioCarlosdaFonsecaBragança.Planejamentoecustosdeobras.
EditoraSaraiva,2019-11-01.(BV) 
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JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:PráticaprofissionaleEmpreendedorismoSocial 

Cód.ARQ11.04 

C.H.20h

Módulo:PauloMendesdaRocha 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Empreendedorismo, perfil e comportamento empreendedor. Campo profissional,
atribuições legais, abordagem crítica. Novas formas e campos de atuação: trabalho
colaborativo, autoria compartilhada, parcerias, democratização do conhecimento
técnico, interface com outros camposdeatuação,editaisdefomento.Terceirosetor.
Plano de trabalho e negócios aplicados à Arquitetura e ao Urbanismo. Assistência
Técnica.Responsabilidadesocialeéticaprofissional. 

ObjetivoGeral: 
Propiciar uma reflexão crítica acerca do exercício profissional da Arquitetura e do
Urbanismoemsuainserçãolocal,regionalenacional. 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver os talentos e o comportamento empreendedor. Apresentar formas de
trabalho e campos de atuação. Estudar implicações econômicas, sociais e éticas da
atuaçãodoarquiteto. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Conceitodeempreendedorismo 
EmpreendedorismonoBrasilenomundo 
Empreendedorismosocial 
Concepção,planejamento,implementaçãoesustentaçãodonegócio 
Estratégiascompetitivas 
Análisefinanceira 
Implicaçõeséticas 
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MetodologiadeEnsino:  
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BES,Pablo.P
 lanejamentoemgestãodepessoas.GrupoA,05/2020.(BV) 
UNWIN,Simon.Exercíciosdearquitetura:aprendendoapensarcomoarquiteto.
PortoAlegre:Bookman,2013.(BV)
CHIAVENATO, Idalberto.FundamentosdeAdministração.GrupoGEN,01/2021.
(BV) 
BibliografiaComplementar: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito
empreendedor.B
 arueri:Manole,2012.(BF) 
DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. São
Paulo:EditoraPioneira,1986.(BF) 
BRASIL. Lei nº 12.378, de 31 de dezembrode2010.Regulamentaoexercícioda
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/BR e os Conselhos deArquiteturaeUrbanismodosEstadosedo
Distrito Federal -CAUs; e dá outras providências. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm>, acesso
em05/10/2018. 
BRASIL.Leinº11.888,de24dedezembrode2008.Asseguraàsfamíliasdebaixa
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm>,
acessoem10/10/2018. 
BERNARDI,LuizAntonio.EmpreendedorismoeArmadilhasComportamentais:
Causalidades,EmoçõeseComplexidade.GrupoGEN,02/2015.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 




Disciplina:S
 ketchUpCertificação 

Cód.ARQ11.05 

C.H.60h

Módulo:PauloMendesdaRocha 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
InformáticaaplicadaàArquitetura.CertificaçãoSketchUp. 

ObjetivoGeral: 
Desenvolver habilidades para modelagem e representação de projetos utilizando o
softwareSketchUp. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentarrecursosdosoftware,técnicasdemodelagemerepresentaçãodeprojetos.
Aplicaçãoemprojetosdesenvolvidosduranteocurso. 

ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Ferramentasdosoftware 
Modelagemerepresentação 
Texturasemateriais 
Animaçãoeexportaçãotridimensional 
Layout 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 



Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CAVASSANI,Glauber.S
 ketchupPRO2016.EditoraSaraiva,2016-10-01.(BV) 
OLIVEIRA, Adriano de. Desenho Computadorizado - Técnicas para Projetos
Arquitetônicos.E
 ditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
CAVASSANI,Glauber.V-RayparaGoogleSketchup8-Acabamento,Iluminação
eRecursosAvançadosparaMaqueteEletrônica.EditoraSaraiva,06/2012.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
FRIGERI,SandraRovena.C
 omputaçãoGráfica.GrupoA,12/20/2018.(BV) 
MONTENEGRO,GildoA.D
 esenhoarquitetônico.EditoraBlucher,01/2001.(BV) 
WALL,Ed;WATERMAN,Tim.D
 esenhoUrbano.GrupoA,01/2012.(BV) 
CAVASSANI, Glauber. SketchUp Pro 2013 - Ensino Prático e Didático. Editora
Saraiva,06/2014. 
CRUZ, Michele David da. Autodesk Inventor 2013 Professional: Teoria de
Projetos,Modelagem,SimulaçãoePrática.EditoraSaraiva,06/2012. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(BM) 

Cód.ARQ12.01 

C.H.20h

Módulo:RobertoBurleMarx 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de Roberto Burle Marx. Projeto de estruturas utilizando princípios,
estéticaemateriaisutilizadosporRobertoBurleMarxemdiferentesperíodosdesua
carreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:CartografiaeTopografia 

Cód.ARQ12.02 

C.H.40h

Módulo:RobertoBurleMarx 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Introdução à Topografia. Escalas. Normalização. Leitura de mapas cartográficos.
Levantamentos planimétricos. Cálculo de áreas. Levantamento altimétrico
geométrico. Marcação e interpretação de curvas de nível. Platôs, taludes, rampas e
planos inclinados em projetos. Introdução à terraplenagem. Representação Gráfica.
Aplicaçãodosconhecimentosnasdisciplinasdeestúdio. 
ObjetivoGeral: 
Introduzirconceitosfundamentaisdetopografiaecartografia. 
ObjetivosEspecíficos: 
Capacitaroestudanteainterpretarerepresentarasuperfícietopográficacomorecurso
auxiliar na construção civil; avaliar o grau de precisão necessário nos trabalhos
topográficos paraosfinsespecíficosdaconstruçãocivileaviabilidadedeaplicação
de novas tecnologias da Topografia nas obras de construção civil; utilizar
adequadamente instrumental topográfico para planimetria ealtimetria,interpretando
plantas topográficas planialtimétricas. Aplicar os conhecimentos nas disciplinas de
estúdio. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Introduçãoehistóricodacartografia 
Escalas 
Coordenadasesféricas 
Orientaçãoastronômicaefusoshorários 
Distânciaseáreas 
Interpretaçãodemapastopográficos 
Elaboraçãodecroquis 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BORGES,AlbertodeCampos.Topografia.EditoraBlucher,01/2013.(BV) 
TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de Topografia. Porto Alegre,
RS:Bookman,2014.(BV) 
BOTELHO, Manoel Henrique Campos; JÚNIOR, Jarbas Prado de Francischi;
PAULA, Lyrio Silva de. ABC da topografia: para tecnólogos, arquitetos e
engenheirosEditoraBlucher,01/2018.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
BORGES,AlbertodeCampos.ExercíciosdeTopografia.SãoPaulo:Blucher,2014.
ISBN9788521200895.(BV) 
McCORMAC, Jack; SARASUA, Wayne; DAVIS, William. Topografia, 6ª edição.
GrupoGEN,03/2016.(BV) 
SAVIETTO,Rafael.TopografiaAplicada.GrupoA,03/2017.(BV) 
DAIBERT, João Dalton. Topografia: técnicas e práticas de campo. São Paulo:
Érica,2014.(BV) 
STEIN, Ronei Tiago; MEGIATO, Érica Insaurriaga; TROMBETA, LetíciaRoberta;
BOTELHO, Lúcio; BERTOLLO, Mait; SANTOS, Michelle Odete dos; SANTOS,
VítordeOliveira.CartografiaDigitaleSensoriamentoRemoto.GrupoA,10/2020. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 




Disciplina:E
 laboraçãodeProjetoArquitetônico 
ProjetodePaisagemUrbana:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ12.03 

C.H.60h

Módulo:RobertoBurleMarx 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para elaboração de projetos de
Paisagemeequipamentosurbanos.Oscondicionanteseasetapasdoprojeto.Pesquisa
e análise crítica de referências sobre áreas de vegetação nos seus variados tipos.
Desenvolvimentodemetodologias,vocabulárioediretrizesparaanálisedapaisagem
e seu contexto urbano. Desenvolvimento de metodologias e diretrizes de projeto.
Elaboraçãodeumprojetodepaisagismoemumaáreaurbana. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver habilidades e adquirir competências para a elaboração de projetos de
paisagem urbana, incluindo áreas verdes de todos os tipos, praças, parques,
passarelas,eoutros. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estabelecer um processo crítico de análise, concepção e produção da paisagem a
partirdadiscussãosobreohabitarnacidadecontemporânea.Capacitaroestudantea
compreender criticamente os condicionantes dos ambientes urbanos, ampliando os
conhecimentos adquiridos nas unidades curricularesanterioreseintroduzindonovos
conhecimentos,emespecialemestruturaurbanasedemeioambiente. 
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ConteúdoProgramático: 
● AnálisedosprincipaisprojetosdoRobertoBurleMarx 
● Aestéticac ontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdepaisagismo 
● Estudo da v
 egetação para jardins, parques, praças e áreas urbanas de
preservação 
● Acriaçãodejardinsparaáreasurbanas 
● Elaboraçãodeumprojetodepaisagismourbano 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas;acompanhamentodosestudantes
naelaboraçãodoprojetonasaladeaula. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
MARX,Roberto.A
 rteePaisagem.R
 io:Nobel,2002. 
MARX,Roberto.G
 uiadosJardins.Rio:IRM,2015. 
STÉDILE,JanainaAlmeida.C
 omposiçãodejardins.GrupoA,05/2020.(BV) 
PELLEGRINO, Paulo; MOURA, Newton Becker; VARGAS, Heliana Comin.
Estratégiasparaumainfraestruturaverde.EditoraManole,01/2017.(BV)
BibliografiaComplementar: 
WATERMAN, Tim. Desenho Urbano: Fundamentos de Paisagismo. N Y: Wall,
2018.(BV) 
OTTE,Marina.ProjetodepaisagismoII.GrupoA,01/2020.(BV) 
SEKIYA, Roselaine Faraldo Myr. Composição de Plantas Ornamentais em Jardins.
EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
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PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Conforto
Ambiental - Iluminação, Cores, Ergonomia, Paisagismo e Critérios para Projetos.
EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
GALINATTI,AnnaCarolinaManfroi.P
 rojetodepaisagismoI.GrupoA,10/2019.(BV) 
OLIVO,PaulaBem.ComposiçãopaisagísticaI.GrupoA,43647.(BV) 
Leiturasdeapoio:OlegadoRobertoBurleMarx 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodePaisagismo:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ12.04 

C.H.60h

Módulo:RobertoBurleMarx 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conhecimentos e habilidades para elaboração de projetos dePaisagismo.Estudoda
vegetaçãoadequadaaopaisagismonaescaladaedificaçãoeseusentornos.Pesquisae
análise crítica de referências sobre a vegetação nos seus variados tipos.
Desenvolvimento de metodologias ediretrizesdeprojeto.Elaboraçãodeumprojeto
depaisagismo. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem do paisagismo a partir da análise dos princípios da obra de
RobertoBurleMarx,eoutrosgrandesmestresdopaisagismo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do paisagismo contemporâneo. Aprender acriaropaisagismo
utilizando a vegetação adequada às espécies disponíveis na região, e utilizando os
ensinamentos do Roberto Burle Marx, aplicando nas áreas pavimentadas o design
criadocommateriaisecores. 
ConteúdoProgramático: 
●  PrincipaisprojetosdeRobertoBurleMarx 
●  Estudodavegetaçãoadequada,deacordocomespéciesdaregião 
●  Design com formatos definidos com materiais e pinturas nas áreas
pavimentadas 
●  Tiposdevegetaçãoeplantio 
●  Elaboraçãodeprojeto 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; acompanhamento de cada estudante na elaboração do projeto e
discussão em sala de aula; leitura dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas;
elaboraçãoeapresentaçãodeprojeto. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
MARX,Roberto.A
 rteePaisagem.R
 io:Nobel,2002. 
MARX,Roberto.G
 uiadosJardins.Rio:IRM,2015. 
STÉDILE,JanainaAlmeida.C
 omposiçãodejardins.GrupoA,05/2020.(BV) 
PELLEGRINO, Paulo; MOURA, Newton Becker; VARGAS, Heliana Comin.
Estratégiasparaumainfraestruturaverde.EditoraManole,01/2017.(BV)
BibliografiaComplementar: 
WATERMAN, Tim. Desenho Urbano: Fundamentos de Paisagismo. N Y: Wall,
2018.(BV) 
OTTE,Marina.ProjetodepaisagismoII.GrupoA,01/2020.(BV) 
SEKIYA, Roselaine Faraldo Myr. Composição de Plantas Ornamentais em Jardins.
EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Conforto
Ambiental - Iluminação, Cores, Ergonomia, Paisagismo e Critérios para Projetos.
EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
GALINATTI,AnnaCarolinaManfroi.P
 rojetodepaisagismoI.GrupoA,10/2019.(BV) 
OLIVO,PaulaBem.ComposiçãopaisagísticaI.GrupoA,43647.(BV) 
Leiturasdeapoio:OlegadoRobertoBurleMarx 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(VA) 

Cód.ARQ13.01 

C.H.20h

Módulo:JoãoVilanovaArtigas 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obradeJoãoVilanovaArtigas.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,
estética e materiais utilizados por João Vilanova Artigas em diferentes períodos de
suacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:ConfortoAmbiental:AcústicaeIluminação 

Cód.ARQ13.02 

C.H.40h

Módulo:JoãoVilanovaArtigas 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Acústicadeedificaçõesedoambienteurbano.Aspectosfísicosdosom:propagação,
reflexão, absorção, transmissão. Aspectos psicofisiológicos do som. Acústica
arquitetônica:isolamentoecondicionamentoacústico.Controledoruído. 
Projeto acústico: métodos de cálculo, análise, definição e dimensionamento dos
materiais e dos componentes. Luz natural: natureza, fontes e condicionantes
climáticos. Iluminação natural: características, qualidade, medição, cálculo,
dimensionamento de aberturas, materiais. Aplicar os conhecimentos no projeto
elaboradonadisciplinadeprojeto. 

ObjetivoGeral: 
Incorporar os fundamentos do conforto ambiental para projetar ambientes que
atendamarequisitosdeconfortoouisolamentoacústico. 
ObjetivosEspecíficos: 
Transmitiraosestudantesoconhecimentobásicoemacústicaeiluminaçãonaturalna
escala urbana e dos edifícios. Enfatizar a importância da acústica e da iluminação,
através da aplicação destes conceitos no desenvolvimento de projetos. Desenvolver
atividades de sensibilização e percepção do ambiente acústico através de práticas
experimentais. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Conceitodeconfortoacústico 
Acústicaurbanaearquitetônica 
Fisiologiadoouvidohumano 
Normastécnicas 
Fontesderuídoepoluiçãosonora 
Iluminaçãonosambientesdaedificação 
Materiaiseequipamentos 
Isolamentoacústico 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; acompanhamento de cada estudante na elaboração do projeto e
discussão em sala de aula; leitura dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas;
elaboraçãoeapresentaçãodeprojeto. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
LAMBERTS,Robertoetal.Eficiênciaenergéticanaarquitetura.3ªEd.SãoPaulo,
PW, 2014. Versão digital gratuita disponível em <http://goo.gl/6orF2x>, acesso em
15/05/2018. 
ROMÉRO,MarcelodeAndrade;REIS,LineuBelicodos.EficiênciaEnergéticaem
Edifícios.EditoraManole,01/2012. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10151 -
Avaliação do ruído em áreas habitadas visando oconfortodacomunidade.Rio
deJaneiro:ABNT,2000. 
REMORINI,SilvanaLaiz.A
 cústicaarquitetônica.GrupoA,01/2018. 



FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

211 


BibliografiaComplementar: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15215
Iluminação natural. Parte 3: Procedimento de cálculo para a determinação da
iluminaçãonaturalemambientesinternos.R
 iodeJaneiro:ABNT,2005. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10152 -
Níveisderuídoparaconfortoacústico.RiodeJaneiro:ABNT,1987. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12.179-
Tratamentoacústicoemrecintosfechados.R
 iodeJaneiro: 
ABNT,1992.SIMÕES,FlavioMaia.AcústicaArquitetônica.RiodeJaneiro:Procel
Edifica. ELETROBRÁS, 2011.(Versão digital gratuita disponível em
<http://goo.gl/RxQQWF>,acessoem19/04/2018. 
BISTAFA, Sylvio R. Acústica aplicada ao controle do ruído. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
BRANDÃO,Eric.Acústicadesalas.1ªEdição.EditoraBlucher,05/2016.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:PráticadeProjetos(Edificações) 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ13.03 

C.H.60h

Módulo:JoãoVilanovaArtigas 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Projeto de edificação de uso coletivo público e/ou institucional de médio porte.
Comunidade,grupos,minorias:osusosesuasinter-relações:apropriações,conexões,
circulaçõesefluxos.Concepçãodoespaçofísicocomênfasenaproposiçãoesolução
de tecnologias construtivas contextualizadas. Elaboração de um projeto executivoe
detalhamento. 
ObjetivoGeral: 
Preparar o participante para executar obras de acordo com o uso pretendido e os
procedimentoslegais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Realizar estudos de viabilidade, laudos e pareceres técnicos. Elaborar estudos
técnicos.Estudardiferentestiposdeconstruçõeseusos. 
ConteúdoProgramático:
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Tipologiasdeedificações 
Usodasedificações 
Concepçãodoespaçofísico 
Tecnologiasconstrutivas 
Especificaçãodemateriais 
Variáveiseconômicas,socioculturaiseambientais 


MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A 
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
ARTIGAS, JoãoBatistaVilanova;CaminhosdaArquitetura;SãoPaulo:CosaceNaify,
2004 
IRIGOYEN,Adriana. Wright e Artigas: Duas Viagens.2002.Ateliê Editorial. 1o
ed.(BFc) 
ARTIGAS,Rosa.VilanovaArtigas.TerceiroNome,2019. 
KAMITA,Masao;V
 ilanovaArtigas;SãoPaulo:CosaceNaify,2000 
TAGLIARI,Ana;PERRONERafael;FLORIO,Wilson;VilanovaArtigas-Projetos
ResidenciaisnãoConstruídos.SãoPaulo:Annablume,2017 
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OLIVEIRA,CLAUDIAT.DEANDRADEetal.ORestaurodoModerno:OCaso
doEdifícioVilanovaArtigasdaFAUUSP.An.7ºSem.DocomomoBrasil,2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:E
 struturasemMadeiraeMetal 

Cód.ARQ13.04 

C.H.40h

Módulo:JoãoVilanovaArtigas 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Características físicas e mecânicas das madeiras. Solicitações de compressão, de
tração, de cisalhamento e de flexão. Ligações estruturais e detalhes construtivos.
Peças compostas,treliças,madeiralaminada-colada.Perfisestruturaismetálicoseas
suas aplicações. Aços estruturais e as suas características. Tipos de ligação.
Acabamentosdassuperfíciesmetálicas.Vigas,pilaresetreliças:modelosdeprojeto.
Estruturasmodulares.Aplicaçõesemprojetosdearquitetura. 
ObjetivoGeral: 
Apresentar ao estudante as possibilidades do projeto em madeira e derivados e em
metal. 
ObjetivosEspecíficos: 
Detalhar processos e sistemas construtivos. Apresentar resoluções técnicas para
aplicações de madeira e metal. Desenvolver projetos construtivos com os materiais
estudados. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Característicasdosmateriaisestudados 
Detalhesconstrutivos 
Peçaseperfis 
Particularidadesdometal 
Acabamentos 
Estruturasfixasemodulares 
Aplicaçõeseestudosdecaso 

MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CALIL,Carlito.EstruturasdeMadeira-Projetos,DimensionamentoeExemplos
deCálculo.GrupoGEN,02/2019.(BV) 
PFEIL, W; PFEIL, M. Estruturas de madeira. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos,2007.(BV) 
PFEIL, W. e PFEIL, M. Estruturas de Aço – Dimensionamento Prático. Rio de
Janeiro:LivrosTécnicoseCientíficosEditoraS.A.,2000.(BV) 
ANDRADE, Sebastião. Comportamento e Projeto de Estruturas de Aço. Grupo
GEN,03/2016.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
ASSOCIAÇÃOBRASILEIRADENORMASTÉCNICAS.NBR7190:projetode 
estruturasdemadeira.RiodeJaneiro:ABNT,1997.(online) 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR8800:Projetode
Estruturas de Aço e de EstruturaMistadeAçoeConcretodeEdifícios.Riode
Janeiro:ABNT,2008.(online) 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14762:
Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas por Perfis Formados a
Frio.R
 iodeJaneiro:ABNT,2010.(online) 
MOLITERNO,A.;REYOLANDO,M.L.R.F. ElementosparaProjetoemPerfis
LevesdeAço.SãoPaulo:EditoraEdgardBlücherLtda.,2015.(BV) 
SANTOS, Givanildo Alves dos. Tecnologia dos Materiais Metálicos -
Propriedades, Estruturas e Processos de Obtenção. EditoraSaraiva,2019-05-02.
(BV) 
PINHEIRO, A.C.F.B. Estruturas Metálicas – Cálculos, Detalhes, Exercícios e
Projetos.S
 ãoPaulo:EditoraEdgardBlücherLtda.,2001.(BV) 
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CALIL JUNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antonio Rocco; DIAS,AntonioAlves.
Dimensionamento de Elementos Estruturais de Madeira. Editora Manole
,01/2003.(BV) 
VELLASCO,PedroColmarGonçalves.ModelagemdeEstruturadeAçoeMistas.
GrupoGEN,05/2014.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(LK) 

Cód.ARQ14.01 

C.H.20h

Módulo:LouisKahn 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de Louis Kahn.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporLouisKahnemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ14.02 

C.H.60h

Módulo:LouisKahn 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificadoedavolumetria.
OsensinamentoscontidosnosprojetosdeLouisKahn.Elaboraçãodeumprojetode
edificaçãoindividual,apartirdeumterrenoedeumprogramadeusoenecessidades
aníveldeumestudopreliminar.Análiseediscussãodosprojetosdesenvolvidospelos
estudantes. 
ObjetivoGeral: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípiosarquitetônicosda
obradeLouisKahneoutrosgrandesmestres. 

ObjetivosEspecíficos: 
EstudarosprincípioseelaborarumprojetoaplicandoosensinamentosdoArq.LouisKahn
esuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquitetura. 


ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

AnálisedosprincipaisprojetosdeLouisKahn 
Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
Inovaçãotecnológica,ecriaçãodeespaçosconstruídosdiferenciados 
Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
Elaboraçãodeumprojetodeedificação 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

221 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; acompanhamento de cada estudante na elaboração do projeto e
discussão em sala de aula; leitura dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas;
elaboraçãoeapresentaçãodeprojeto. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
KAHN,Louis.F
 ormaeDesign.2021.EditoraMartinsFontes 
LERUP,Lars,BELL Michael. Louis L. Kahn Conversa com Estudantes. 2022.
EditoraGustavoGilli.
LOUD, Patricia Cummings; KAHN, Louis I. Os museus de artedeLouisI.Kahn.
DukeUniversityPress,1989. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:S
 istemasEstruturais 

Cód.ARQ14.03 

C.H.60h

Módulo:LouisKahn 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Abordagem qualitativa do comportamento dos Sistemas Estruturais, por meio da
observaçãodesoluçõesestruturaisnanatureza,daevoluçãohistóricadossistemasna
história da arquitetura e da construção de modelos. Introdução à função das
estruturas, aos requisitosestruturaisbásicos,aosmateriaisestruturaiseàmorfologia
dasestruturas.Princípiosfundamentaisdemecânicadoscorpossólidosnecessáriosà
compreensão dos Sistemas Estruturais. Equilíbrio de corpo rígido. Esforços
solicitantes. 

ObjetivoGeral: 
Apresentar conceitos avançados para a compreensão de esforços e resistência dos
materiaisemsistemasestruturais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Sensibilizar o estudante para a importância do conhecimento e daaplicaçãocorreta
dos requisitos necessários à concepção, projeto e dimensionamento estrutural,
dotando-o de uma visão crítica acerca do papel da tecnologia e dos Sistemas
Estruturais na arquitetura; Apresentar uma visão generalizada dos 1.10 Sistemas
Estruturais e das ferramentas conceituaisutilizadas;Contextualizarhistoricamenteo
desenvolvimentodosSistemasEstruturais,relacionando-osàarquitetura;Permitirao
estudante aprofundar seu repertório críticodearquitetoseobras,relacionando-oaos
Sistemas Estruturais adotados; Dotar o estudante de conhecimentos fundamentais
relativosaocomportamentoestruturaldasedificações. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Tiposdesistemasestruturais 
Resistênciadosmateriais 
Mecânicadasestruturas 
Equilíbrioeresistência 
Forçasecargas 
Inércia,tensõesedeformações 
Esforçossimplesecombinados 
Estruturasisostáticasehiperestáticas 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BEER; Ferdinand P.; JOHNSTON JR.; E. R; ELSENBERG, Elliot R. Mecânica
vetorialparaengenheiros:estática.SãoPaulo:McGraw-Hill,2006.(BV) 
CORREA, Priscila Marques. Estruturas em Concreto Armado. Grupo A
,01/29/2018.(BV) 
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado eu te amo para
arquitetos.SãoPaulo:Blucher,2016.(BV) 

Bibliografiacomplementar: 
MARTHA, Luiz. Análise de Estruturas - Conceitos e Métodos Básicos. Grupo
GEN,02/2017.(BV) 
CHING, Francis D. K.; ONOUYE, Barry S.;ZUBERBUHLER,Douglas.Sistemas
EstruturaisIlustrados:Padrões,SistemaseProjetos.GrupoA,01/2015.(BV) 
SILVA, Valdir Pignatta. Projeto de estruturas de concreto em situação de
incêndio.EditoraBlucher,01/2012.(BV) 
DIAS,Antonio.S
 istemasEstruturais.GrupoGEN,09/2015.(BV) 
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ROMÉRO,MarcelodeAndrade;REIS,LineuBelicodos.EficiênciaEnergéticaem
Edifícios.EditoraManole,01/2012.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:T
 ecnologiadasConstruçõesedasInfraestruturas01 

Cód.ARQ14.04 

C.H.40h

Módulo:LouisKahn 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Procedimentos legais, estudos preliminares e de viabilidade. Elaboração do
anteprojeto eprojeto.Infraestrutura,superestrutura.Vedaçõesverticaisehorizontais.
Implantaçãodoedifício. 
ObjetivoGeral: 
Avaliareutilizarastécnicasdeconstruçãomaisadequadasparaaobtençãodemaior
eficiência, qualidade e durabilidade em todas as fases da obra, do projeto à
manutenção. 
ObjetivosEspecíficos: 
Capacitar o estudante a conhecer e recomendar a utilização da técnica construtiva.
Despertar no estudante o interesse pela Tecnologia da Construção. Apresentar as
vantagens da utilização de técnicas construtivas aprimoradas, no que diz respeito a
racionalização da obra e observação da normalização, com suas consequências
econômicas. Apresentar as propriedades, especificações, restrições eutilizaçõesdos
respectivos materiais de construção. Discriminar, quantificar e orçar os materiais e
serviçosquecompõemaetapadeestruturaemumprojetoarquitetônicovinculadoàs
disciplinasdeestúdio.
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Análisedossistemasconstrutivoscontemporâneos 
Estudodacorrelaçãomateriaisesistemasconstrutivos 
Sistemasindustrializados 
Infraestrutura 
Superestrutura 
Vedaçõesverticais 
Aplicação dos sistemas estudados no projeto de edificação de cada
estudante 
●  Canteirodeobras 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KILBERT, Charles J. Edificações Sustentáveis: Projeto,ConstruçãoeOperação.
GrupoA,08/2019.(BV) 
WEIJH,Letícia.P
 rojetodearquiteturaeurbanismoIV.GrupoA,11/2019.(BV) 
CHING, Francis D.K. Técnicas de Construção Ilustradas. Grupo A ,01/01/2017.
(BV) 

BibliografiaComplementar: 
GONZAGA,MárioGuidoux.SistemasestruturaisI.GrupoA,07/2019.(BV) 
PINHEIRO,AntônioCarlosdaFonsecaBragança.Planejamentoecustosdeobras.
EditoraSaraiva,2019-11-01.(BV) 
SALGADO,JúlioCésarPereira.Técnicasepráticasconstrutivasparaedificação.
EditoraSaraiva,2020-10-01.(BV) 
JUNIOR,RobertodeCarvalho.I nterfacesprediais.EditoraBlucher,01/2017.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos.
TecnologiadeObraseInfraestrutura.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:A
 tividadesComplementares(FW) 

Cód.ARQ15.01 

C.H.20h

Módulo:FrankLloydWright 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de Frank Lloyd Wright. Projeto de estruturas utilizando princípios,
estéticaemateriaisutilizadosporFrankLloydWrightemdiferentesperíodosdesua
carreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ15.02 

C.H.60h

Módulo:FrankLloydWright 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Prática de Projetos Arquitetônicos, Urbanísticos e Paisagísticos. O legado Frank
LloydWright. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolver a Linguagem Arquitetônica a partirdaestéticaeestilodeFrankLloyd
Wright. 

ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios do modernismo. Contextualizar a atuação de Frank Lloyd
Wrightesuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquiteturamoderna. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

PrincipaisprojetosdeFrankLloydWright 
Aestéticamodernista 
Inovaçãotecnológica 
Materiaiseprocessos 
Desenvolvimentodeprojetos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:P
 rocessosUrbanos 

Cód.ARQ15.03 

C.H.60h

Módulo:FrankLloydWright 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Discussões sobre a hipótese de urbanização total da sociedade. O espaço social
enquanto produto e processo socialmente produzido. Processos históricos de
parcelamento,ocupaçãoeusodosolo.Modosdeprodução,regimedeacumulaçãoe
produçãodoespaço.Produçãohegemônicaecontrahegemônicadoterritório.Escalas
edimensõesnaapreensãodeprocessosurbanos. 
ObjetivoGeral: 
Analisaraproduçãodoespaçourbanoeprocessosrelacionados. 
ObjetivosEspecíficos: 
Compreender ourbanoparaalémdoobjeto,sendocontempladosprocessosdistintos
queoconformam.Trabalharteoriasrelacionadasàproduçãodoespaço.Apreendero
espaço social como o resultado de um conjunto de processos históricos de
parcelamento, ocupação e uso do solo. Abordar diferentes escalas e dimensões
ligadasaosprocessosurbanos:daglobalàlocal,dasocialàeconômicaeambiental. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Espaçourbanoeespaçosocial 
Processosdeparcelamento,ocupaçãoeusodosolo 
Modosdeproduçãodoespaço 
Produçãohegemônicaecontra-hegemônica 
Escalasedimensões 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CARVALHO, Jorge; OLIVEIRA, Fernanda Paula. Urbanismo Operativo. Grupo
Almedina,04/2020.(BV) 
SCOPEL,VanessaGuerini.EstudodaCidade.GrupoA,06/2020.(BV) 
GIAMBASTIANI, Gabriel Lima. Arquitetura e urbanismo. Grupo A ,08/2019.
(BV) 

BibliografiaComplementar: 
ROSE, Jonathan F. P. A Cidade em Harmonia: O Que a Ciência Moderna,
CivilizaçõesAntigaseaNaturezaHumananosEnsinamSobreoFuturodaVida
Urbana.GrupoA,10/17/2018.(BV) 
PANERAI,Philippe;CASTEX,Jean;DEPAULE,Jean-Charles.FormasUrbanas:A
DissoluçãodaQuadra.GrupoA,2013-01-01.(BV) 
CORTESE, Tatiana Tucunduva P.; KNIESS, Cláudia Terezinha; MACCARI,
EmersonAntonio.Cidadesinteligentesesustentáveis.EditoraManole,2017-01-01.
(BV) 
SINGER, Paul. Urbanização e desenvolvimento. Grupo Autêntica ,2017-04-01.
(BV) 
Ojima, Ricardo; Marandola Jr., Eduardo. Dispersão Urbana e Mobilidade
PopulacionalEditora.Blucher,01/2016.(BV) 






FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

233 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:T
 ecnologiadasConstruçõesedasInfraestruturas02 

Cód.ARQ15.04 

C.H.40h

Módulo:FrankLloydWright 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Revestimento e pavimentação; pinturas e impermeabilizações; esquadrias e vidros;
coberturas; orçamento e controle de custos na construção civil; técnicas para
programação e controledeoperaçõesnaconstruçãocivil.Aplicaçõesnasdisciplinas
deestúdio. 
ObjetivoGeral: 
Avaliareutilizarastécnicasdeconstruçãomaisadequadasparaaobtençãodemaior
eficiência, qualidade e durabilidade em todas as fases da obra, do projeto à
manutenção. 
ObjetivosEspecíficos: 
Possibilitar ao estudante conhecer as fases de acabamento, bem como estudar
orçamentos, custos e técnicas para programação e controle de operações na
construçãocivil.Dotaroestudantedeconhecimentosacercadocontroledeoperações
na construção civil. Fornecer ao estudante o embasamento necessário às demandas
dasdisciplinasdeestúdio. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Revestimentoepavimentação 
Pinturaseimpermeabilizações 
Esquadriasevidros 
Coberturas 
Orçamentoecontroledecustos 
Técnicasdecontroledeoperações 

MetodologiadeEnsino: 
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Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
YAZIGI,Walid.ATécnicadeEdificar.E
 ditoraPINI.SãoPaulo.2004.(BV) 
CHING,F.TécnicasdeConstruçãoIlustradas.2ªedição.PortoAlegre:Bookman.
2001.(BV) 
LIMMER, C.V. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras.
01ª.edição.RioDeJaneiro:LTC,1997.(BV) 
PFEIL,Walter;PFEIL,Michèle.EstruturasdeAço-DimensionamentoPráticode
AcordocomaNBR8800:2008,8ªediçãoGrupoGEN,11/2008.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
SALGADO,JúlioCésarPereira.Técnicasepráticasconstrutivasparaedificação.
EditoraSaraiva,2020-10-01.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos Braganca da Fonseca. Estruturas metálicas. Editora
Blucher,01/2005.(BV) 
PINHEIRO, AntonioCarlosBragança;Crivelaro,Marcos.EdificaçõesInteligentes:
SmartBuildingsparaSmartCities.EditoraSaraiva,2020-02-05.(BV) 
BRAGANÇA,AntônioCarlosdaFonseca.Planejamentoecustosdeobras.Editora
Saraiva,2019-11-01.(BV) 
BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo Luis.
Eficiência Energética - Técnicas de Aproveitamento, Gestão de Recursos e
Fundamentos.E
 ditoraSaraiva,06/2015.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:A
 tividadesComplementares(SC) 

Cód.ARQ16.01 

C.H.20h

Módulo:SantiagoCalatrava 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudo da obra de Santiago Calatrava. Projeto de estruturas utilizando princípios,
estética e materiais utilizados por Santiago Calatrava em diferentesperíodosdesua
carreira. 
ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 
ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ16.02 

C.H.60h

Módulo:SantiagoCalatrava 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificado e da volumetria. Os
ensinamentoscontidosnosprojetosdeAlvarAalto.Elaboraçãodeumprojetodeedificação
individual, a partir de um terreno e de um programa de uso e necessidades a nível de
projeto executivo e detalhamento. Análise e discussão dos projetos desenvolvidos pelos
estudantes. 

ObjetivoGeral: 
DesenvolverumprojetocomaLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípios
arquitetônicosdaobradeSantiagoCalatravaeoutrosgrandesmestres. 

ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios da arquitetura contemporânea. Contextualizar a atuação de
Santiago Calatrava e sua contribuição ao desenvolvimento de grandes espaços
cobertoscomgrandesestruturasmetálicas,comgrandesvãos.
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ConteúdoProgramático: 

● AnálisedosprincipaisprojetosdeAlvarAalto 
● Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
● Inovaçãotecnológica,ecriaçãodeespaçosconstruídosdiferenciados 
● |Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
● Elaboraçãodeumprojetodeedificaçãocomgrandesvãosegrandesestruturas 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
JODIDIO,Philip.SantiagoCalatrava:1951:Architect,Engineer,Artist.Taschen.
2007. 
TZONIS,Alexander.S
 antiagoCalatrava.ThamesHudson.2000. 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01. 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01. 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019. 
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EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018. 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 




Disciplina:S
 istemasEstruturaisComplexos 

Cód.ARQ16.03 

C.H.60h

Módulo:SantiagoCalatrava 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Sistemas estruturais complexos na arquitetura. Concepção de estruturas metálicas
inovadorasecomgrandesvãos.Tiposdecomponentesmetálicosparaestruturascom
grandes vãos. Estruturas com tubulação de alumínios. Treliças volumétricas e
espaciaisdealumínioLimitesderesistênciademateriais. 

ObjetivoGeral: 
Aprofundar o conhecimento de estruturas metálicas para grandes vãos. Conceitos
avançadosparaacompreensãodeesforçoseresistênciadosmateriais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Aprenderacriarestruturasmetálicasdegrandeporteatravésdeexercíciospráticosde
criação de estruturasmetálicas,executandoprojetodeestruturaapartirdemaquetes
tridimensionais, para cobrir grandesvãos.Aprofundarseuconhecimentodetiposde
estruturas e sistemas construtivos metálicos. Dotar o estudante de conhecimentos
fundamentais relativos ao comportamento estrutural das estruturas metálicas das
edificações. 
ConteúdoProgramático: 
●  Sistemasestruturaismetálicoscomplexosnaarquitetura 
●  Concepção de projeto de arquitetura utilizando estruturas m
 etálicas
inovadoras 
●  Entendimento do comportamento dos diversos tipos de estruturas
metálicas 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimentalutilizandoestruturametálica. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BEER; Ferdinand P.; JOHNSTON JR.; E. R; ELSENBERG, Elliot R. Mecânica
vetorialparaengenheiros:estática.SãoPaulo:McGraw-Hill,2006.(BV) 
CORREA, Priscila Marques. Estruturas em Concreto Armado. Grupo A
,01/29/2018.(BV) 
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado eu te amo para
arquitetos.SãoPaulo:Blucher,2016.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
MARTHA, Luiz. Análise de Estruturas - Conceitos e Métodos Básicos. Grupo
GEN,02/2017.(BV) 
CHING, Francis D. K.; ONOUYE, Barry S.;ZUBERBUHLER,Douglas.Sistemas
EstruturaisIlustrados:Padrões,SistemaseProjetos.GrupoA,01/2015.(BV) 
SILVA, Valdir Pignatta. Projeto de estruturas de concreto em situação de
incêndio.EditoraBlucher,01/2012.(BV) 
DIAS,Antonio.S
 istemasEstruturais.GrupoGEN,09/2015.(BV) 
ROMÉRO,MarcelodeAndrade;REIS,LineuBelicodos.EficiênciaEnergéticaem
Edifícios.EditoraManole,01/2012.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO





Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(NF) 

Cód.ARQ17.01 

C.H.20h

Módulo:NormanFoster 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeNormanFoster.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estética
emateriaisutilizadosporNormanFosteremdiferentesperíodosdesuacarreira. 
ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 
ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:C
 onfortoAmbiental:QualidadeTérmica 

Cód.ARQ17.02 

C.H.40h

Módulo:NormanFoster 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Controle da qualidade térmica do ambiente construído. Introdução à climatologia
aplicadaàarquiteturaeaourbanismo.Condicionamentotérmicoeventilaçãonatural.
Aplicaçãonadisciplinadeestúdio. 
ObjetivoGeral: 
Introduzir os conceitos relacionados ao condicionamento térmico do ambiente
construído. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os conceitos básicos relacionados aos fenômenos térmicos. Estimular o
estudanteabuscaroconhecimentoadequadodastecnologiasparaproveraedificação
e o espaço urbano de condições internas de conforto. Capacitar o estudante a
reconhecer a responsabilidade envolvida na manipulação das condições ambientais
visandoàsustentabilidadedascidadeseedificações. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Controledaqualidadetérmicadoambienteconstruído 
NoçõesdeclimatologiaaplicadaàArquiteturaeUrbanismo 
Necessidadeshumanasparaoconfortotérmico 
Condicionamentotérmicoeventilaçãonatural 
Sistemasparaclimatizaçãoartificial 
Normastécnicaseregulamentos 
Eficiênciaenergéticaesustentabilidade 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
MITCHELL,JohnW.;BRAUN,JamesE.PrincípiosdeAquecimento,Ventilaçãoe
CondicionamentodeAremEdificações.GrupoGEN,02/2018.(BV) 
COSTA,EnnioCruzda.A
 rquiteturaecológica.EditoraBlucher,01/1982.(BV) 
GRABASCK,JaquelineRamos.A
 rquiteturasustentável.GrupoA,11/2019. (BV) 
COSTA,EnnioCruzda.V
 entilaçãoEditora.Blucher,01/2005.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
CALIL,Carlito.EstruturasdeMadeira-Projetos,DimensionamentoeExemplos
deCálculo.GrupoGEN,02/2019.(BV) 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220.
DesempenhoTérmicodeedificações.RiodeJaneiro:ABNT,2005. 
BRASIL, Ministério de Minas e Energia. RTQ-C: Regulamento Técnico da
QualidadedoNíveldeEficiênciaEnergéticadeEdifíciosComerciais,deServiços
e Públicas. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS/PROCEL,2009. Disponível em:
<http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/comercial/regulamentos>. 
PRUDENTE, Francesco. Automação Predial e Residencial: Uma Introdução.
GrupoGEN,06/2011.(BV) 
PINHEIRO, Antonio Carlos Bragança; CRIVELARO, Marcos. Edificações
Inteligentes: Smart Buildings para Smart Cities. Editora Saraiva ,2020-02-05.
(BV) 
COSTA,EnnioCruzda.Arquiteturaecológica.EditoraBlucher,01/1982.(BV) 
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C
 ONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:E
 stágioSupervisionado 

Cód.ARQ17.03 

C.H.50h

Módulo:NormanFoster 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Aprender fazendo (Learning by Doing) e Aprender Ensinando (Learning by
Teaching)comoalvosdoestágioremuneradoobrigatório. 
ObjetivoGeral: 
Introduzir o estudante na prática profissional, fornecendo complementação da
formaçãoacadêmicaatravésdevivênciasnapráticaprofissionaldoarquiteto. 
ObjetivosEspecíficos: 
Realizar atividades em ambiente profissional. Relacionar conteúdo teórico àprática
profissionaldoarquiteto.Realizarreuniõesdeacompanhamentocomosupervisorde
estágio. 

ConteúdoProgramático: 
● Estágiosupervisionadoobrigatório. 
MetodologiadeEnsino: 
Aprendizadoprático. 
Avaliação: 
Avaliaçãodosupervisordeestágio–100% 
BibliografiaBásica: 
NSA 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

247 


BibliografiaComplementar: 
NSA 







FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

248 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:P
 ráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ17.04 

C.H.60h

Módulo:NormanFoster 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificado e da volumetria. Os
ensinamentos contidos nos projetos de Norman Foster. Elaboração de um projeto de
edificação individual, a partir de um terreno e de um programa de uso e necessidades a
nível de um estudo preliminar. Análise e discussão dos projetos desenvolvidos pelos
estudantes. 

ObjetivoGeral: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípiosarquitetônicosda
obradeNormanFostereoutrosgrandesmestres. 

ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios e elaborar um projeto aplicando os ensinamentos do Arq. Norman
Fosteresuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquitetura. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

AnálisedosprincipaisprojetosdeNormanFoster 
Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
Inovaçãotecnológica,ecriaçãodeespaçosconstruídosdiferenciados 
Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
Elaboraçãodeumprojetodeedificação 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:T
 rabalhodeConclusãodeCurso 

Cód.ARQ17.05 

C.H.20h

Módulo:NormanFoster 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Análise do projeto de arquitetura aserelaboradoporcadaestudante,comotrabalho
de conclusão curso. Orientação de cadaestudanteemsaladeaula.Comoelaborara
apresentaçãofinal. 
ObjetivoGeral: 
Apresentar ao estudante conhecimentos fundamentais relacionados ao projeto de
arquitetura a ser elaborado como Trabalho de Conclusão de Curso,proporcionando
umavisãoamplanocampodaArquiteturaedoUrbanismo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Com cada estudante definir o projeto a ser elaborado, como tema do trabalho de
conclusão de curso. Elaboração do estudo preliminar. Elaboração do anteprojeto, e
apresentaçãofinal. 
ConteúdoProgramático: 
● Análisecomosestudantes,nasaladeaula,dostiposdeprojetosdearquitetura
quepoderãoserelaboradoscomoTrabalhodeConclusãodeCurso 
● Orientaçõesindividuais 
● Discussãocomosestudantessobreosprojetosemandamento 

MetodologiadeEnsino: 
Análise com cada estudante no andamento do projeto,dametodologiaaseradotadapara
obteromelhorresultado.Conceitosdearquiteturaanalisadosduranteocurso.Análisedos
sistemasconstrutivoseestruturaisensinadosduranteocurso,eaaplicaçãonosprojetos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 


BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 









FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

252 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:A
 tividadesComplementares(RP) 

Cód.ARQ18.01 

C.H.20h

Módulo:RenzoPiano 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeRenzoPiano.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporRenzoPianoemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 
ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:E
 stágiodeCampoSupervisionado 

Cód.ARQ18.02

C.H.50h

Módulo:RenzoPiano 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estágiosupervisionadoobrigatório. 
ObjetivoGeral: 
Introduzir o estudante na prática profissional, fornecendo complementação da
formaçãoacadêmicaatravésdevivênciasnapráticaprofissionaldoarquiteto. 
ObjetivosEspecíficos: 
Realizar atividades em ambiente profissional. Relacionar conteúdo teórico àprática
profissionaldoarquiteto.Realizarreuniõesdeacompanhamentocomosupervisorde
estágio. 
ConteúdoProgramático: 
●  Estágiosupervisionadoobrigatório 
MetodologiadeEnsino: 
Aprendizadoprático. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
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BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:I nstalaçõesPrediais:Elétricas 

Cód.ARQ18.03 

C.H.40h

Módulo:RenzoPiano 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceitosfundamentaisdesuprimentodeenergiaelétricanasedificações.Projetodas
instalaçõeselétricas,telefônicasedecomunicações. 

ObjetivoGeral: 
Oferecer embasamento teórico para acompreensãoedesenvolvimentodeprojetose
instalaçõesprediaiselétricas. 
ObjetivosEspecíficos: 
Habilitar o estudante a ter noções básicas para o desenvolvimento de projetos,
segundo as normas técnicasvigentesdaABNT,tendoemmenteasconjugaçõesdos
projetos complementares (Elétrico, Hidrossanitário, Estrutural, etc) na sua área de
atuação(sabendodeseusdireitosedeverescomocidadãoeprofissional);Aprendera
considerar no projeto de elétrica os atributos profissionais: segurança,
necessidades/expectativas do cliente, eficiência e racionalização de energia,
situação/perfil socioeconômica, custos, impacto urbano. Aplicar os conhecimentos
adquiridosnoprojetodesenvolvidonadisciplinadeProjetodeEdificação. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Normastécnicas 
Redesurbanasdedistribuiçãodeenergiaelétrica 
Tiposdesistemaselétricos 
Característicasdesistemaselétricos 
Projetosdeinstalaçõesprediais 
Materiaisutilizados 
Circuitoscomuns 
Dimensionamento 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
CRUZ, Eduardo Cesar Alves; ANICETO, Larry Aparecido. INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS FUNDAMENTOS, PRÁTICA E PROJETOS EM
INSTALAÇÕESRESIDENCIAISECOMERCIAIS.EditoraSaraiva,2019-04-12.
(BV) 
LIMAFILHO,D.L.ProjetosdeInstalaçõesElétricasPrediais.09ª.Ed.SãoPaulo:
EditoraÉricaLtda,2004.(BV) 
ABNT. NBR 5410 - Instalações elétricasdebaixatensão.Versãocorrigida:2008.
RiodeJaneiro:ABNT,2008.(BFc) 
NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph.InstalaçõesElétricas,6ªedição
GrupoGEN,05/2013.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
SOUZA, André Nunes de; RODRIGUES, José Eduardo; BORELLI, Reinaldo;
BARROS,BenjamimFerreirade.SPDA-SISTEMASDEPROTEÇÃOCONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: TEORIA, PRÁTICA E LEGISLAÇÃO.
EditoraSaraiva,2020-04-01.(BV) 
PINHEIRO,AntonioCarlosdaFonsecaBragança;CRIVELARO,Marcos.Conforto
Ambiental - Iluminação, Cores, Ergonomia, Paisagismo e Critérios para
Projetos.E
 ditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
ABNT,InstalaçõesElétricasdeBaixaTensão. (BFc) 
FERREIRA,FábioIsaac.I nstalaçõesElétricas.EditoraSaraiva,2019-05-02(BV) 
SALGADO, Julio. Técnicas e Práticas Construtivas Para Edificação -4ªEdição
RevisadaeAtualizada.EditoraSaraiva,2018-07-01.(BV) 
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ANTUNES, Fernando. Harmônicos em Sistemas Elétricos. GrupoGEN,12/2013.
(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:P
 ráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ18.04 

C.H.60h

Módulo:RenzoPiano 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificado e da volumetria. Os
ensinamentoscontidosnosprojetosdeAlvarAalto.Elaboraçãodeumprojetodeedificação
individual, a partir de um terrenoedeumprogramadeusoenecessidadesaníveldeum
projeto executivo e detalhamento. Análise e discussão dos projetos desenvolvidos pelos
estudantes. 

ObjetivoGeral: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípiosarquitetônicosda
obradeRenzoPianoeoutrosgrandesmestres. 

ObjetivosEspecíficos: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípiosarquitetônicosda
obradeRenzoPianoeoutrosgrandesmestres. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

AnálisedosprincipaisprojetosdeAlvarAalto 
Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
Inovaçãotecnológica,ecriaçãodeespaçosconstruídosdiferenciados 
Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
Elaboraçãodeumprojetodeedificação 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

260 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de cases; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:R
 ealidadeAumentada(AR) 

Cód.ARQ18.05 

C.H.40h

Módulo:RenzoPiano 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
CertificaçãoemRealidadeAumentada(AR) 

ObjetivoGeral: 
Fornecer ao estudante repertório e ferramentas para o desenvolvimento de
representaçõesgráficaseapresentaçõesutilizandoaRealidadeAumentada. 
ObjetivosEspecíficos: 
Demonstraraevoluçãohistóricadasrealidadesmistas.Contextualizarastecnologias
de Realidade Aumentada. Conhecer principais softwares e ferramentas. Aplicar a
RealidadeAumentadaaosprojetosetrabalhosacadêmicos. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 

ContextualizaçãodaRealidadeAumentada(RA) 
Principaisinterfaces 
Aplicaçõesnaarquiteturaedecoraçãodeinteriores 
Principaissoftwares 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 



FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

262 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
GONÇALVES,PauloSérgio.A
 dministraçãodeMateriais.GrupoGEN,01/2020. 
COELHO, Darlene Figueiredo Borges; Cruz, Victor Hugo doNascimentoEdifícios
Inteligentes:umavisãodastecnologiasaplicadasEditoraBlucher,01/2017 
BibliografiaComplementar: 
ManualdoSoftware 
Documentaçãodosistema 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo






Disciplina:T
 rabalhodeConclusãodeCurso(TCC) 

Cód.ARQ18.06 

C.H.30h

Módulo:RenzoPiano 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
OrientaçãoemsalaparaTCC. 

ObjetivoGeral: 
Apresentar ao estudante conhecimentos fundamentais relacionados ao Trabalho de
ConclusãodeCurso,proporcionandoumavisãoamplanocampodaArquiteturaedo
Urbanismo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Definir o tema do trabalho de conclusão de curso. Apresentar o pré-projeto.
Desenvolverpropostadeprojeto. 
ConteúdoProgramático: 
●  Orientaçõesindividuais 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:A
 tividadesComplementares(FG) 

Cód.ARQ19.01 

C.H.20h

Módulo:FrankGehry 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeFrankGehry.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporFrankGehryemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 






















FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

267 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:E
 stágioLaboralSupervisionado 




Cód.ARQ19.02 

C.H.50h

Módulo:FrankGehry 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estágiosupervisionadoobrigatório. 
ObjetivoGeral: 
Introduzir o estudante na prática profissional, fornecendo complementação da
formaçãoacadêmicaatravésdevivênciasnapráticaprofissionaldoarquiteto. 
ObjetivosEspecíficos: 
Realizar atividades em ambiente profissional. Relacionar conteúdo teórico àprática
profissionaldoarquiteto.Realizarreuniõesdeacompanhamentocomosupervisorde
estágio. 
ConteúdoProgramático: 
● Estágiosupervisionadoobrigatório. 
MetodologiadeEnsino: 
Aprendizadoprático. 
Avaliação: 
Avaliaçãodosupervisordeestágio-100% 

BibliografiaBásica: 
NSA 
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BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo 

Disciplina:T
 rabalhodeConclusãodeCurso(TCC) 

Cód.ARQ19.03 

C.H.30h

Módulo:FrankGehry 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
OrientaçãoemsalaparaTCC. 

ObjetivoGeral: 
Apresentar ao estudante conhecimentos fundamentais relacionados ao Trabalho de
ConclusãodeCurso,proporcionandoumavisãoamplanocampodaArquiteturaedo
Urbanismo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Definir o tema do trabalho de conclusão de curso. Apresentar o pré-projeto.
Desenvolverpropostadeprojeto. 
ConteúdoProgramático: 
●  Orientaçõesindividuais 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:AdequaçãodoProjeto

Cód.ARQ20.01 

C.H.40h

Módulo:JeanNouvel 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Concepção do espaço físico envolvendo o trabalho interdisciplinar de
compatibilização de projetos, Sistemas Estruturais, infraestrutura predial e detalhes
construtivos. Adequação da proposta ao contexto urbano local. Inserção e impacto:
condicionantessocioeconômicos,ambientaisedeconforto,paisagísticos,conceituais
elegais. 
ObjetivoGeral: 
Adequar o projeto a todos os condicionantes arquitetônicos, contexto e uso da
edificação. 
ObjetivosEspecíficos: 
Aprofundar estudos de uso, ergonomia, circulação.Analisaroimpactodossistemas
prediaisnafisiologiahumana,circulaçãoesustentabilidade.Aprofundaroestudodas
condicionantesdaarquitetura. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 

Conceçãodeespaçoseficientes 
Compatibilizaçãodesistemas 
Adequaçãodapropostaaocontexto 
Condicionantesdaarquitetura 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:A
 tividadesComplementares(JN) 

Cód.ARQ20.02 

C.H.20h

Módulo:JeanNouvel 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades Complementares de Módulo. Aplicação prática de projetos a partir do
estudodaobradeJeaneProuvê.Projetodeestruturasutilizandoprincípios,estéticae
materiaisutilizadosporJeanNouvelemdiferentesperíodosdesuacarreira. 

ObjetivoGeral: 
Colocarempráticaoselementosdalinguagemarquitetônicautilizadospeloarquiteto
estudadonomódulo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver pesquisa, especificar materiais, e desenvolver projetos utilizando a
infraestruturadafaculdadeedeseusparceiros. 

ConteúdoProgramático: 
●  Atividadeslaboratoriaissupervisionadas 
●  Práticadeprojetos 
●  Estudosdecaso 
MetodologiadeEnsino: 
Aulaspráticas,debateetrabalhoemgrupo,elaboraçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:E
 stágioPráticoSupervisionado 

Cód.ARQ20.03 

C.H.50h

Módulo:JeanNouvel 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estágiosupervisionadoobrigatório. 
ObjetivoGeral: 
Introduzir o estudante na prática profissional, fornecendo complementação da
formaçãoacadêmicaatravésdevivênciasnapráticaprofissionaldoarquiteto. 
ObjetivosEspecíficos: 
Realizar atividades em ambiente profissional. Relacionar conteúdo teórico àprática
profissionaldoarquiteto.Realizarreuniõesdeacompanhamentocomosupervisorde
estágio. 
ConteúdoProgramático: 
● Estágiosupervisionadoobrigatório. 
MetodologiadeEnsino: 
Aprendizadoprático. 
Avaliação: 
Avaliaçãodosupervisordeestágio-100% 
BibliografiaBásica: 
NSA 
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BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS(optativa) 

Cód.ARQ20.04 

C.H.40h

Módulo:Optativa 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Reflexãosobreosaspectoshistóricosdainclusãodaspessoassurdasnasociedadeem
geral e na escola. A língua Brasileira de Sinaiscomolínguadecomunicaçãosocial
emcontextosdecomunicaçãoentrepessoassurdasecomosegundalíngua.Estrutura
linguística e gramatical da Libras. Especificidades da escrita do aluno surdo na
produção de textos em língua portuguesa.OpapeldointérpretedeLibrasnaescola
inclusiva. 
ObjetivoGeral: 
Entenderacondiçãodosujeitosurdonasociedadeemercadodetrabalho. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os principais conceitos sobre surdez e comunicação com surdos.
Compreender os conceitos básicos relacionados à Libras. Debater mitos e
preconceitosemrelaçãoàslínguasdesinaisecomunidadessurdas. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Aspectoshistóricoseinclusãodesurdosnasociedade 
ALínguaBrasileiradeSinaiscomomeiointegrador 
ComunicaçãobásicaemLibras 
Interpretaçãodesinaisdapessoasurda 
OintérpretedeLibraseainclusãosocial 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
AMIRALIAN, M. L. T. M. Deficiência
contemporaneidade.SãoPaulo:Vetor,2009.(BV) 

Visual:

Perspectivas na

ESTELITA, Mariangela. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de
SinaisGrupoA,01/2015.(BV) 
CORRÊA, Ygor. Língua Brasileira de Sinais e Tecnologias Digitais. Grupo A
,2019-06-03.(BV) 
QUADROS,RoniceMüllerde.EducaçãodeSurdos:AAquisiçãodaLinguagem.
GrupoA,04/2011.(BV) 
MORAIS,CarlosEduardoLimade.Libras.GrupoA,01/2019.(BV) 
QUADROS,RoniceM.LínguadeHerança:LínguaBrasileiradeSinais.GrupoA
,2017-12-06.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
PERLIN,Gladis.EstudosSurdosII.OrganizaçãoRoniceMullerdeQuadros;(Org.)
Petrópolis:AraraAzul,2007.v.2(SériePesquisas,20).(BV) 
PERLIN, Gladis. Estudos Surdos III. Organização Ronice Muller de Quadros;
(Org.)Petrópolis:AraraAzul,2008.v.3(SériePesquisas,20).(BV) 
PERLIN, Gladis. Estudos Surdos IV. Organização Ronice Muller de Quadros,
Petrópolis:AraraAzul,2009.v.4(SériePesquisas).(BV) 
LOPES,MauraCorcini.S
 urdez&Educação.GrupoAutêntica,2007-09-01.(BV) 
BOTELHO,Paula.Linguagemeletramentonaeducaçãodossurdos-Ideologiase
práticaspedagógicas.GrupoAutêntica,06/2007.(BV) 
QUADROS, Ronice Müller ; CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais -
InstrumentodeAvaliaçãoG
 rupoA,04/2011.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo  

Disciplina:Modelagem3D

Cód.ARQ20.05 

C.H.40h

Módulo:JeanNouvel 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Modelagemeimpressão3D-EstúdiodeMaquetes 
ObjetivoGeral: 
Utilizar modelagem avançada em 3D como meio de produção e representação em
ArquiteturaeUrbanismo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Adquirir principais conceitos para representação 3D. Conhecer programas,
ferramentaseprocessos.Aplicaratecnologia3Demprojetosacadêmicos. 
ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

IntroduçãoàModelagem3D 
Revisãodedesenhotécnico 
Apresentaçãodesoftwares 
Recursoseferramentas 
Aplicaçãoeprojeto 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
BREDA,Giuliano.D
 esenhoassistidoporcomputadorGrupoA,08/2019.(BV) 
OLIVEIRA, Adriano de. Autodesk AutoCAD 2016 - Modelagem 3D. Editora
Saraiva,06/2016.(BV) 
CARDOSO,WellingtonPrato.M
 odelagem3D.GrupoA,43891.(BV) 
BibliografiaComplementar: 
SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, Joáo; SOUSA, Luís. Desenho
TécnicoModerno,4ªediçãoGrupoGEN,09/2006.(BV) 
YEE, Rendow. Desenho Arquitetônico - Um Compêndio Visual de Tipos e
Métodos,4ªediçãoGrupoGEN,08/2016.(BV) 
OLIVEIRA, Adriano de. Desenho Computadorizado - Técnicas para Projetos
Arquitetônicos.EditoraSaraiva,06/2014.(BV) 
GRABASCK, Jaqueline Ramos. Projeto auxiliado por computador. Grupo A
,07/2019.(BV) 
CRUZ, Michele David da. Autodesk Inventor Professional 2016 - Desenhos,
ProjetoseSimulações.EditoraSaraiva,06/2016.(BV) 
NETTO, Claudia Campos. AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2020 -
CONCEITOSEAPLICAÇÕES.EditoraSaraiva,2020-02-14.(BV) 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina: PráticadeProjetos 
ProjetodeEdificação:CriaçãoeDesenvolvimento 

Cód.ARQ20.06

C.H.60h

Módulo:JeanNouvel 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia de criação do projeto de edificação. Técnicas de criação do sistema
construtivo e estrutural, visando a valorização do espaço edificado e da volumetria. Os
ensinamentos contidos nos projetos de Jean Nouvel. Elaboração de um projeto de
edificação individual, a partir de um terreno e de um programa de uso e necessidades a
nível de um estudo preliminar. Análise e discussão dos projetos desenvolvidos pelos
estudantes. 

ObjetivoGeral: 
DesenvolveraLinguagemArquitetônicaapartirdaanálisedosprincípiosarquitetônicosda
obradeJeanNouveleoutrosgrandesmestres. 

ObjetivosEspecíficos: 
Estudar os princípios e elaborar um projeto aplicando os ensinamentos do Arq. Jean
Nouvelesuacontribuiçãoaodesenvolvimentodaarquitetura. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

AnálisedosprincipaisprojetosdeAlvarAalto 
Aestéticacontemporânea,esuaaplicaçãoemprojetosdeedificação 
Inovaçãotecnológica,ecriaçãodeespaçosconstruídosdiferenciados 
Acriaçãodesistemasestruturaiseconstrutivos 
Elaboraçãodeumprojetodeedificação
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
ARCHIERI, Jean-François; LEVASSEUR, Jean-Pierre. Prouvé: cours du CNAM,
1957-1970: essai de reconstitution du cours à partir des archives Jean Prouvé.
MauadEditoraLtda,1990. 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017. 
PROUVÉ, Jean; LIEVEN, Alexander. Jean Prouve. Prefabrication: Structures and
elements.NewYork:Praeger,1971. 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projetodeedificaçõessustentáveis.
PortoAlegre,RS:Bookman,2010. 
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamentoe
projeto.PortoAlegre:Bookman,2011. 

BibliografiaComplementar: 
WEIJH,Letícia.P
 rojetodearquiteturaeurbanismoIV.GrupoA,11/2019. 
PAESE,Celma.M
 aquetes.GrupoA,11/12/2018. 
CAVASSANI,Glauber.T
 écnicasdeMaquetaria.EditoraSaraiva,06/2014. 
SCHULZ, Sonia Hilf. Estéticas Urbanas - Da Pólis Grega a Metrópole
Contemporânea.GrupoGEN,05/2019. 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019. 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018. 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

283 


CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemArquiteturaeUrbanismo




Disciplina:TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 

Cód.ARQ20.07 


C.H.80h

Módulo:JeanNouvel 

ComponenteCurricular 
Ementa: 
OrientaçãoemsalaparaTCC. 
ObjetivoGeral: 
Apresentar ao estudante conhecimentos fundamentais relacionados ao Trabalho de
ConclusãodeCurso,proporcionandoumavisãoamplanocampodaArquiteturaedo
Urbanismo. 
ObjetivosEspecíficos: 
Definir o tema do trabalho de conclusão de curso. Apresentar o pré-projeto.
Desenvolverpropostadeprojeto. 
ConteúdoProgramático: 
● Orientaçõesindividuais 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação deconteúdoediscussãoemsaladeaula;leituradirigida;
apresentaçãodeprojetos;visitastécnicas;elaboraçãoeapresentaçãodetrabalhospráticos. 

Avaliação: 
AvaliaçãoIndividual–100%
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BibliografiaBásica: 
KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis.PortoAlegre,RS:Bookman,2010.(BV) 
BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e
Projeto.GrupoA,02/01/2017.(BV) 
VANLENGEN,Juan.M
 anualdoArquitetoDescalço.SãoPaulo:Bookman,2020.(BV) 

BibliografiaComplementar: 
FARRELLY,Lorraine.F
 undamentosdeArquitetura.GrupoA,2014-01-01.(BV) 
KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. Grupo A
,2014-01-01.(BV) 
GALINATTI, Anna Carolina Manfroi. Projeto de arquitetura e urbanismo III.
GrupoA,07/2019.(BV) 
EDITE, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. Editora Blucher
,01/2018.(BV) 
GOTO,Hudson.M
 ateriaisdaconstrução.GrupoA,01/29/2019.(BV) 
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1.6.ME TODOLOGIA D E EN SINO  
AmetodologiadeensinoadotadapelaFaculdadeRobertoMiranda,fundamentadanosQuatro
I’s do Aprendizado® (Inspiração, Informação, Instrumentação e Interação)12, tem como
principal objetivo proporcionar uma formação coerente com o perfil do egresso postulado
neste PPC. O ensino do graduando é pautado pelo caráter teórico-prático nas disciplinas
básicas e laboratoriais, onde a execução de conceitos discutidos em aulas expositivas,
inquisitivaseparticipativas,consolidaoaprendizadoeconfereaoalunoapráticarequeridaao
exercício da profissão. O estudo de casos e a montagem deprojetosfazempartecentraldo
elenco de metodologias de ensino onde o aluno é levado a desenvolver postura crítica e
profissionalsobreosaspectostecnológicoseéticosqueenvolvemassituaçõesanalisadas.As
ações educativas implementadas na Faculdade Roberto Miranda também têm por base os
quatropilaresdaeducaçãopreconizadospelaUnesco(1998): 
● Aprenderaconhecer,combinandoumaculturageralcomapossibilidadedetrabalhar
em profundidade um determinado problema em busca de soluções adequadas e
viáveis. Também implica aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades
oferecidas pela educação continuada, como forma de aprimoramento profissional,
intelectualepessoal. 
● Aprender a fazer, com o objetivo de adquirir não somente uma qualificação
profissional, mas competências e habilidades que permitam enfrentar os diferentes
desafiosinterpostospelavidaemumasociedadeempermanenteevolução. 
● Aprender a conviver e, a partir da compreensão do outro, da percepção das
interdependências e do respeito aos valores do pluralismo cultural, realizar projetos
quetêmemvistaobemcomum. 
● Aprender a ser para agircomautonomia,discernimentoeresponsabilidadepessoale
social. 
AmetodologiadeensinodaFaculdadeRobertoMirandaestáorientadaespecificamentepara
aformaçãodeprofissionais,empreendedoreseintraempreendedores,emáreasdecrescimento
necessário e acelerado da demanda, como arquitetura e urbanismo, turismo, hotelaria, a
indústriadeeventoseaprópriaeducação.Nessasáreas,maisdoqueentregarconhecimento,a
Faculdade Roberto Miranda se propõe forjaracompetênciadeseusalunos,entendidacomo
competência a capacidade de converter conhecimentos novos emcomportamentoscadavez
mais produtivos e adequados; em outras palavras, como acapacidadedegerardesempenho
otimizado. 
Para esse fim, adota emsuametodologiaparaodesenvolvimentodeconteúdosemtodosos
seus programas um eixo de formação dedicado ao desenvolvimento pessoal através da
abordagem antropológica dos talentos humanos e do empreendedorismo, incluindo oficinas
comautilizaçãoplenaderecursosdoPsicodramaparaodesenvolvimentodacriatividade,do
raciocínio lógico, das competências organizacionais e das competências relacionais, para
apoio ao estudo e exercício em profundidade das Competências Pessoais e Empresariais
chave:
1.
12

CriatividadeeVisãodeOportunidades 

R
 egistro572951FundaçãoBibliotecaNacional 
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2.
3.
4.
5.
6.

AnálisedeSituaçõeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãoeConservaçãodeRecursos 
Comunicação,PersuasãoeNegociação 
MotivaçãoeLiderançadeEquipes 

Tendo em vista, por outro lado, as carências daformaçãodoensinofundamentalemédioa
IESagrega,também,aosseusprogramas,umeixodeformaçãodedicadoaosembasamentos
culturais e conceituais da sociedade dando cobertura aos temas: O Universoeomundoem
quevivemos,asociedade,acidadania,osrecursosnaturaiseasustentabilidade,asciênciase
astecnologias,osempreendimentoseconômicos. 
AIESofereceumprogramagratuitodenivelamentoaosseusdiscentesemAmbienteVirtual
deAprendizagemcompostodeconteúdosonlineeprovas. 
A participação em debates de alto nívelsobretodosessestemasajudaaforjaregressosque
sãocidadãosdomundoeprofissionaisdepontaeclassemundialnasáreasemqueatuarão. 
Como parte essencial e componente de suas atividadesduranteocurso,osdiscentesdevem
elaborar, apresentar e comprometer-se com um Plano de Desenvolvimento Pessoal para
apresentaçãoediscussãoemgrupos. 
Para alcançar os propósitos dispostos no perfil do egresso, a Faculdade Roberto Miranda
desenvolveu uma abordagem focadaespecificamentenosprocessosdeidentificação,acesso,
valorização e exercício dos talentos naturais do ser humano desenvolvidos ao longo do
processo evolutivo como resposta aos desafios ambientais e competitivos crescentes, assim
sintetizados: 
1.

2.

3.

Talentos Corporais (Inteligência Corporal / Cinestésica): Todas as aptidões do ser
humano foram desenvolvidas através de um longo processo de aprendizado que
demandoumilharesdeanosdeevoluçãodaespécie.Asprimeirasaptidõesdohomem
e detodososseresvivossãoaquelasessenciaisaoatendimentodesuasnecessidades
fisiológicas básicas e imediatas. Ao longo de milênios, o homem exercitou suas
aptidõescorporaisparaabuscadealimentaçãoeacasalamento,enfrentamentooufuga
deameaças. 
Talentos Organizacionais (Inteligência Organizacional): Utilizando apenas seus
talentos corporais, o homem teria entrado em processo de extinção, vencido pelos
animais mais fortes e mais rápidos. Eleprecisavaevoluir.Tornar-semaisforte,mais
rápido...oumaisinteligente.Enveredoupelaúltimaalternativa.Aciênciaafirmaque,
em seu processo evolutivo, ohomem“optoupelocórtex”.Aprendeuaproteger-se,a
organizareaconservarrecursos.Abandonouavidanômadeeiniciouaagriculturaea
pecuária. 
TalentosSociais(InteligênciaSocial/Emocional):Passouaviversempreemgrupos,
para atacar melhor e defender-se melhor. Aprendeu a comunicar-se, primeiro por
sinais e sons. Com o tempo, desenvolveu uma linguagem verbal, falada e escrita.
Organizoucomunidadeseestruturasdeproduçãoecomando. Fezissomelhordoque
os insetos. Evoluiu das respostas instintivas para as respostas intelectuais.
Desenvolveuainteligênciasuperior. 
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4.

5.

TalentosCríticos(InteligênciaCrítico/Racional):Começouaobservareaanalisaro
ambiente ao seu redor. A qualificar, quantificar, avaliar, comparar e compreender.
Começou a imitar a natureza, descobrindo o domínio do fogo, o magnetismo, a
eletricidade, a fundição dos metais, as primeiras ferramentas e as máquinas
elementares, como a roda, a alavanca e o plano inclinado. Desenvolveu as ciências
matemáticas,amedicinaeoutrasciênciashumanas. 
Talentos Criativos (Inteligência Criativa): Inventou coisas que não existiam na
natureza. Criou e desenvolveu as artes, as ferramentas e as máquinas complexas.
Inventou a máquina a vapor, o motor elétrico e os motores de combustão. O
automóvel, o avião, a lâmpada elétrica, a fotografia, o rádio, a televisão e o
computador. Criou as empresas, a indústria e os processos de produção e
administraçãodenegócios. 

Essestalentosencaradosaolongodeséculoscomorigorosamenteinatos,podem,noentanto,
ser desenvolvidos durante toda nossa vida e em qualquer momento dela, da mesma forma
como desenvolvemos nosso conhecimento e, portanto, são considerados pela IES como
essenciais para a formação do indivíduo. A metodologia de ensino e a avaliação discente
adotadatambémbuscamumaformaçãocoerentecomoperfildoegressopostuladonoPDI.O
ensino do graduando é pautado pelo caráter teórico-prático nas disciplinas básicas e
laboratoriais, onde a execução de conceitos discutidos em aulas expositivas consolida o
aprendizado e confere ao aluno a prática requerida ao exercício da profissão. O estudo de
casosesoluçõesdeproblemasfazempartedoelencodemetodologiasdeensino,ondeoaluno
é levado a desenvolver postura crítica e profissionalsobreosaspectostecnológicoseéticos
queenvolvemassituaçõesanalisadas. 


1.6.1.ME TODOLOGIA P ARA O  DE SENVOLVIMENTO D E CO NTEÚDOS 
Odesenvolvimentodeconteúdosparaoscursosdegraduaçãoepós-graduaçãodaFaculdade
RobertoMirandaobedeceàmetodologiaretrodescrita“O
 sQuatroI’sdoAprendizado®''.Essa
metodologia propõe o desenvolvimento de conteúdos de maneira estruturada ao exigir do
docente o uso de quatro jogos de aprendizado na preparação de seus conteúdos. As
abordagens distintas ampliam a acessibilidade ao conteúdo, gerando maior autonomia ao
discente. 
Essa metodologia permite também a transformação do conhecimento prático em conteúdo
didáticopormeiodesuadivisãoemquatroformatosdistintos,quemultiplicameaprofundam
a exploração dos conteúdos. O docente deve estruturar os conteúdos de forma que estes
forneçam: 
Inspiração 
Através da utilização de pré-works, Fichas de Introdução ao Aprendizado, vídeos, imagens
ilustrativas, e histórias reais, o docente tratará de movimentar o foco do interesse dos
discentesparaabuscaderespostasnoâmbitodotemalevando-osaperguntarepredispor-sea
ouvir,antesdemaisnada(colocaraaudiênciano“modo”deaprendizagem). 
Ao incluir esta estratégia no desenvolvimento de seus conteúdos, o docente criará,
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naturalmente,umanovaformadeacessoaoseuconteúdo,egeraráinsightsimportantesparao
desenvolvimentodoprocessodeaprendizagemedopróprioaluno. 
Informação 
A metodologia para o desenvolvimento de conteúdos adotada pela Faculdade Roberto
Miranda prevê o enriquecimento das aulas com informações técnicas e científicas em
profundidade, fornecidas aos alunos por meio de diversas plataformas e atividades como
leitura de textos e artigos pré-aula, leituras de apoio e uso intensivo de vasta bibliografia
básicaecomplementar. 
O enriquecimento dos conteúdos com informação técnico-científica é uma estratégia de
aprendizagemparadiscentesquetêmoraciocíniológico-analíticocomopólodedominância
cerebral. 
Instrumentação 
Osdocentesdevemestimulararelaçãoteoria-práticapormeiodousodeprocessos,planilhas,
esquemas, tabelas oferecidas com instruções de preenchimento passo a passo no
desenvolvimentodeseusconteúdos.Ainstrumentaçãoéumaestratégiadeaprendizagemque
constituimaisumaformadeacessodoalunoaoconteúdo,poispermiteutilizarnapráticaas
teoriaseconceitosadquiridos. 
Conteúdosricoseminstrumentospráticosfacilitamoaprendizadodediscentesquetêmcomo
pólodedominânciacerebraltalentospreventivo-organizacionais. 
Interação(learningbyteaching) 
Ousodeexercícioseatividadesemgrupoquepermitamainteraçãoeacooperaçãoentreos
alunos integra a metodologia de desenvolvimento de conteúdos da Faculdade Roberto
Miranda.Ainteraçãoentrediscentesaoredordetrabalhoseprojetospráticoséumaestratégia
deaprendizagemconsolidadaqueaproximateoriaeprática,multiplicaoaprendizado,criaum
ambientederelacionamentoqueaumentaaaderênciaaoscursos,gerandoimportanteredede
relacionamentosparaosucessoprofissionaldoaluno. 
A oportunidade de interagir com os colegas e expor seus pontos de vista e sentimentos
pessoais atrai e facilita o aprendizado de alunos que têm talentos relacionais comopólode
aptidões mais bem desenvolvido, e movimenta a inteligência emocional naqueles que
precisamdessereforço. 

1.6.2.FE RRAMENTAS D E AP RENDIZADO  
AFaculdadeRobertoMirandaprevêemsuametodologiaousodeferramentasqueauxiliam
noprocessodeaprendizagem,batizadasdeFerramentasdeAprendizado. 
Entreasferramentasutilizadasestãoosprewoks(trabalhospreparatóriosparaaulas)também
chamadasdeexercíciosouatividadespré-aula,compostodeleiturasprévias,estudodecasos
(CASE METHOD), leitura de artigosparaelaboraçãoderesenhas,formulaçãodeperguntas
paradebatedeaberturadeaulasentreoutras. 
Além dissoosdocentespreparamjuntocomaFaculdadeumafichaexplicativadecadaaula
e/oudisciplinacontendoosobjetivosdadisciplina,qualautilidadepráticadoconteúdo,oque
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o aluno deve absorver prioritariamente, o que se espera do aluno, os tópicos daquela
aula/disciplina constantes na ementa, o currículo do professor, o exercício sugerido de
sedimentação do aprendizado, links de interesse e a bibliografia básica e complementar da
disciplina.EssafichaexplicativainicialmentebatizadadeFichadeIntroduçãoaoTópicodeu
origemàsigla (FIT),hojeFichadeIntroduçãoaoAprendizado. 

1.6.3.ES TRATÉGIAS D E AP RENDIZAGEM 
A Faculdade Roberto Miranda adota várias estratégias de aprendizagem que são atendidas
comexcelênciapelametodologiadeensinoutilizada. 
Sãoestratégiasadotadaspelainstituiçãovisandogarantiroaprendizadodoaluno: 

EstratégiadeAprendizagem 

Metodologia 

Adivisãodosconteúdosdeacordocomosistemade
representaçãodosalunos 

OsQ
 uatroI’sdoAprendizado® 

Ousodeabordagensquefacilitemacompreensãodos
OsQ
 uatroI’sdoAprendizado® 
conteúdos 
Gerarumcursovibranteedinâmico 

Utilizaçãotransversaldecamposdosabere
intensivaatividadeprática(laboratórios) 

Ainclusãodetecnologiasinovadorasparamotivara
presençaeparticipaçãonasaulas 

Treinamentodosdocentesnautilizaçãodas
tecnologiasadquiridas 

Autilizaçãodeferramentasdeaprendizadopara
aumentodointeressedoaluno 

Inclusãointensivadetrabalhospráticos
(LearningbyDoingeLearningbyTeaching) 

Autilizaçãodeferramentasdoaprendizadopara
maximizaçãodoaproveitamento 

Exercícioseleituraspré-aula(P
 rework) 

Autilizaçãodeferramentasdesedimentaçãodo
aprendizado 

Exercíciodesedimentaçãodoaprendizadopor
disciplina/módulo 

Fomentaraparticipaçãoemtrabalhoseatividades 

Acompanhamentocontínuodeatividades 

Fomentoaosestudos 

Avaliaçõespormóduloe/oudisciplina 

Aumentaroaproveitamentododiscenteemsaladeaula FichadeIntroduçãoaoAprendizado(FIT) 

1.6.3.1A
 C OMPANHAMENTO D AS A
 TIVIDADES 
A Faculdade Roberto Miranda adota, em sua metodologia, um calendário eletrônico com
prazosdeentregadepreworks,provas,exercíciosdesedimentaçãodoaprendizado,provasde
módulo(incluindoconteúdosdabibliografia)econsecuçãodeatividadescomplementares.O
coordenadordecursoeosassistentestêmcontroleemtemporealdasatividadesdoaluno.O

FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

290 


sistematambémenviacorreioseletrônicosparacoordenadores,docentesealunosinformando
sobreaproximidadedeprazosbemcomosobreatividadescomprazosvencidos. 

1.6.4.AC ESSIBILIDADE ME TODOLÓGICA 
A fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes em condições adversas ou portadores de
necessidades especiais, a Faculdade Roberto Miranda oferece adaptações curriculares sob
medida e a possibilidade de participação em outras turmas e horários. Além disso, a
Faculdade Roberto Miranda tem à disposição dos discentes o NúcleodeApoioPedagógico
(NAPE)queofereceorientação,apoioeprogramasdenivelamento. 
1
 .6.4.1.P
 ROGRAMA D E N
 IVELAMENTO 
O programa de nivelamento visa atender aos alunos que eventualmente tenhamdificuldade
emacompanharasaulas. 
Esteprogramacompreendenosprimeirossemestresdoscursosumprogramadenivelamento
em português e matemática desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem com
supervisãodeprofessoresetutoressendogratuitoefacultativoatodososalunosdaFaculdade
RobertoMiranda.Aolongodocursoosalunosqueprecisaremdeapoioemoutrasdisciplinas
serão atendidos pelo programa de monitoria e pelos professores RTI e RTP, que dedicarão
parte de suas horas às atividades deapoioaodiscente.AFaculdadeRobertoMirandaainda
ofereceoCursodeLibrascomodisciplinaoptativa. 

1.6.5.AU TONOMIA D O DISCENTE 
AautonomiadodiscentefoiconceituadapelograndeeducadorPauloFreirecomooprocesso
que leva o estudante a assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem. Assim, o
professor deve atuar comoumguiaqueindicaocaminhoparaqueopróprioalunoconstrua
seuconhecimentoevençasuasprópriasdificuldades.AmetodologiaadotadapelaFaculdade
RobertoMirandapermiteaoalunomaduroteropçõesparaconstruirseucaminhoemdireção
aoaprendizado. 
Um robusto ambiente virtual de aprendizagem, aliadoaumabibliotecadenívelexcelentee
umcorpodocenteexperientepermitemqueodiscentedefinatemaseáreasdeinteressepara
explorarduranteoperíododeintegralizaçãodocursoemtrabalhosintermediários,oferecendo
a possibilidade de aperfeiçoar conceitosparaaplicaçãonoTrabalhodeConclusãodeCurso.
Além disso, os conteúdos são oferecidos por meio de múltiplas plataformas (p reworks,
artigos, trabalhos, vídeos, seminários, exercícios etc), dando maior liberdade de escolha
quantoàformadeacessoaosconteúdos. 
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1.6.6.DA  TE ORIA À  PR ÁTICA 
Asaulasextra-classe,visitastécnicaseatividadescomplementaresoferecidaspelaFaculdade
Roberto Miranda estimulam, no discente, a tangibilização de conceitos teóricos abordados
durante as aulas. O programadeestágiocurricularcomplementaovínculoentreacademiae
mercado, tornando o aluno apto a desenvolver suas atividades profissionais. O núcleo de
atividadesprofissionaiseametodologialearningbydoingelearningbyteaching,tratamdo
estímulodarelaçãoteoria-prática. 

1.6.7.RE CURSOS ME TODOLÓGICOS E  IN OVAÇÃO 
O estado da arte da tecnologia está presente em todos os aspectos da metodologia da
Faculdade Roberto Miranda. A metodologia Learning by Doing e Learning by Teaching
fornecemoportunidadesmuitoricasdetransferênciadeconhecimentoedetecnologia,uma
vez que se aproveita de saberes de professores e parceiros com experiência de mercado
internacionalparadesenvolverconhecimentosehabilidadesnosdiscentes.Ainovaçãoestá
presente em sala de aula, com conceitos e métodos inovadores, mas também e
principalmente nas atividades extra-classe e estágio, ondeosdiscentestêmcontatodireto
com a inovação tecnológica colocada à serviço da Arquitetura e Urbanismo, como por
exemplo a criação de modelos virtuais utilizando realidade virtual e aumentada, em
holografia e/ou utilizando-se de impressoras 3D, proporcionando aprendizagens
diferenciadas dentro da área. O centro de pesquisas, intercâmbio e desenvolvimento da
Faculdade Roberto Miranda no Vale do Silício, berço da inovação mundial, conecta
docentesediscentesdiretamentecomoquehádemaisinovadoremtermosdetecnologias
educacionais,modelosdenegóciosenovaspráticasparaosetordearquitetura. 
1.6.7.1M
 E TODOLOGIAS A
 TIVAS D E E N SINO E  A
 PRENDIZAGEM 
Para Barbosa &Moura(2003)“aaprendizagemativaocorrequandooalunointeragecomo
assuntoemestudo–ouvindo,falando,perguntando,discutindo,fazendoeensinando–sendo
estimuladoaconstruiroconhecimentoaoinvésderecebê-lodeformapassivadoprofessor”.
Neste sentido, a Faculdade Roberto Miranda, fiel ao compromisso de acionar
sistematicamente os Quatro I’s do Aprendizado®, levando os alunos a 1. Perguntar e ouvir
com atenção; 2. Acolher as respostas; 3. Registrar para memorização; 4. Compartilhá-las e
discuti-las em grupos, incentiva seus docentes, através das propostasregistradasnoManual
do Professor para que atuem mais como orientadores, supervisores e facilitadores do
processo de aprendizagem do que como transmissores de informações, trabalhando os
conteúdos das unidades curriculares e dos módulos na forma de estudos de caso com
apresentação de problemas reais referentes ao mercado de trabalho que devem ser
devidamentesolucionadospelosdiscenteseapresentadosdeformaaqueoalunotorne-seator
doprocessodeaprendizagemeparticipanteativodaconstruçãodeseuconhecimento. 
Para garantir que os assuntos tratados nas aulas sejam corretamente internalizados pelos
alunos, a IES promove exercícios de sedimentação do aprendizado em cada unidade
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curricular do curso. Esses exercícios, individuais e/ou em grupos, são orientados pelos
docentes e envolvem leiturasereinterpretaçãodetextos,pesquisas,debates,jogos,áudioou
vídeo, podcasts, redaçãoderesenhaseapresentaçãoderesumoseplataforma(apresentações
conduzidas pelos alunos). As visitas técnicas guiadas (extracurriculares) e troca de
informações no ambiente do aluno (no site da escola) fazem parte, também, dessas
orientaçõeseatividades. 
Aposturacidadã,críticaereflexivaéestimuladaeconstruídanadiscussãodestescasossobo
ponto de vista ético e legal, levando em consideração os direitos humanos, a realidade
brasileiraeasrelaçõesétnico-raciaiseaeducaçãoambientaledeacessibilidade. 
1.6.7.2.M
 E TODOLOGIA S  D E E N SINO A  D
 ISTÂNCIA 
A Faculdade Roberto Miranda adota metodologias específicas para disciplinas ofertadas
integralmente e parcialmente a distância. As disciplinas com conteúdo 100% em EaD são
entregues através de aulas gravadas, atividades de avaliação cruzada e testes de avaliação,
seguidasdefórunsdediscussãoesessõesderevisãodeconteúdoeesclarecimentodedúvidas
comparticipaçãoassíncronadetutores,professorese/oucoordenadores.Jánasdisciplinasque
oferecem conteúdo parcial em EaD, há também um acompanhamento ativo por parte do
professore/oututor,cominteraçãoemtemporeal. 
Disciplinasofertadasintegralmenteadistância 
São disciplinas complementares oudenivelamento,quepodemserrealizadasnoperíodode
seusrespectivosmódulos.AtotalidadedomaterialédisponibilizadonoAmbienteVirtualde
Aprendizagem (AVA) da Faculdade Roberto Miranda, sendo que o próprio aluno é
responsávelpelogerenciamentodeseutempoparaaefetivaconclusãodadisciplina.Oaluno
deverá estudar o material disponibilizado e realizar a provaatéadatalimitedomóduloem
questão. 
Disciplinasofertadasparcialmenteadistância 
Nasdisciplinasofertadasparcialmenteadistância,oEaDseráumaextensãodasaladeaula,
oferecendo um espaço adicional para interação de alunos, professores e tutores. Além do
materialdidáticodadisciplina,oalunoteráacessoaferramentasquelhepermitirãointeragir
comseuscolegaseprofessorespormeiodetextoouvideoconferência.Todasasatividadesà
distância serão desenvolvimentos e desdobramentos do conteúdo ministrado em sala, e
portantotodaainteraçãovirtualseránecessariamentemediadapeloprofessor,queteráàsua
disposição todas as ferramentas oferecidaspeloAmbienteVirtualdeAprendizado(AVA)da
FaculdadeRobertoMiranda. 
AmbienteVirtualdeAprendizagem 
O Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) da Faculdade Roberto Miranda utiliza a
plataforma Moodle, permitindo grande flexibilidade na aplicação de sua metodologia,
conduzindo o aluno à formação do perfil do egresso e favorecendo a interação dos
participantes. 
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A Faculdade Roberto Miranda utiliza as mais modernas e inovadoras metodologias emseu
ensinoàdistância,entreelas: 
-

Reuniõesemtemporealporsistemaprofissionaldevideoconferência 
Videopodcasts 
Áudiopodcasts 
Fórunsdediscussãoedeavaliaçãocruzada 
Sistemademensagensautomático 
Chatparamentoriacomosprofessoresdadisciplina 
Leiturasdeapoio 
Avaliaçõeson-line 
Vídeoaulas 
Gruposdediscussão(temporeal) 

Além das ferramentas próprias do sistema, será disponibilizado o material didáticodecada
módulo no formato PDF, incluindo mas não se limitando a planos de ensino, arquivos de
apresentação,leiturasdeapoio,materialdereferênciaeapostilas. 
Enquanto as disciplinas ofertadas integralmente à distância utilizarão predominantemente
vídeo-aulas, fóruns e provas online com a mediação de professores/tutores de forma
assíncrona, as disciplinas ofertadas parcialmente à distância poderão utilizar todas as
ferramentas disponíveis e contarão com a participação ativa e em tempo real do
professor/tutor. 
1.6.7.3.M
 E TODOLOGIAS D E A
 VALIAÇÃO D O E N SINO A  D
 ISTÂNCIA 
Os conteúdos oferecidos à distância são alvo de avaliação por meiodaplataformaMoodle,
que permite o acompanhamento do acesso, participação e desempenho dos alunos pelos
tutores,professoresecoordenadores. 
A plataforma Moodle permite a elaboração de avaliações e testes complexos com grande
variedadedequestõeseexercícios. 
Além disso, os professores podem acrescentar trabalhos individuais e/ou em grupo se
considerarem indispensável para a sedimentação do aprendizado e/ou fomento à pesquisa
científica. 
Em ambos os casos o Ambiente Virtual de Aprendizagem permite a interação comtutores,
professoresecoordenadoresdemaneiraassíncrona(caixademensagens/fóruns)emsessões
individuais com hora marcada (vídeo-chat) e em sessões programadas, individuais ou em
grupo(salasdeaulasremotas). 
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1.7.ES TÁGIO CU RRICULAR SU PERVISIONADO 
AatividadedeestágiosupervisionadointegraaestruturadoBachareladoemArquiteturae
Urbanismo com o objetivo de forneceraodiscenteaperfeiçoamentoacadêmico,pessoale
sociocultural ao aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes em atividades práticas e
adquirirexperiêncianasdiversasáreasdecompetênciadaatuaçãoprofissional. 
Durante o estágio, o estudante terá contato mais próximo com as práticas adotadas no
ambienteprofissional,contribuindonapreparaçãoparaoiníciodesuasprópriasatividades
profissionaiseconsolidandoarelaçãoentreteoriaeprática. 

1.7.1.MO DALIDADE D E IN GRESSO E  CA RGA HO RÁRIA 
Odiscentepoderáaderiraoprogramadeestágiocurricularsupervisionadoapartirdonono
semestre curricular,independentedomódulodeingresso.Aofinaldocurso,oalunodeve
apresentar relatórios de estágio com um total mínimode200horasemáximode10%da
cargahoráriatotaldocurso. 

1.7.2.PO LÍTICA D E CO NVÊNIOS E  OR IENTAÇÃO 
As horas de estágio obrigatório serão orientadas por professores da instituição e serão
realizadas em escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia ou fabricantes
conveniados. A listagem completa deconveniados,assimcomooregulamentodoestágio
estãodisponíveisnoManualdeEstágionasecretariadaFaculdadeRobertoMiranda. 

1.7.3.CO ORDENAÇÃO E  SU PERVISÃO 
O NDE nomeará um professor responsável pela implementação do Estágio Curricular
Supervisionado. O professor coordenador será responsável pela análise e aprovação dos
estágios junto aos professores orientadores, bem como pela assinatura dos Termos de
Compromisso de Estágio. Ele também fará o acompanhamento e avaliação dos planos
preparados pelos Orientadores, e será responsável pelos contatos com escritórios e
empresascomasquaisaFaculdadeRobertoMirandamantémacordodeestágio. 
Osprofessoresorientadoresdecadaestágioserãoselecionadosrespeitando-seocritériode
disponibilidadeeconformeaespecialidadedecadadocente. 

1.7.4.CO NVÊNIOS 
A Faculdade Roberto Miranda possui convênios de estágio com escritóriosdearquiteturae
empresas de engenharia, possibilitando o cumprimento do estágio curricularobrigatórioem
ambiente profissional, onde o discente terá contato direto com as práticas e processos
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profissionais.OsconvêniossãolistadosemanexodoManualdeEstágioqueestádisponível
nasecretariadafaculdade. 

1.7.5.ES TRATÉGIAS P ARA GE STÃO D A IN TEGRAÇÃO E NTRE EN SINO E  MU NDO D O TR ABALHO 
Todas as atividadesdeestágiosãomediadasegerenciadaspelosprofessoreecoordenadores
do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico Extraclasse da Faculdade Roberto
Miranda, que orienta discentes sobre as normas, direitos e deveres dos estagiários, assim
como manter documentação atualizada sobre contratos de estágiocelebradoserelatóriosde
atividadesdecadadiscente. 

1.7.6.IN TEGRAÇÃO 
O professor coordenador dos estágios conduzirá reuniões junto às empresas conveniadas
buscando insumos para uma excelente integração entre as necessidades do mundo do
trabalhoeconteúdoscurricularesemetodologias-alvodosprocessosdemelhoriacontínua
e reuniões da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e Núcleo Docente Estruturante
(NDE).ComoestratégiaparainstitucionalizaçãodainterlocuçãoentreaIESeosambientes
de estágio, em busca de insumo para a atualizaçãodesuaspráticas,aFaculdadeRoberto
Miranda realizou convênios prioritariamente com escritórios dos próprios docentes e
contratoudocentesdeescritóriosconveniadosparaintegraremoseucorpodocente. 

1.7.7.AT UALIZAÇÃO D AS PR ÁTICAS D E ES TÁGIO 
Paraumamelhoradequaçãodasatividadesdodiscenteàrealidadedomercado,osestágios
podem ser realizados em escritórios parceiros de arquitetura e engenharia,fabricantesou
outras organizações, onde os alunos terão contatocomtécnicascorrentesdemercado.As
inovações observadas na prática do estágio serão incorporadas ao conteúdo pedagógico
pelo professor orientador, que deverá antes submeter suas observações à apreciação do
ColegiadodeCurso. 
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1.8ES TÁGIO CU RRICULAR SU PERVISIONADO -RE LAÇÃO COM A RE DE DE ES COLAS DA 
EDUCAÇÃO BÁ SICA 
As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Bacharelado em Arquitetura e
UrbanismonãomencionamoquesitoderelaçãocomarededeescolasdaEducaçãoBásica.
(NSA). 
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1.9ES TÁGIO CU RRICULAR SU PERVISIONADO -RE LAÇÃO TE ORIA E  PR ÁTICA 
Esteindicadorrefere-seàrelaçãoentreteoriaepráticaparalicenciaturas,eportantonãose
aplicaparaoBachareladoemArquiteturaeUrbanismo.(NSA). 
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1.10.AT IVIDADES CO MPLEMENTARES 
DeacordocomoestabelecidonaDiretrizCurricularNacionalparaocursodeArquiteturae
Urbanismo, bacharelado (Resolução no 2, de 17 de Junho de 2010), os alunos
desenvolverão atividades complementares visando assegurar a formação de profissionais
com um perfil generalista, possuidores das ferramentas necessárias para compreender as
necessidadesdeindivíduos,gruposecomunidade,traduzindo-asemprojetosrelacionadosà
organizaçãodoespaçointerioreexterior,levandoemcontaaspectoscomoourbanismo,a
organização, o paisagismo e a conservação e valorização do patrimônio construído, bem
comooequilíbriodoambienteeautilizaçãoracionalderecursos. 
As atividades complementares previstas para os alunos do curso de Bacharelado em
ArquiteturaeUrbanismoestãodivididasemquatrograndesáreas:visitasguiadasafeirase
mostras, visitas técnicas a canteiros de obras e construções concluídas, atividades
laboratoriais práticas junto a grandes fornecedores e fabricantes do segmento, e visitas a
conceituadosescritóriosdearquiteturaeengenhariaparaobservaçãodofluxodetrabalho. 
Feirasemostrasvisitadas 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DesignWeekSãoPaulo13 
CasaCorSãoPaulo14 
FeiraRevestir 
HighDesign 
VogueTalksD&D 
SalonedelMobileMilano 
MostraArtefactoSãoPaulo 
SPArte 
BoutiqueDesignNewYork 
PerspectivasdaArquiteturadeLuxo® (eventopróprio) 
Outros 

ObraseConstruções 
●
●
●
●
●
●
●

CidadeMatarazzo 
FazendaBoaVista 
QuintadaBaroneza 
MarinasNacionais 
FazendaDonaCarolina 
ObrasnacidaderealizadaspelaLockEngenharia,EzTech,JHSF 
Outros 

AtividadesLaboratoriaisComplementares 
●
●
●
●
13
14

SaintGobbain(laboratóriodevidraçaria) 
Artefacto(laboratóriodemovelaria) 
Ornare(laboratóriodemóveisplanejados) 
DeFragoso(laboratóriodetintasetexturas) 

 ventosondeaIEStemstandeprivilégiosespeciaisparaosalunos 
E
EventosorganizadosporprofessoresdaIES 
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● Outros 
VisitasaEscritóriosdeArquiteturaeEngenharia 
●
●
●
●
●
●
●

LockEngenharia 
JoãoArmentano 
PatríciaAnastassiadis 
RobertoCandusso
EMDA 
Tryptique 
Outros 

As visitas guiadas darão aos alunos a dimensão prática dos seus estudos quando tem a
possibilidade de conhecer escritórios de arquitetura e sua organização, observando as
rotinas de trabalho desde o atendimento ao cliente à concepção e execução do projeto;
visitar canteiros de obras onde será verificada a implementação do projeto e aplicação
práticadoconceitoesoluçõesarquitetônicas. 
Aos alunos é solicitada a elaboração derelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidas
nas visitas, os quais são previamente estruturados pela IES para que o aluno extraia
informações relevantes de cada visita para debatesemsaladeaula,deformaacontribuir
comseuaprendizado. 
Além das visitas guiadas e as atividades complementares descritas, os alunos terão
atividades internas nos laboratórios da faculdade, proporcionando conhecimentos
especializados imprescindíveis para apráticadaArquitetura.NoLaboratóriodeDesenho,
os alunos desenvolvem habilidades ligadas à composição eplástica,assimcomoprojetos
de arquitetura, urbanismo e paisagismo. O Laboratório de Maquetes, Holografia, VR
(Realidade Virtual) e AR (Realidade Aumentada) proporciona suporte aos alunos e
professores no desenvolvimento dos projetos e maquetes físicas e virtuais nas diferentes
disciplinas.JáoLaboratóriodeResistênciadeMateriaisproporcionaumavisãopráticado
comportamentomecânicodosmateriaisutilizadosemobras. 
A carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares mínima é de 400 horas no
curso, podendo ser estendida, não superando 20% da carga horáriatotaldocurso. Essas
atividades são requisito indispensável e obrigatório para colação de grau e entrega do
diploma,conformedispostonoProjetoPedagógicodoCurso. 
AsAtividadesAcadêmicasComplementares,adquiridasforadoambienteacadêmicoserão
reconhecidas mediante processo de avaliação, buscando levar o aluno à autonomia e
cooperação e também são fundamentais para torná-lo um profissional abrangente no
mercado de trabalho, além de conscientizá-lo de valores éticos e humanísticos e
transformá-loemumagentedetransformaçãoemseumeiosocial. 

1.10.1.CA RGA HO RÁRIA 
AcargahoráriaregulamentadapelaIESparaasvisitastécnicasguiadas,debatesepalestras
extra-classe é de 400 (quatrocentas) horas presenciais podendo ser estendida, não
superando 20% da carga horária total do curso. As atividades exigidas do aluno visam
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potencializar seu aproveitamento, como a elaboração de resenhas, artigos e relatórios,
multiplicando o número de horas dedicadas às atividades complementares em nível de
excelência. 

1.10.2.DIVERSIDADE D E AT IVIDADES 
As atividades permeiam todos os setores e segmentos do curso, pois estão presentes em
cada um dos módulos, obedecendo a carga máxima definida nas Diretrizes Curriculares
Nacionais. 
Atividadespráticasexecutadasnasvisitasenasatividadesexigidasdosalunosvisandoseu
máximo aproveitamento compreendem atividade de planejamento/replanejamento das
ações observadas, contato e preenchimento de formulários e outros instrumentos de
supervisãoeaoperaçãodireta,concepçãoeexecuçãodeprojetosdearquitetura,urbanismo
epaisagismo. 
Os alunos serão ainda envolvidos em questões ligadas à elaboração de relatórios e a
apresentaçãodoaprendizadoobtidonasatividadescomplementares. 
Seráexigidodoalunoaelaboraçãoderelatórioseparecerestécnicos,preparando-oparaa
vidaprofissional. 

1.10.3.FO RMAS D E AP ROVEITAMENTO  
A quantidade de oportunidades e acessos gerados pela IES nos mais diversos segmentos
relacionados ao curso e principalmente a pluralidade de enfoques em cada atividade
potencializarão as formas de aproveitamento, uma vez que regulamentadas para que o
aluno atinja um perfil profissional de conclusão capaz de ser aproveitado emdezenasde
camposdeatuaçãoligadosàarquiteturaeurbanismo.

Asvisitasguiadasdarãoaosalunosadimensãopráticadosseusestudos,momentoemque
têmapossibilidadedeconhecerasáreasadministrativaseprodutivasdosescritóriosedas
obras, obter informações e observar as rotinas de trabalho nos mais diversos cargos e
setores, sempre acompanhados por gestores decadasetorquelhesforneceminformações
preciosassobreaspectosespecíficosdotrabalhodoarquiteto.
Aos alunos é solicitada a elaboração derelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidas
nas visitas, os quais são previamente estruturados pela IES para que o aluno extraia
informações relevantes de cada visita para debatesemsaladeaula,deformaacontribuir
comseuaprendizado. 
Alémdasvisitasguiadasosalunosterãoatividadesnoslaboratóriosdocursoenvolvendoa
concepção e execução do projeto, maquetes físicas e virtuais, e estudodosmateriaisque
serãoutilizadosemobras. 
Osalunosutilizarãosoftwaresesistemasprópriosparaaconcepçãoeexecuçãodeprojetos
arquitetônicos,taiscomooAutoCADeoBIM,ScketchUp. 
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1.10.4.AD ERÊNCIA À  FO RMAÇÃO 
As atividades complementares do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade Roberto Miranda foram desenvolvidas buscando a excelência na aderência à
formaçãogeraleespecíficadodiscente,proporcionando: 

FormaçãoDiscente 

AtividadeComplementar 

Estética 

Visitasafeirasemostras 

HistóriadaArte 

Visitasafeirasemostras 

EstudosSociaiseEconômicos 

Visitasacomunidadescarentes 

EstudosAmbientais 

Visitasaambientesdegradados 

DesenhoeMeiosdeRepresentaçãoe
Expressão

Atividadeslaboratoriaisinternas 

TeoriaeHistóriadaArquitetura,do
UrbanismoedoPaisagismo 

Visitasaopatrimôniohistórico 
Visitasaobras 

ProjetodeArquitetura,deUrbanismoe
dePaisagismo 

Atividadeslaboratoriaisinternas 
Visitasaobras 

PlanejamentoUrbanoeRegional 

Atividadeslaboratoriaisinternase
externas 

TecnologiadaConstrução 

Atividadeslaboratoriaisinternase
externas 

SistemasEstruturais 

Atividadeslaboratoriaisexternas 

ConfortoAmbiental 

Atividadeslaboratoriaisinternase
externas 

TécnicasRetrospectivas 

Visitasaopatrimôniohistórico 

InformáticaAplicadaàArquiteturae
Urbanismo 

Atividadeslaboratoriaisinternase
externas 

Topografia 

Visitasacanteirosdeobra 
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1.10.5.RE GULAÇÃO E  GE STÃO D AS AT IVIDADES CO MPLEMENTARES 
Graçasaossistemasdegeolocalização,ocontroledaparticipaçãodosalunosnasatividades
complementarespropostaséfeitoatravésdesistemasderastreamentoremotos. 
Relatórios devisitastécnicaspodemserpreenchidosdiretamentenoscelularesdosalunos
durante a atividade, permitindo ao coordenador e docentes a gestão em tempo real de
presença,dúvidaseavaliaçãodoaproveitamento.
O Centro de Pesquisa Intercâmbio e Desenvolvimento daFaculdadeRobertoMirandano
ValedoSilício,berçomundialdatecnologia,geraumainexorávelconexãocomainovação
e as mais modernas ferramentas tecnológicas para uso nas atividades complementares
previstasparaosalunosdocursodeBachareladoemArquiteturaeUrbanismo. 
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1.11.TR ABALHO D E CO NCLUSÃO D E CU RSO 
O Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo requer trabalhodeconclusãodecursocomo
componente obrigatório, conforme previsto nas Diretrizes Nacionais do Curso. Este
trabalho visa avaliar as condições de qualificação do discente para acesso ao exercício
profissional,edeveráserdesenvolvidoduranteosdoisúltimossemestrescurriculares. 
O trabalho será individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais. Será desenvolvido sob a supervisão de
professor orientador, escolhido pelo estudante entre os docentes do curso, a critério da
Instituição. 

1.11.1.CA RGA HO RÁRIA 
A partir do penúltimo semestre, será dedicada uma aula por semana para a orientação e
prática do Trabalho de Conclusão de Curso. Acargahoráriatotalseráde160horas/aula,
incluindoasapresentaçõesintermediáriasefinaisparabanca. 

1.11.2.FO RMAS D E AP RESENTAÇÃO,OR IENTAÇÃO E  CO ORDENAÇÃO 
O Trabalho de Conclusão de Cursodeveráserdesenvolvidocomousodasferramentase
tecnologias aprendidas durante a formação do discente, culminando em um projeto
arquitetônico,urbanísticooupaisagístico quedeveráserapresentadoparabancacomposta
por membros do corpo docenteeumconvidadoexterno(demercado).Duranteoperíodo
de elaboração do TCC, o aluno contará com orientação de professores e docoordenador
que, além das horas/aula curriculares, terão acesso aos mesmos fora do horário de aula,
sendo que serão remunerados pela instituição para atender exclusivamente aos alunos.A
coordenação dos trabalhos será feita pelo coordenador do curso com o auxílio de um
professornomeadoexclusivamenteparaestefim. 

1.11.3.MA NUAL D E AP OIO À  PR ODUÇÃO D O TR ABALHO D E CO NCLUSÃO D E CU RSO 
O Manual de Apoio à Produção do Trabalho de Conclusão de Curso traz todas as
informações relevantes aos alunos, orientadores, coordenadores e banca sobre o escopo,
prazos, expectativas e formas de entrega dos trabalhos, além de detalhar aspectos da
formataçãotécnicaecritériosdeavaliação.Odocumentopodeserretiradonasecretariada
FaculdadeRobertoMirandaoubaixadonoAmbientedoAluno. 
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1.11.4.RE POSITÓRIO IN STITUCIONAL D E TR ABALHOS D E CO NCLUSÃO D E CU RSO 
A Faculdade Roberto Miranda possui repositório próprio de Trabalhos de Conclusão de
Curso hospedado em ambiente controlado e acessível aos alunos pela internet. Esse
repositório complementa o conteúdo da biblioteca e fornecericafontedeconsultaparao
centrodepesquisaearevistacientíficadaFaculdadeRobertoMiranda. 
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1.12.ME CANISMOS D E AP OIO A O DISCENTE 
Emfunçãodesuaespecificidadeeobjetivandofacilitaraoperacionalizaçãodosmecanismos
de apoio aodiscentecriou-seoNúcleodeApoioPedagógicoePsicopedagógico(Nape)que
descrevemosaseguir. 

1.12.1.PR OCEDIMENTOS D E AP OIO A O DISCENTE 
O atendimento ao aluno será feito pelos coordenadores, peloatendimentopsicopedagógico,
pelaouvidoria,pelasecretariaepelostudentconcierge. 
Oatendimentoaosalunosnasquestõespertinentesaoseuplenodesenvolvimentoacadêmico
e suas questões relativas ao curso escolhido serão atendidas pelo coordenador de curso ou
assistente de coordenação de cursos que disporá de 20 horas semanais para atender aos
alunos. 

1.12.2.NA PE -NÚ CLEO D E AP OIO PE DAGÓGICO E  PS ICOPEDAGÓGICO EX TRACLASSE
O apoio pedagógico aos docentes e discentes é oferecido pelo Nape, Núcleo de Apoio
Pedagógico e Psicopedagógico, composto pela secretária geral, pela psicopedagoga e pelos
membrosdoNDEdecadacurso. 
O Nape é um órgão de assessoramento didático-pedagógico daFaculdadeRobertoMiranda
dedicado ao acompanhamento e apoio à operacionalização de atividades acadêmicas. Suas
atividadesincluem: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Criarprocedimentosderecepçãoaodiscente; 
Recepcionarodiscente; 
Promovereventosparaintegraçãodosprimeiro-anistas;
Promoveratividadesdeintegraçãointra-gruposeintergrupos; 
Coletardadossobredesejosenecessidadesdosdiscentes; 
OrientarodiscentesobreoAmbienteVirtualdeAprendizagem; 
Prestarinformaçõessobreofuncionamentodetodososprocessodainstituição; 
Cuidardaguarda,disponibilizaçãoeatualizaçãodemanuaisdosdiscentes; 
Auxiliarnasoluçãodeconflitosentrediscentes; 
Oferecer acolhimento e aconselhamento para discentes em situações de fragilidade
social,pessoaleacadêmica; 
● Acompanharosprogramasdeestágio; 
● Acompanhar,juntoaocoordenadordecurso,aevoluçãodoalunoegresso; 
● Organizar,juntoaoscoordenadoresdecursos,eventosdeegressos. 
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1.12.2.1.A
 ÇÕES D E A
 COLHIMENTO E  P
 E RMANÊNCIA 
O atendimento psicopedagógico seráofertadoaosalunostambémemperíodoextra-aulapor
psicopedagoga em local apropriado. Casos excepcionais a critériodapsicopedagogapodem
seratendidosduranteoperíododeaulas. 
ONapecontacomumasalaexclusivaparaacolhimentoepermanência,oferecendoambiente
de segurança físicaeemocionalparadiscentesquenecessitemdeorientaçãopsicossocialou
simplesmenteorientaçãoacadêmicaeprofissional.
A Faculdade Roberto Miranda conta com ouvidor instituído e deatuaçãoindependenteque
recepcionará as demandas dos alunos e dará o devido encaminhamento à solicitação dos
mesmos.Esteouvidorestarádisponívelpelosseguintescanais: 
ouvidoria@urm.com.br 
Whatsapp:1194366.2738 
Secretaria:Atravésdeformuláriopróprio 
O student concierge tem a função de auxiliar os alunos em relação às dificuldades não
pedagógicas, como hospedagem, alimentação, transporte, atividades de entretenimento,
carteirinhadeestudanteentreoutros. 
1.12.2.2.A
 CESSIBILIDADE M
 E TODOLÓGICA E  I N STRUMENTAL 
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico seráresponsávelpor:apoiareorientaroeducandoem
suatrajetóriaacadêmica,instrumentalizando-oparaconstrução/reconstruçãodoconhecimento
e para formação de novos saberes, baseado em critérios de cientificidade que permitam a
atuação consciente do profissional junto ao mundo do trabalho; analisar e encaminhar as
demandasdosalunos,noquedizrespeitoàsdificuldadesdeaprendizageme/oufinanceiras;
implementarumprogramadenivelamentoacadêmico,quepossibiliteaoeducandocondições
de equidade e prosseguimento de estudos; orientar os alunos na organização dos diretórios
estudantis ou acadêmicos;implementaraçõesquevisemacompanharosegressosdoscursos
degraduaçãodaIES.Dessesresultados,retroalimentaraspropostaspedagógicasdoscursose
fomentarainiciaçãocientíficacomoprincípiopedagógicoeeducativodosdiscentes. 
FacilitaroacessoeapermanênciadoestudantedaFaculdadeRobertoMirandaaosprogramas
deintercâmbioacadêmicoeculturaleiniciaçãocientíficafazpartedeseusobjetivos. 
1.12.2.3.A
 CESSIBILIDADE P
 L ENA 
Todos os cursos da IES atendem de maneira excelente aos critérios de acessibilidade,
cumprindoemsuatotalidadeasexigênciasdasleis,decretoseportariasqueregulamentamas
condiçõesdeacessibilidade. 
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1.12.2.4.M
 O NITORIA 
O programa de monitoria da Faculdade Roberto Miranda através deseusprofessoresRTIe
RTPacompanhaoprogressodosalunosatendidospeloNapeeoutrosdiscentesidentificados
por professores e coordenadores para orientação do Núcleo. Os professores dedicados à
monitoria podem oferecer apoio ao discente para intermediação e acompanhamento de
estágiosremuneradosounão. 

1.12.3.PR OGRAMA D E NIVELAMENTO  
O programa de nivelamento visa atender aos alunos que eventualmente tenhamdificuldade
emacompanharasaulas.Esteprogramacompreende,nosprimeirossemestresdoscursos,um
programa de nivelamento em português e matemáticadesenvolvidonoAmbienteVirtualde
Aprendizagemcomsupervisãodeprofessoresetutores,sendogratuitoefacultativoatodosos
alunosdaFaculdadeRobertoMiranda.Aolongodocursoosalunosqueprecisaremdeapoio
em outras disciplinas serão atendidos peloprogramademonitoriaepelosprofessoresRTIe
RTP,quededicarãopartedesuashorasàsatividadesdeapoioaodiscente. 

1.12.4.AC OMPANHAMENTO D E ES TÁGIOS  
O Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico da Faculdade Roberto Miranda
acompanhaacontratação,adocumentaçãoeodesenvolvimentododiscenteematividadesde
estágioscurricularesobrigatórios.Oregulamentodeestágiosestádisponívelnasecretariada
instituição. 

1.12.5.AT IVIDADES EX TRACURRICULARES  
ConformeprevistonoPDIenoPPC,estáprevistaaparticipaçãodosdiscentesemdezenasde
atividadesextracurricularesnãocomputadascomoatividadescomplementares,taiscomo: 
1. Visitação a feiras, congressos, fóruns e simpósios do setor (não previstos
anteriormenteemAtividadesComplementares) 
2. Participaçãoemreuniõessetoriais 
3. IncentivoavisitasaoutrossetoresesegmentosdaArquiteturaeUrbanismo 
4. Visitasaeventossetoriaissociaisecomerciais 

1.12.6.CE NTRO AC ADÊMICO
A IES incentiva a associação de alunos em centros acadêmicos para complementar seu
aprendizadopormeiodoexercíciodaconvivênciaedopensamentoassociativoextraclasse. 
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1.12.7.PR OGRAMAS D E IN TERCÂMBIO 
A Faculdade Roberto Miranda tem convênios de desconto e cooperação educacional com
algumasdasmaioresUniversidadesdomundo,aUniversityofCentralFlorida,emOrlando,o
Menlo College em Palo Alto, noValedoSilícioeogrupoSEG(SwissEducationGroup)o
maiorgrupodeUniversidadesdaSuíça. 
Os convênios celebrados com as instituições estrangeiras permitem aos discentes da
Faculdade Roberto Miranda obterem diplomas de dupla certificação na metade do tempo e
com a metade do investimento que teriam sem o convênio de cooperação bilateral
estabelecido. 
Além disso, a Faculdade Roberto Miranda possui unidade própria nos Estados Unidos,
localizada no coração do Vale do Silício, região ao sul de São Francisco, conhecida como
berçodainovaçãoedoempreendedorismo. 

1.12.8.PR OGRAMA D E AC OMPANHAMENTO D E EG RESSOS 
Assim que o aluno da Faculdade Roberto Miranda cumprir todos os requisitos acadêmicos
para a colação de grau o mesmo será incluído na comunidade de alumni da Instituição,
favorecendoorelacionamentoentreex-alunosepotencializandoageraçãodenegócios. 
Seusdadosdecontatotambémserãoincluídosemmailingmantidoespecificamenteparaeste
fim, garantindo que sejam convidados para todos os eventos promovidos pela faculdade,
incluindooseventosdedivulgaçãocientífica. 
Ao ex-aluno é garantidooacessovitalícioàsinstalaçõesesistemasInstitucionais,incluindo
os materiais atualizados do curso que fez (Conteúdo Dinâmico RMEC). Além de ser
convidado a participar da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, o aluno egresso será
incentivadoacontribuircominformaçõessobresuatrajetórianomercadoquepoderãoservir
de subsídio para o Centro de Pesquisas e para o Programa de Atualização Permanente da
Faculdade.
O acompanhamento do desenvolvimento de egressos será feito por meio de comunidade
virtualeaçõesjuntoà basededadosdainstituição,incluindoconvitesparaeventoseoutras
atividades, como pesquisas, redação de artigos, palestras, aulas na própria instituiçãocomo
docente, painéis de debate e indicação para trabalhos reais oriundos do rico ambiente
profissional da Faculdade Roberto Miranda. O objetivo do acompanhamento de egresso é
oferecer suporte continuado para o seu sucesso e retroalimentar os Coordenadores e NDEs
sobreosucessodosalunos. 
Cabe ao coordenador de cada curso, com auxílio do Nape, manter o sistema atualizado e
organizaroseventosdosegressos. 
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1.12.9.IN CUBADORA D E EM
 PRESAS 
A Faculdade Roberto Miranda oferece aos discentes ambiente para o desenvolvimento da
prática empresarial no Brasil e nos Estados Unidos da América. O aluno da Faculdade
Roberto Miranda tem acesso a ambientes para desenvolvimento de negócios em caráter
experimentalcomapoiodementoreseminovadorasincubadorasempresariais.Alémdisso,a
Faculdade Roberto Miranda, através de uma ação inédita, conveniou-se com fundos de
investimentoanjoparacaptaçãodeinvestimentosparaaaberturadenegóciosdosalunos,bem
comoconvênioscomentidadesfinanceirasparafinanciamentoempresarialdebaixocusto. 
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1.13.GE STÃO D O CU RSO E  O S PR OCESSOS D E AV ALIAÇÃO IN TERNA E  EX TERNA 
Os resultados das avaliações tanto internas quanto externas do curso e da Faculdade
Roberto Miranda devem ser analisados pela CPA, CONSEPE e Colegiado de Cursos. A
partir desta análise, cada órgão colegiado deve apresentar um relatório sobre os pontos
fortesefracosdaFaculdadeRobertoMirandaeassoluçõespropostasparacadapontofraco
evidenciado, sendo o mesmo encaminhado para asinstânciassuperioresdeacordocomo
RegimentoInternodaFaculdadeRobertoMiranda. 


1.13.1.PR OJETO D E AU TO-AVALIAÇÃO IN STITUCIONAL 
A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, constituídapelo
Coordenador da CPA,umrepresentantedocente,umrepresentantetécnico-administrativo,
umrepresentantediscenteeumrepresentantedasociedadecivilorganizada. 
OsobjetivosdaautoavaliaçãoinstitucionaldaFaculdadeRobertoMirandasão: 

● Gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição em
relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação superior
ofertados; 
● Poremquestãoossentidosdoconjuntodeatividadesefinalidadescumpridaspela
instituição; 
● Identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus
problemasepontosfracos; 
● Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpodocentee
técnico-administrativo; 
● Fortalecerasrelaçõesdecooperaçãoentreosdiversosatoresinstitucionais; 
● Tornarmaisefetivaavinculaçãodainstituiçãocomacomunidade; 
● Julgaracercadarelevânciacientíficaesocialdesuasatividadeseprodutos;
● Prestarcontasàsociedadesobreosserviçosdesenvolvidos. 

Semestralmente,aCPAsolicitaráqueacomunidadeacadêmica(corposdocente,discentee
técnico-administrativo) responda o questionário de autoavaliação institucional,
considerandoasparticularidadesdecadasegmento. 
1.13.1.1.D
 IVULGAÇÃO D OS R
 ESULTADOS 
Os dados obtidos em cada questionário serão tabulados e analisados pelos membros da
CPAque,porsuavez,farãoadivulgaçãoparaacomunidadeacadêmica. 
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1.13.1.2.U
 TILIZAÇÃO D OS R
 ESULTADOS 
Os resultados obtidos das autoavaliações e avaliações externas (avaliação de curso,
ENADE, CPC, credenciamento, autorização, ouvidoriaeoutros)serãodiscutidosentreos
membros da CPA, as coordenações de curso e a diretoria. As coordenações de curso
levarão os resultados para os respectivos Núcleos Docentes Estruturantes a fim de
participarosprofessoresdocursodasquestõeslevantadaspelosalunosepropormelhorias. 
As sugestões de melhoria advindas dos professores serão analisadas e discutidas pelos
membros da CPA, coordenadores e Diretoria para, conjuntamente, buscarem formas de
sanarospontosfracosemelhorarcontinuamenteospontosfortes. 
Anualmente será elaborado o Relatório de Autoavaliação institucional considerando os
resultados e asaçõesdemelhoriarealizadasemcadasemestredoanoeoscincoeixosde
avaliação que contém as dez dimensões definidas no Sinaes, segundo Nota Técnica do
INEP/DAES/CONAES Nº065, de 09 de outubro de 2014. Esta NotaTécnicadeterminou
mudança nos núcleos e dimensões doRelatóriodeAutoavaliaçãoInstitucional,paraestar
de acordo com o relatóriofinal,talinformaçãotambémorientouacategorizaçãoeordem
das questões da pesquisa e definiu o primeiro ano após a autorização de início do curso
como o do primeiro relatório parcial de uma série de três, onde o último, o relatório
integral, fará balanço dotriêniodaavaliaçãointernadainstituiçãoterminandoaofinaldo
segundoano. 
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1.14.AT IVIDADES D E TU TORIA 
O corpo de tutores da Faculdade Roberto Miranda realiza a mediação pedagógica em
disciplinas presenciais e à distância. Os tutores estão disponíveisparaatendimentoaoaluno
das disciplinas ofertadas total ou parcialmente online por meio de ferramentas síncronas de
comunicação, como chat, videoconferência ou aplicativos de mensagens como o Whatsapp.
Mastambémemcanaisassíncronos,comopainéison-line,fórunsdediscussãoee-mail. 

1.14.1. AT ENDIMENTO À S DE MANDAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 
O atendimento às demandas didático-pedagógicas para alunos em disciplinas ofertadastotal
ouparcialmenteàdistânciasedarápormeiode: 
● Atendimentoinstantâneoviaaplicativosdemensagensechat 
● Sessõespré-agendadasutilizandoferramentascomochatevideoconferência 
● Monitoramento via ferramentas de comunicação assíncronadisponíveisnoAmbiente
VirtualdeAprendizagem,taiscomoblogsefóruns 
● Avaliaçãoecorreçãodeexercícioseprovas 
● TranscriçãoecargadeconteúdonoAmbienteVirtualdeAprendizagem 
Oatendimentoàsdemandasdidático-pedagógicasnosmomentospresenciaissedarápormeio
de: 
●
●
●
●

Atividadesdemonitorianautilizaçãodoslaboratórios 
AcompanhamentodosalunosdesignadospeloNúcleodeApoioPsicopedagógico 
Apoioaosalunoseatendimentodesuasdemandasacadêmicas 
Acompanhamentodosalunosematividadescomplementareseaulasexternas 

1.14.2.ME DIAÇÃO PE DAGÓGICA 
Na Faculdade Roberto Miranda, o tutor atua como facilitador do acesso do discente ao
conteúdo estudado. Nos momentos presenciais, ele monitora atividades do aluno e, na
ausênciadoprofessor,orientaoestudoeaexecuçãodetrabalhos.Nosmomentosàdistância,
alémdeorientareesclarecerdúvidasdosalunosemsessõespré-agendadas,éresponsávelpor
garantir que os materiais e atividades pedagógicas desenvolvidos pelos discentes estejam
sendo disponibilizados conforme previsto pela metodologia deensinodaFaculdadeRoberto
Miranda. 
Nocasodamediaçãoassíncrona,ondeoalunopostadúvidasouenviapore-mailaostutores,
estestêmcomopadrãodeatendimentoresolverasdúvidasdosalunosnomesmodia.Sefora
deseuhoráriodeexpediente,ofaránoprimeirohoráriodamanhãdodiaseguinte. 
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1.14.3.DO MÍNIO D O CO NTEÚDO  
Todos os tutores possuem pós-graduação stricto sensu, alémdecomprovadaexperiênciaem
tutoria e na área em que lecionam. Eles participam ativamente da preparação do conteúdo
fazendosugestõeseajustesantesdapublicaçãoaosalunos. 

1.14.4.AC OMPANHAMENTO A OS DISCENTES N O PR OCESSO FO RMATIVO 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem possui um painel de controle que permite ao tutor
acompanharoprocessoformativodosdiscentes.Oacompanhamentopodeserfeitodeforma
maisindividualizadaepontualparaalunosqueapresentemnecessidadesespecíficas.Todosos
alunos podem, aqualquermomento,agendarreuniõescomostutoresparadiscutirquaisquer
assuntosreferentesaqualquerumadasdisciplinas,tenhaelasidocursadapresencialmenteou
àdistância. 

1.14.5.AV ALIAÇÕES PE RIÓDICAS 
Além da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, os tutores são avaliados por meio das
avaliações intermediárias realizadas em cada módulo. São consideradas também todas as
opiniões,sugestõesereclamaçõesarespeitodatutoriaenviadosparaqualquerumdoscanais
de comunicação da Faculdade Roberto Miranda colocados à disposição da comunidade
acadêmica. Os dados são tabulados e enviados para a Comissão Própria de Avaliação, que
discuteasquestõesepropõemelhoriasaosdemaisórgãoscolegiados. 

1.14.6.CICLO D E AT UALIZAÇÃO 
Ações corretivas de aperfeiçoamento embasadas na tabulação dos dados das pesquisas e
avaliaçõessãoacionadasesupervisionadaspelaComissãoPrópriadeAvaliaçãomensalmente
e tempestivamente conforme necessário, garantindo assim o aperfeiçoamento do sistema de
tutoriabemcomoacriaçãodeumhistóricoconsistenteparaplanejamentodeaçõesfuturas. 
Para assegurar esseciclodeatualizaçãodosserviçosdetutoria,osalunossãoincentivadosa
preencher formulário de satisfação que são disponibilizados automaticamente no Ambiente
Virtual de Aprendizado ao términodecadaatividadeexecutadapelodiscente.Atabulaçãoe
análise desses formulários é um item fixo de pauta das reuniões da Comissão Própria de
Avaliação. 
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1.15.CO NHECIMENTOS,HA BILIDADES E  AT ITUDES NE CESSÁRIAS À  TU TORIA 
O processo de seleção de tutores para os cursos presenciais que ofertam disciplinas
parcialmenteàdistânciaétãorigorosoquantoesegueosmesmoscritériosqueoprocessode
seleção do corpo docente. Assim, os tutoresdaFaculdadeRobertoMirandasãoplenamente
habilitados em sua área de conhecimento, contando com pós-graduação stricto-sensu e
estando completamente integrados aoprocessopedagógico,colaborandocomosprofessores
nodesenvolvimentodoconteúdo. 
Desta maneira, é importante garantir umespectroamploparaoconjuntodeconhecimentos,
habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria, uma vez que otutorsetornaráa
ligaçãomaispróximadoalunocomainstituição.Alémdeumperfilprofissionaldedestaque,
o tutor da FaculdadeRobertoMirandaapresentahabilidadeseatitudescompatíveiscomsua
funçãoecomoperfilprofissionaldoegresso. 

1.15.1CO NHECIMENTOS 
Rotinasdetrabalhoecurso 
Ao ingressar na Faculdade Roberto Miranda, os tutores receberão treinamento sobre a
metodologia educacional e processos administrativos, familiarizando-se com as ferramentas
paraexecuçãodotrabalhoeacompanhamentodosdiscentesnoprocessoformativo. 
AmbienteVirtualdeAprendizagem 
O tutor da Faculdade Roberto Miranda tem por diretriz contratarprofissionaisquepossuam
experiência na tutoria em ensino a distância, experiência de mercado e graduação stricto
sensu.Apesardisso,seráoferecidoumtreinamentocompletoabordandoasparticularidadesdo
AmbienteVirtualdeAprendizagemutilizadopelainstituição. 
Conhecimentoplenonadisciplinaministradaenaeducaçãoàdistância 
O conhecimento na disciplina ministrada é garantido tanto pela atuação no mercadoquanto
pelo graudetitulaçãoalcançadopelosprofissionais,alémdesuaexperiêncianoexercícioda
atividade de tutoria. As reuniões de integração entre professores e tutores previstas no
ProgramadeAtualizaçãoPermanente(PAP)enoplanodeaçãodaEquipeMultidisciplinar,e
garantemodomíniodoconteúdoealinhamaatuaçãodedocentesetutoreseespecialistasem
tecnologiadainformação. 

1.15.2.HA BILIDADES 
Relacionamentosinterpessoais 
O tutor será a ligação mais próxima do aluno com a instituição e portanto deve possuir
capacidade de construir e manter relacionamentos construtivos com o corpo discente. Esta
habilidade é especialmente importante ao conduzir e orientar atividades ou gerenciar
conflitos, tantopresencialmentequantoàdistância.Visandoassegurarqueostutorestenham
essahabilidade,ainstituiçãotomaasseguintesprovidências: 
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● Avaliação de talentos e atitudes voltadas ao relacionamento interpessoal durante o
processodeseleção 
● Monitoramentodosrelacionamentosinterpessoaispormeiodasavaliaçõesperiódicas 
● Desenvolvimentodehabilidadesinterpessoaisatravésdetreinamentos 
Comunicação 
Além das habilidades de leitura e escrita, essenciais para execução das tarefas e processos
inerentes ao seu trabalho, o tutor deverá apresentar excelente comunicação interpessoal,
capacidade de interpretação, argumentação e oratória. Estas habilidades serão verificadas
durante a entrevista de seleção, e caso necessário podem ser desenvolvidas cursando os
módulos satélite de comunicação e expressão oferecidos pela própria instituição, além de
treinamentosespecíficosparatutores. 
Capacidadedetrabalharemequipe 
O corpo tutor deve trabalhar em conjunto com o corpo docente na produção de conteúdo
relevante, inovador e alinhado com arealidadedomundodotrabalho.Oprodutofinaldeve
não apenas sercapazdeconduziroalunoaoperfildoegressodesejado,masprincipalmente
oferecerumagarantiadeaprendizadoatravésdousodetécnicaspedagógicaseelementosque
favoreçam engajamento e participação. A integração entre o corpo tutor e docente será
garantidapormeiodereuniõesperiódicasprevistasnocalendáriodereuniõesdaInstituição. 
Organizaçãoeplanejamento 
Organização e planejamento, atitudes essenciais paraqualquertipodetarefa,adquiremuma
importância ainda maior devido à proposta inovadora das políticas de ensino da Faculdade
Roberto Miranda. Com a adoção da grade modular ecíclica,cadamódulocomportaalunos
emdiferentesetapasdeseupercursoacadêmico,oqueexigirádotutorumacompanhamento
muitomaispróximocomaçõespersonalizadasparacadaaluno. 

1.15.3.AT ITUDES 
Proatividade 
AFaculdadeRobertoMirandaadota,comopolítica,oatendimentoinstantâneodedemandas,
oqueseestendeparaatividadesdetutoria.Deacordocomoperfildefinidoparaocorpode
tutores, o tutor deve ter experiência de mercado, titulação stricto sensu e experiência em
tutoria. Essas características o habilitam resolver de forma autônoma a maior parte das
demandas geradas pelos alunos. Caso a solução do problema fuja ao escopo de atuaçãodo
tutor, a demanda deve ser imediatamente encaminhadaaodepartamentoouórgãocolegiado
competente,eacompanharsuaconclusão. 
Empatia 
Asatividadesdetutoria,sejamelaspresenciaisouàdistância,têmcomofinalidadefacilitara
jornada do aluno no percurso formativo proposto pela Faculdade Roberto Miranda. Assim,
além de profundo conhecimento acerca de sua área de docência, do curso e do perfil do
egresso, o tutor deve exercitar sua habilidade de empatia para entender as necessidades e,
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principalmente,asdificuldadesedesafiosenfrentadosporcadaalunoparaproporestratégias
pedagógicasqueoauxiliememsuasatividadesacadêmicas. 
Equilíbrioemocional 
Umavezqueotutorrepresentaaligaçãomaispróximadoalunocomainstituição,tantonos
momentos presenciais quanto à distância, ele será confrontado com os inevitáveis conflitos
que podem surgir em sala de aula. Por esta razão, deve ter controle sobre suas próprias
emoçõese,atravésdoexercíciodaempatia,entenderasemoçõesdooutroebuscarsoluções
adequadas,mesmoemmomentosdetensão. 
Flexibilidade 
Por sua formação e experiência, espera-se que o tutor seja flexívelparaassumiropapeldo
professor e tomar decisões pedagógicas e indicar estratégias pedagógicas para que o aluno
alcancesuasmetasacadêmicaseprofissionais. 
Monitoramentoatitudinal 
As fichas de satisfação fornecidas regularmente aosalunospossibilitamoacompanhamento
das atitudes dos tutores nas quatro dimensões e permitem que sejam tomadas as medidas
corretivasnecessárias. 

1.15.4.DE MANDAS CO MUNICACIONAIS E  TE CNOLOGIAS 
As atividades de tutoria serão desenvolvidas em momentos presenciais e momentos à
distância, quando toda a comunicação será mediada por meios telemáticos. O conjunto de
conhecimentos,habilidadeseatitudesprevistoparaocorpotutorgarantequeomesmotenha
um perfil profissional condizente com o perfil do egresso, e que tenha as competências e
habilidades necessárias para o atendimento às demandas comunicacionais e tecnológicas,
permitindooplenoexercíciodesuasatividades. 
Osprincipaismeiostelemáticosutilizadosparacomunicaçãocomalunossão: 
● AmbienteVirtualdeAprendizagem(Moodle) 
○ Chat 
○ Fóruns 
○ Fórunsavaliativos
○ Blogs 
○ Formulários 
● Ferramentasdevideoconferência 
● Aplicativosdemensagem 

1.15.5.AV ALIAÇÃO D A NE CESSIDADE D E CA PACITAÇÃO 
TantoaPesquisadeAutoavaliaçãoInstitucionalquantoasavaliaçõesintermediáriasrealizadas
a cada módulo medirão a aceitação edesempenhodecadatutor,indicandoanecessidadede
treinamento e reciclagem. Dados específicos a respeito do desempenho de tutores serão
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enviados aos órgãos colegiados e incluídos no Programa de Atualização Permanente,
conformeocaso. 

1.15.6.PR OGRAMA D E CA PACITAÇÃO PE RMANENTE D E TU TORES 
A Faculdade Roberto Miranda disponibiliza aos docentes, tutores e corpo
técnico-administrativo uma série de cursos de atualização cuja inscrição pode ser solicitada
diretamente ao departamento de RH da Instituição que tem autonomia e recursos para 
providenciarainscriçãodocolaboradordemaneirarápidaedesburocratizada. 
Órgãos colegiados como CONSU, CONSEPE, NDE e CPA também tem autonomia para
solicitar cursos de capacitação para docentes, tutores e corpo-técnico administrativo
diretamente ao departamento de recursos humanos baseados nas demandas oriundas dos
processos de avaliação conduzidos pela Instituição ouapartirdademandadediscentesede
sugestõespostadasnoscanaisdoProgramadeAtualizaçãoPermanentedaFaculdadeRoberto
Miranda|PAP. 

1.15.7.AP OIO IN STITUCIONAL 
O Programa de Atualização Permanente da Faculdade Roberto Miranda | PAP, criado para
manter a atuação da IES alinhada com os desejos e necessidades dos discentes, docentes,
tutores,corpotécnicoadministrativoemercado(perfildoegresso)incentivaumaparticipação
ampla na proposição de mudanças em sistemas, processos, recursos e qualquer frente que
possacontribuirparaamanutençãoeoêxitodosdiscentes. 
O PAP conseguiu criar um ambientedesegurançapsicológicadentrodaFaculdadeRoberto
Miranda, propício à inovação, incluindo como item fixo na pauta de reuniões de órgãos
colegiados,comoCONSU,CONSEPE,NDEeCPA,aleituradesugestõesobtidasnoscanais
de comunicação do programa presentes no site, no Moodle e nos totens eletrônicos no
Campus. 
Apossibilidadedefazerpedidosinusitadosao“programa”foiincentivadapelacriaçãodeum
e-mailinformaleconvidativo:pedepropap@urm.com.br. 
Discentes, docentes, tutores, corpo técnico-administrativo e sociedade têm acessodiretoaos
órgãos colegiados pela página principal do site por meio de um formulário simples onde
podempostarsugestões,reclamaçõeseelogiossemanecessidadedeseidentificarem. 
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1.16.TE CNOLOGIAS D E IN FORMAÇÃO E  CO MUNICAÇÃO 
A IES dispõe de dois sistemas distintos para informação e comunicação com os alunos.
Utilizamos o sistema Gestão Escolar Online (GEO) para funções administrativas como
faturamento,solicitaçãodesegundaviadeboleto,consultadesituaçãocadastral,consultade
notasefaltas.Funçõespedagógicascomoadisponibilizaçãodematerialdeaula,aconsultaà
grade e entrega eletrônica de documentos são feitas através do sistema Moodle,sistemade
LMS (Learning Management System) amplamente utilizado por faculdades euniversidades
aoredordomundo. 
Os meios de comunicação oferecidos aos discentes edocentesdaInstituiçãopermitemuma
comunicação fluída e acesso rápido e direto entre professores, alunos e instituição
contribuindodemaneiraexcelenteparaodesenvolvimentodoprocessopedagógicodocurso
e tem sua acessibilidade plena garantida pelas políticas de promoção da acessibilidade que
antevêemprocedimentoseequipamentosparaacessodetodososdiscentesàstecnologiasde
informaçãoecomunicaçãooferecidas. 

1.16.1.AT ENDIMENTO IN STANTÂNEO 
A comunicação instantânea via aplicativos de celular foi implantada com sucesso na
Instituição. Cadadepartamentotemumnúmeropararecepçãodemensagensinstantâneas. 
Grupos em aplicativos de comunicação instantânea criados pela coordenação de cursos
permitemaosdiscentesedocentesaresoluçãoinstantâneadedemandas,dúvidasesugestões
demaneirasuperioraosdemaismeiosdecomunicação,comoe-maileformuláriospelositee
secretaria,quepermanecemabertosaosalunoseprofessores. 
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1.17.AM
 BIENTE VIRTUAL D E AP RENDIZAGEM (AVA) 
A Faculdade Roberto Miranda oferece um ambiente virtual de aprendizagem rico em
materiais,recursoseoquehádemaisavançadoemtecnologiasdeensino-aprendizagem. 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade Roberto Miranda contém todos os
recursosdidáticosdisponíveishoje. 

1.17.1.MA TERIAIS 
Os alunos têm fácil acesso aos materiais disponíveis em pastas divididas por disciplina e
subdivididas por assuntos que contém asapresentaçõesutilizadasemaula,planilhas,textos,
Fichas de Introdução ao Aprendizado (FIT), preworks, leituras de apoio, artigos e demais
materiaistantoparavisualizaçãoemtelaquantoparadownload. 
Além disso, vídeos explicativos (tutoriais) e outros conteúdos on-demand gravados em
estúdio profissional com recursosdeúltimageraçãosãodisponibilizadosparaosalunosque
aindacontamcomespaçoparacomentários,enviodedúvidaseinteraçãoemtemporealcom
tutoresviachateaplicativosdemensagem. 
OAVAaindaofereceumlinkparaacessoàáreaadministrativadoalunoondeelepodetratar
deassuntosdesecretaria,calendáriosedemaisatosescolares. 

1.17.2.RE CURSOS 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade Roberto Miranda é construído sobre a
plataforma Moodle, que garante grande flexibilidade nasaplicaçõesemúltiplasferramentas
para avaliação e acompanhamento do discente. Além dos recursos nativos oferecidos pelo
sistema,oAmbienteVirtualdeAprendizagemincorporasistemasexternosquepermitemuma
experiência educacional mais rica, como por exemplo a plataforma que permite o acesso a
aulasemtemporeal. 
OsrecursosdoAVAdaInstituiçãoincluem: 
-

Tutoriaisemvídeo 
Acessoavídeo-aulasgravadas 
Acessoaaulasremotasemtemporeal 
Chatemtemporeal 
Fórunsdediscussão 
Espaçoparauploaddetrabalhos 
Downloadsdemateriais 
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1.17.3.TE CNOLOGIAS 
OLMSutilizadopelaInstituiçãoéoMoodle,plataformautilizadaporgrandesUniversidades
mundiais que possui interfaces para atuação conjunta com diversos sistemas e aplicações
comoZoom,Slack,Canvas,WWNorton,PearsoneCengageassignments. 
A presença da Faculdade Roberto Miranda no Vale do Silício na Califórnia coloca-a em
posição privilegiada para acesso às mais inovadoras tecnologias em termos de ambiente
virtual de aprendizagem, elevando a Faculdade Roberto Miranda a um nível de excelência
internacional. 

1.17.4.AC ESSIBILIDADE PL ENA 
Além da acessibilidade atitudinal e arquitetônica, a Faculdade Roberto Miranda coloca à
disposiçãodacomunidadeacadêmicaelementoserecursosdeacessibilidadeinstrumentalpara
eliminar barreiras que possam dificultar o uso de ferramentas, instrumentos e utensíliospor
partedealunosportadoresdenecessidadesespeciais. 
Sãoadotadasasseguintestecnologiasassistivasparaapoioaodeficientevisual: 
Jaws:softwarequepermiteaodeficientevisualutilizarocomputadorcommaisfacilidadee
praticidade por meio de voz sintética, permitindo a leitura do conteúdo escrito na tela.
Disponívelem:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura de um texto a partir de sua narração em áudio,
oferecendoadaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA:permitequeusuárioscegosoucomdeficiênciavisualpossamacessareinteragircom
osistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário por meio de voz sintetizada permitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaodeficienteauditivo: 
● Vídeosapresentadosemsaladeaulacomlegendas 
● Monitoresequipadoscomsistemaclosedcaption 
● AcompanhamentoextraclassepeloNape 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaoalunocombaixavisão: 
●
●
●
●
●

Avaliaçõespresenciaisemformatodigitaloubraile 
Autorizaçãoparaacompanhamentoporfiscaisouleitorescapacitados 
Materialdidáticoemformato.docoupdf 
Textosimpressosfornecidoscomaumentodefonte 
AcompanhamentoextraclassepeloNape 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

321 



1.17.5.AV ALIAÇÃO 
Todos os sistemas do Ambiente Virtual de Aprendizagem serão periodicamente avaliados
quantoàsuausabilidadeeestabilidadepelaequipeinternadeTecnologiadaInformação. 
Avaliaçãodeusabilidade 
As avaliações de usabilidade terãoênfasenasferramentaspedagógicasutilizadasduranteos
cursos,seuusoefetivoporpartededocentes,tutoresediscentes,eafacilidadedeusodecada
uma delas. Os dados serão coletados nos formulários das avaliações periódicas, e sua
tabulação ficará a cargo da Comissão Própria de Avaliação,queincluiráempautaetomará
providênciasconformenecessário. 
Avaliaçãodeinfraestrutura 
A capacidade do sistema, sua estabilidade e atualizações serãorealizadaspelaequipedeTI
nos períodos de recesso acadêmico. Serão feitas checagens de carga e de acesso,
funcionalidades do sistema e realização de cópia de segurança. Todas as verificaçõesserão
documentadaseregistradas,eosrespectivosbackupsarmazenadosemservidorpróprio. 

1.17.6.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE |PAP  
O Programa de Atualização Permanente também abre canal para a atualização de
procedimentos e funcionalidades disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. As
solicitaçõesdosusuáriosserãocoletadaspormeiodoscanaisoficiaisdecomunicaçãodoPAP
e incluídas nas pautas das reuniões dos órgãos colegiados competentes, que tomarão as
providênciasnecessárias. 
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1.18.MA TERIAL DIDÁTICO  
Diantedosconvênioscomeditorasinternacionais,avastaofertadeacessoaconteúdosatuais
em todas as áreas do conhecimento, a biblioteca deexcelênciaeoprogramadeatualização
permanente do acervo, a Faculdade Roberto Miranda optou por não prever a criação de
materiaisdidáticosprópriosemseuPPC(NSA). 
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1.19.PR OCEDIMENTOS D E AV ALIAÇÃO D OS PR OCESSOS D E EN SINO E  AP RENDIZAGEM 
OcursodeBachareladoemArquiteturaeUrbanismoémodulareoferececertificaçõesem
ferramentascomoSketchUP,AutoCAD,Modelagem3DeRealidadeVirtualeAumentada.
Este formato permite que a IES promova avaliações intermediárias e específicas do
processodeensinoeaprendizagemaolongodocurso. 
Cada módulo tem um trabalho prático com nota e uma prova que tem sua nota (40%)
somada e dividida com a nota dada pela banca para o seu trabalho (60%), que pode ser
individualouemgrupo,deacordocomaorientaçãodocorpodocentedecadamódulo. 
É facultado ao professor solicitar trabalhos adicionais se julgar necessário. A prova do
módulo inclui perguntas extraídas do conteúdo dos livros decomponentescurriculares,o
quepermiteoacompanhamentodaleituradabibliografiabásicaecomplementardocurso,
bemcomoaavaliaçãodoseuentendimento. 
Osistemadeavaliação,portanto,englobaaavaliaçãodotrabalhoapresentadoàbancaapós
longaorientaçãodentrodasaulas,otrabalhoadicional(sesolicitado)eaasprovasondeo
aluno tem que responder questões pontuais, conceituais e técnicas a respeito dos temas
tratadosemcadacomponentecurriculardoprogramaedesuabibliografia. 
De acordo com a regulamentação expressa no Regimento, a avaliação do rendimento
acadêmico é feita por disciplina (componente da Unidade Curricular), incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento. A frequência às aulas e demais atividades escolares,
permitida apenas aosmatriculados,éobrigatória.Éconsideradoreprovadonadisciplinao
alunoquenãoobtenha,nomínimo,75%(setentaecincoporcento)defrequênciaàsaulase
demaisatividadesprogramadas,independentedosdemaisresultadosobtidos. 
Acadaverificaçãodeaproveitamentoéatribuídaumanota,expressaemgraunuméricode
zeroadez.Seráatribuídanota0(zero)aoalunoquenãofizeraverificaçãonadatafixada,
bem como àquele que estiver usando meios fraudulentos. As médias são expressas em
númerosinteirosouemnúmerosinteirosmaiscincodécimos.Seráconsideradoreprovado
o aluno que não obtiver, na unidade curricular, média final igual ou superior a três.
Atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e demais atividades
escolares,oalunoseráaprovado:independentedoexamefinal,oalunoqueobtivernotade
aproveitamento não inferior a 7 (sete), correspondente à média aritmética, sem
arredondamento,dasnotasdostrabalhosescolareseprovas;medianteexamefinaloaluno
que,tendoobtidonotadeaproveitamentoinferiora7(sete),porémnãoinferiora3(três),
obtiver nota final não inferior a 5 (cinco), correspondente à média aritmética, sem
arredondamento, entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final. O aluno
reprovado por não ter alcançado frequência ou média mínima exigida, deve repetir a
unidadecurricularnomóduloseguinte.Épromovidoaomóduloseguinteoalunoaprovado
em todas as unidades curriculares do módulo cursado, admitindo-se, ainda, a promoção
comdependência. 
Em resumo, osprocedimentoseasformasdeavaliaçãodoprocessoensino-aprendizagem
dar-se-ão pela média aritmética entre a nota do trabalho do módulo eanotadaprovade
cadaunidadecurricularpertencenteaomódulo. 
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1.19.1.ME TODOLOGIA -PR OCEDIMENTOS E  PR OCESSOS AD ICIONAIS 
Como procedimento adicional de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, o
planejamento acadêmico da Faculdade Roberto Miranda tem por base as análises dos
instrumentos de pesquisa utilizados na CPA e apresentados à comunidade. Estes
instrumentos de avaliação garantem o caráter plural da autoavaliação e permitem que
gestores identifiquem os pontos fortes e fracos da IES, assim como as oportunidades de
melhorias advindas do processo de autoavaliação. Este modelo de autoavaliação cíclica
permitequeaFaculdadeRobertoMirandaproduzarelatóriosqueindicamanecessidadede
melhorias contínuas emseusprocessosdeensinoaprendizagem,gestãoeinteraçãocoma
comunidadenaqualestáinserida. 

1.19.2.RE GULAÇÃO E  GE STÃO D AS AT IVIDADES CO MPLEMENTARES 
AsededaFaculdadeRobertoMirandanoValedoSilício,berçomundialdatecnologia,gera
uma inexorável conexão com a inovação e asmaismodernasferramentastecnológicaspara
usonasatividadescomplementaresprevistasparaosalunosdoBachareladoemArquiteturae
Urbanismo. 
Graças aos sistemas de geolocalização, o controledaparticipaçãodosalunosnasatividades
complementarespropostaséfeitoatravésdesistemasderastreamentoremotos. 
Relatórios de visitas técnicas podem ser preenchidos diretamente nos celulares dos alunos
durante a atividade, permitindo ao coordenador e docentes a gestão em tempo real de
presença,dúvidaseavaliaçãodoaproveitamento.

1.19.3.AM
 BIENTE VIRTUAL D E AP RENDIZAGEM  
A plataforma de Ensino à Distância da Faculdade Roberto Miranda permite uma ampla
variedade de modelos de avaliação à disposição dos docentes, reforçando a fidelidade das
avaliaçõesearelaçãoensino-aprendizagem. 

1.19.4.AC ESSO A OS R ESULTADOS 
Osalunostêmacessoaosseusresultadosatravésdediversoscaminhos: 
-

Publicaçãodenotas 
Publicaçãodeprovascorrigidas 
Questõescomentadas(provasonline) 

A disponibilização de informações aos alunos de maneira sistematizada permiteumamaior
liberdadedodiscentenaescolhadoscaminhosdesejadosparaseudesenvolvimentodeforma
contínuaeefetiva. 
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Existem diversos caminhos disponíveis ao discente para atingir seus objetivos: rever
conteúdos on-line,recorreraoauxíliodetutores,solicitarreuniõescomdocentes(mentoria),
acessarovastoacervobibliográficooferecido,participardefórunscomseuscolegasouainda
obterajudainstantâneapelosgruposdeWhatsAppcomacoordenação,deformaquetodasas
ferramentas estão àsuadisposiçãopermitindo-lheescolheraformadeacessoquemelhorse
adequaàssuasnecessidadeseaoseuperfildeaprendizagem. 

1.19.5.PA RTICIPAÇÃO DISCENTE N O AC OMPANHAMENTO E  AV ALIAÇÃO D O PPC 
Conforme previsto noPDIenoregulamentodaIES,odiscentetemparticipaçãoobrigatória
emtodososórgãoscolegiadosquevisamoacompanhamentoeavaliaçãodoPPC. 
A partir de avaliações realizadas de maneira contínua, a CPA e o NDE têm os elementos
necessários e a missão de planejar ações concretas econtínuasparamelhoriadosprocessos
avaliativosdaInstituição. 

1.19.6.AÇ ÕES D E ME LHORIA D O PR OCESSOS D E EN SINO E  AP RENDIZAGEM 
OsresultadosobtidospelosdiscentesnasavaliaçõesdeEnsinoeAprendizagemapontamcom
precisãoospontosdemelhoriadosprocessos. 
ÉfunçãodaCPAedoNDEplanejaraçõesconcretasparaamelhoriacontínuadasavaliações
dosprocessosdeensinoeaprendizagemapartirdosdadosobtidos. 
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1.20.NÚMERODEVAGAS 
OnúmerodevagaspretendidoparaocursodeBachareladoemArquiteturaeUrbanismoda
Faculdade Roberto Miranda está fundamentado em pesquisas conduzidas peloseucentro
depesquisasjuntoàcomunidadeacadêmicaquecomprovamsuaadequaçãoàdimensãode
seu corpo docente e às condições de infraestrutura física e tecnológica para ensino e
pesquisa. 
A justificativa para o número de vagas oferecido está exaustivamente comprovado neste
PPCcombaseemdadosefatosquecomprovamalacunaparaatendimentodeclientesde
alta gama no Brasil. Uma oportunidade não explorada, mesmo por Instituições com
tradição no ensino da Arquitetura, pois a utilização massiva de profissionais demercado
para lecionar Arquitetura e Urbanismo, praxe da Faculdade Roberto Miranda, em seus
cursosdepós-graduação,representaoacessoaummercadopoucoexplorado,comespaço
suficiente para abrigar muito mais vagas do que a Faculdade tem capacidade de formar
hoje. 
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2. CO RPO DO CENTE 
2.1.NÚ CLEO DO CENTE ES TRUTURANTE -NDE 
O NDE é composto por cinco professores, sendo um deles o coordenador do curso,
contratados em Regime de Tempo Parcial (RTP) ou Regime de Tempo Integral (RTI),
sendo 60% integral, e 80% têm titulação obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu. Suas principais funções são: assessorar no planejamento, organização e
desenvolvimento do curso; acompanhar e diagnosticar eventuaisdesviosnarealizaçãodo
projeto pedagógico; participar na elaboração e atualização do projeto pedagógico;
participar de outras atividades deinteresseparaoaperfeiçoamentodoprojetopedagógico
do curso e melhoria do perfil do egresso levando em conta as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as novas demandas do mundodotrabalho,verificaroimpactodosistemade
avaliação de aprendizagem na formação do estudante,entreoutras.Alémdisso,oNDEé
responsável pelo planejamento de procedimentos para garantir a continuidade de seu
própriotrabalhopormeiodapermanênciadeseusmembros,comaçõescomo aaceleração
da progressão prevista no Plano de Carreira Docente para membros que completarem o
mandatoatéoatoregulatórioseguinte. 
A participação dos professoresnesteórgãocolegiadodar-se-ápormeiodasaçõesdeseus
representantes eleitos que opinam, discutem, deliberam e votam sobre o planejamento,
organização e desenvolvimento dos cursos, acompanhando e diagnosticando eventuais
desviosnarealizaçãodoprojetopedagógicoedoaperfeiçoamentodocursoedamelhoria
doperfildoegresso. 
AIEScontacomumaestratégiaderenovaçãodoNDEatravésdaescolhadeseusmembros
por e entre seus pares, tendo sempre participação ativa na construção do Projeto
Pedagógico do Curso, além de debater constantemente as melhores práticas de ensino e
inovação.
O estudo do NDE reforça asspercepçõesacumuladasaolongodaexperiênciaacumulada
em10anosdeatividadeempós-graduaçãoemArquitetura.
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2.1.1.ME MBROS D O NDE 
Composição 

Titulação 

Regime 

WalterRenanAbreuMaffei(CoordenadordoCurso) 

Doutor 

RTI 

EgbertoGomes Franco 

Doutor 

RTI 

MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo 

Mestre 

RTP 

LorreineAgostinhoClaudio 

Mestre 

RTP 

PabloTellesdeCaldas 

Especialista 

RTI 

2.1.2.PR OCEDIMENTOS P ARA PE RMANÊNCIA 
A Faculdade Roberto Miranda adota uma política que incentiva os docentes aparticiparem
ativamentedonúcleodocenteestruturante: 
●
●
●
●
●
●

Hora-auladiferenciada; 
Prioridadeemvagasemeventosinternacionais; 
Deferênciaespecialemeventos; 
Precedêncianascerimôniasdainstituição; 
PindelapelacombrasãodaInstituiçãoemcordiferenciada 
SaladereuniãocominfraestruturacompletaeserviçosdeA&B. 
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2.2. EQ UIPE MU LTIDISCIPLINAR 
AEquipeMultidisciplinartemcomofinalidadeauxiliarnoplanejamentoeimplementaçãode
melhoriasnosprocessosadministrativoepedagógicodasatividadesàdistânciaprevistasneste
PPC. O modelo de trabalho desenvolvido paraestecursoconsideraasdemandasespecíficas
previstasnasPolíticasdeEnsinodaFaculdadeRobertoMiranda. 

2.2.1.CO MPOSIÇÃO D A EQ UIPE MU LTIDISCIPLINAR
A EquipeMultidisciplinarécompostapormembrosdacomunidadeacadêmica,notadamente
professores conteudistas, tutores, coordenador de curso e especialista em tecnologia da
informaçãodediferentesáreasdoconhecimento. 
Professoresconteudistas 
Para módulos com conteúdo parcialmente oferecido na modalidade à distância, o professor
titularseráresponsávelpelaadequaçãodoconteúdoentreguepresencialmenteeàdistância. 
Tutores 
Otutorparticipaativamentedapráticapedagógicaetemumcontatomuitomaispróximocom
o aluno, pois está presente tanto nos momentos presenciais quanto à distância. Além da
tutoria,auxilianarevisãodeconteúdoedefiniçãodeestratégiaspedagógicas. 
EspecialistaemTecnologiadaInformação 
Emseucorpotécnico-administrativo,aFaculdadeRobertoMirandapossuitécnicocapacitado
no atendimento àsdemandasdeinfraestruturadatecnologiadainformação,atuandotambém
nosuporteaousuário. 

2.2.2.RE SPONSABILIDADES D A EQ UIPE MU LTIDISCIPLINAR 
A multiplicidade de perfis e de competências trazidas pelos integrantes da equipe
multidisciplinar garantirão a formatação e entrega, ao corpo discente, de conteúdo alinhado
com asPolíticasdeEnsino,totalmenteadaptadosparaaentregapormeiodastecnologiasde
informação e comunicação com a qualidade e segurança necessárias para garantir o
cumprimento do perfil do egresso estabelecido. Suas principais responsabilidades serão a
concepção, produção, disseminação e gestão de metodologias, tecnologias e recursos
educacionais. 
Todos os materiais, estratégias e instrumentos utilizados devem passar pela avaliação da
equipe multidisciplinar quanto à sua aplicabilidade, seu valorpedagógicoeseualinhamento
comaspolíticasdaInstituição. 
Osintegrantesdaequipemultidisciplinarserãoresponsáveispor: 
Professoresconteudistas 
● Adequarasestratégiasdeensinoaoambienteonline; 
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●
●
●
●
●
●

Criarpreworksa dequadosaoambienteonline; 
Revisareadaptaroconteúdo; 
Selecionarmateriaiseleiturasdeapoio; 
Adequarinstrumentosavaliativos; 
Solicitarrespostascomentadasaosprofessoresdecadadisciplina; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

Tutores 
●
●
●
●
●
●

Avaliaçãodaaplicabilidadedomaterial; 
Organizaresequenciarconteúdosemateriaisdeapoio; 
Criar,sobsupervisãodosdocentes,fórunsegruposdediscussão; 
Definirfluxogramaecalendáriodepublicaçãodemateriais; 
Inserirrespostascomentadasnasavaliações; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

EspecialistaemTecnologiadaInformação 
●
●
●
●

Avaliarrecursosdisponíveisenecessáriosparaasaçõespropostas; 
Proporsoluçõesealternativasparaasestratégiaspropostas; 
Adequarosistemaaosrequisitospedagógicoseavaliativos; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

Ao final daestruturaçãoeadequaçãodosconteúdos,osmembrosdaEquipeMultidisciplinar
realizamreuniãoparadebateevalidaçãofinaldoconteúdoesuaformadedisponibilizaçãoem
conjunto. 

2.2.3.PL ANO D E AÇ ÃO E  PR OCESSOS D E TR ABALHO 
Conforme Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar, o processo devalidaçãodeconteúdos
para publicação no Ambiente Virtual de Aprendizagem segue um fluxo determinado para
garantirsuaadequaçãoecorretaapreensãopeloaluno. 
Após a definição inicial do conteúdo, os professores titulares de disciplinas integral ou
parcialmente ofertadas na modalidade a distância devemsubmeteromesmoàapreciaçãoda
Equipe Multidisciplinar. Essa, por sua vez, fará as devidas adaptações e sugestões no
conteúdo, que devem ser devolvidas ao professor titular para revisão e validação final.
Somente depois de validados os conteúdos poderão ser produzidos e publicados para os
alunos. 
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2.3.RE GIME D E TR ABALHO D O CO ORDENADOR D O CU RSO 
Em consonância com o Regulamento da Faculdade Roberto Miranda, a atuação do
Coordenadordecursoestáfundamentadanosartigostranscritosabaixo: 
Art.21-AcoordenaçãodidáticadecadacursoestáacargodeumCoordenadordeCurso
escolhido e designado pelo Diretor da Faculdade Roberto Miranda, para um mandato
máximodedoisanos,podendoserreconduzido. 
Art.22-OCoordenadordeCursopodeterotérminodeseumandatoantecipado,acritério
doDiretordaFaculdadeRobertoMiranda. 
Art.23-CompeteaoCoordenadordeCurso: 
I - convocar e presidir as reuniões de docentes dasváriasáreasdeestudosoudisciplinas
afinsquecompõemoCurso; 
II - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade dos
professoresealunos; 
III.supervisionarocumprimentodasatribuiçõesdecadadocentedocurso,dandociência
deirregularidadesaoDiretordaFaculdadeRobertoMiranda; 
IV . coordenar a elaboração e sistematização das ementas e programas de ensino das
disciplinasdocurrículoplenodocursoparaapreciaçãoeaprovaçãodoórgãorespectivo; 
V-apresentar,semestralmente,aoDiretordaFaculdadeRobertoMiranda,relatóriodesuas
atividades e das de sua coordenação, bem como as indicações bibliográficas necessárias
paraopróximoperíodoletivo; 
VI-sugeriracontrataçãooudispensadopessoaldocenteemonitores; 
VII -proporouencaminharproposta,naformadesteRegimento,paraacriaçãodecursos
sequenciais,depós-graduaçãoeodesenvolvimentodeprojetosdepesquisaeprogramasde
extensãooueventosextracurriculares,culturaisoudesportivos; 
VIII . fomentar e incentivar a produção científica e intelectual dos corpos Docente e
Discente; 
IX . sugerir medidas para aperfeiçoar operfildocurso,emfunçãodesuascaracterísticas
profissionaisesociais; 
X . sugerir e implementar atividades relacionadas com a avaliação interna e externa do
curso, mormente aqueles concernentes à avaliação institucional e aos mecanismos de
avaliaçãodosistemafederaldeensino; 
XI-exercerasdemaisatribuiçõesquelhesejamprevistasemleienesteRegimento. 
O coordenador do curso é pivô da relação entre docentes, discentes eainstituiçãoetem
representatividadenoscolegiadossuperiores. 
Aspolíticasdecontrataçãodocorpodocenteprivilegiamarelaçãodocoordenadorcomos
professores e a contratação em regime de tempo integral pressupõe que a atuação do
coordenador possa continuar a ser exercida de maneira excelente, no que diz respeito à
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gestão do curso (dedicação integral ao curso), à relação com os docentes e discentes
(gabinetes privativos de trabalho com espaço de reunião com docentes e atendimento de
discentes)esuarepresentatividadenoscolegiadossuperiores. 

2.3.1.RE GIME D E TE MPO IN TEGRAL 
O regime de trabalho do coordenador do Bacharelado emArquiteturaeUrbanismoéde
tempointegral,oquepermiteaomesmoumadedicaçãointensivaàcoordenaçãodocurso,
mantendo a relação entre o número de vagas anuais pretendidas e as horas semanais
dedicadasàcoordenação,beminferiora10. 
Aformadecontrataçãoescolhida(RTI)contemplaumacargahoráriade40horassemanais
eocoordenador,quenãotemcargahoráriadedocênciamaiorque6(seis)horassemanais,
podededicar34horasporsemanaàcoordenaçãodocurso. 
Portanto, a relação entre o número de vagas anuais pretendidas (80) eashorassemanais
dedicadasàcoordenação(34)éde2,35horas. 
Oregimedetempointegralpermiteaocoordenadoraimplantaçãoesustentaçãosegurasdas
políticasinstitucionaisdeensino,extensãoepesquisaconstantesnoPDI. 

2.3.2.RE PRESENTATIVIDADE N OS CO LEGIADOS SU PERIORES 
O Coordenador do Curso participa do NDE, CONSEPE e do CONSU, o que lhe confere
representatividade ímpar para manutenção da excelência do Bacharelado em Arquitetura e
Urbanismo. 

2.3.3PL ANO D E AÇ ÃO D A CO ORDENAÇÃO 
Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Roberto
Miranda, são previstos indicadores de desempenho da coordenação garantindoaefetividade
doaprendizado,ocumprimentodopercursopedagógicoeoatingimentodoperfildoegresso
definidonestePPC. 
SãoindicadoresdedesempenhodaCoordenação: 
●
●
●
●
●

Desempenhodocorpodocenteecorpotutor; 
Padronizaçãodeinstrumentosavaliativos; 
Padronizaçãodadocumentaçãodeaula(slides,FITep reworks); 
Índicedesatisfaçãodaturma; 
Taxadeevasão. 
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2.3.4.EX PERIÊNCIA D O CO ORDENADOR 
Prof. Dr. Walter RenanAbreuMaffeipossuigraduaçãoemArquiteturapelaUniversidade
PresbiterianaMackenzie(1965),mestradoemArquiteturaeUrbanismopelaUniversidade
de São Paulo (1983) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelaUniversidadedeSão
Paulo (1989). Foi o criador e coordenador do Mestrado Stricto Sensu de Arquitetura da
Universidade Bandeirante de São Paulo. Tem experiência na área de Arquitetura e
Urbanismo, com ênfase em projetos nesses setores,atuandoprincipalmentenosseguintes
temas: projeto de arquitetura de hidroelétrica, plano diretor e projeto de arquitetura de
aeroporto,planodiretordetransporteseprojetosarquitetônicosdeindústriaseedificações
paradiversosfins.  
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2.4.CO RPO DO CENTE:TITULAÇÃO 
O corpo docente do curso foi cuidadosamenteselecionadoparaofereceramelhorformação
tantoteóricaquantopráticaaosalunosdocurso.Paraaproximarasaladeauladarealidadedo
mercado, a Faculdade Roberto Miranda buscou trazer professorescomexperiênciadentroe
fora da docência, cuidadosamente equilibrando os conhecimentos e saberes maisrelevantes
paracadaumadasdisciplinas.Esseposicionamentofazcomqueoprocessoderecrutamento
eseleçãodeprofessoressejamaiscriteriosoedifícil,umavezqueodocentedeve,aomesmo
tempo, concentrar conhecimentosdemercadoatestandosuaatuaçãodemaneiraexcelente,e
atenderaosexigentesrequisitosdeexperiênciaetitulaçãoacadêmicaadotadospelaFaculdade
RobertoMiranda.
Para demonstrar aos profissionais de mercado e possíveis membros do corpo docente a
importânciadaexperiêncianaáreaacadêmica,fomentandoassimacontinuidadedatitulação
de profissionais com carreiras já estabelecidas porém sem titulação, o Núcleo Docente
Estruturante realizou um relatório de estudo que envolveu os membros da comunidade
acadêmica para verificar a importância da experiência profissional,acadêmica,domíniodas
metodologias,técnicaseferramentasnadefiniçãodocorpodocenteecorpotutor.Assim,foi
definidoquetodososmembrosdocorpodocenteedocorpodetutoresdevempossuirtítulos
depós-graduação,sendoqueamaiorpartedevepossuirtitulaçãostrictosensu. 

2.4.1.RE LAÇÃO E NTRE CO RPO DO CENTE E  DE SEMPENHO E M SA LA D E AU LA 
Para atender ao Perfil Profissional do Egresso detalhado no item 1.3 deste PPC, o NDE
realizou levantamento entre os demais órgãos colegiados e corpo docente dos cursos de
pós-graduação da Faculdade Roberto Miranda objetivando definiroperfildocorpodocente
doBachareladoemArquiteturaeUrbanismo. Foidefinidoqueasexperiênciasprofissionale
acadêmica de todos os docentes devem apresentar total aderência ao desempenho esperado
em aula. Foi definido ainda que pelo menos 60% do corpo docente deve possuir titulação
stricto sensu. Estes critérios visam garantir que os docentes tenham total capacidade para
analisarconteúdosdoscomponentescurriculares,enfatizandosuaimportânciaparaaatuação
profissionaleacadêmicadodiscente,fomentandooraciocíniocríticocombaseemliteratura
atualizada.Espera-seaindaqueosdocentespossibilitemaosdiscentesoacessoaconteúdose
pesquisasdeponta,fazendoarelaçãoentreteoria,práticaeperfildoegresso. 

2.4.2.GR UPOS D E ES TUDO E  GR UPOS D E PE SQUISA 
AFaculdadeRobertoMirandapossuiumCentrodePesquisavoltadoàcriaçãodeconteúdos,
pesquisa de mercado, desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Os trabalhos,
artigosepesquisaspodemserutilizadospelosprópriosalunosemsuasatividadesacadêmicas
e/ou profissionais, e estão também disponíveis para consulta pela internet. Caso o corpo
docente detecte uma tendência ou o mercado tenha alguma demanda, estudos podem ser
aprofundadosourealizadossobdemanda. 
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Todos os conteúdos podem ser publicados em www.luxurymarketreview.com, revista
científica do Centro de Pesquisas, Intercâmbio e Desenvolvimento da Faculdade Roberto
Miranda. 
Convênioscomoutroscentrosdepesquisaeperiódicosdosetoraoredordomundopermitem
aosdocentesediscenteoacessoaconteúdosdepesquisadeponta,entreeles: 
● Euromonitor; 
● LuxuryDaily; 
● JingDaily. 

2.4.3.TA BELA D E TITULAÇÃO 
Emseusdoisprimeirosanosdeexistência,ocursocontarácom15docentes,sendoquemais
de51%possuemtitulaçãodepós-graduaçãoStricto. 

Nome 

Titulação 

WalterRenanAbreuMaffei 

Doutor 

EgbertoGomesFranco 

Doutor 

ValériaBrandini 

Doutor 

AlexandreJusisBlanco 

Doutor 

MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo 

Mestre 

MiguelValioneJúnior 

Mestre 

RicardoJoséRossindeOliveira 

Mestre 

EricFernandoTeixeiraZompero 

Mestre 

LorreineAgostinhoClaudio 

Mestre 

CesarAugustoAlonsoCapasso 

Mestre 

MaurícioTakahashi 

Mestre 

PabloTellesdeCaldas 

Especialista 

MarcelodeOliveiraMota 

Especialista 

SilviaMariaCarneirodeCampos 

Especialista 

LuizGustavoCampos 

Especialista 


Docentescomtitulaçãos trictosensu:73% 
DocentescomMestrado:46% 
DocentescomDoutorado:27%
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PalestrantesconvidadosdaPós-GraduaçãoFRM 

JoãoArmentano 

Convidado 

PatríciaAnastassiadis 

Convidada 

RuyOhtake 

Convidado 

MarcioKogan 

Convidado 

PauloLúcioBrito 

Convidado 
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2.5.RE GIME D E TR ABALHO D O CO RPO DO CENTE D O CU RSO 
Em seus primeiros dois anos de existência, o curso contará com 15 docentes, sendo que
mais de 60% possuem titulaçãodepós-graduaçãoStrictoSensue40% docorpodocente
está comprometido para contratação como RTPouRTI,consideradapeloestudodoNDE
como suficiente para a dedicação à docência, oatendimentoaosdiscentes,aparticipação
no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem. 

DOCENTE 
Prof.Dr.WalterRenanAbreuMaffei(CoordenadordoCurso) 

REGIME 
RTI 

Prof.Dr.EgbertoGomesFranco 

RTI 

Profa.Dra.ValériaBrandini 

Horista 

Prof.Dr.AlexandreJusisBlanco 

Horista 

Prof.Me.MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo 

RTP 

Prof.Me.MiguelValioneJúnior 

RTP 

Prof.Me.RicardoJoséRossindeOliveira 

Horista 

Prof.Me.EricFernandoTeixeiraZompero 

Horista 

Profa.Ma.LorreineAgostinhoClaudio 

RTP 

Prof.Me.CesarAugustoAlonsoCapasso 

Horista 

Prof.Me.MaurícioTakahashi 

Horista 

Prof.Esp.PabloTellesdeCaldas 

RTI 

Prof.Me.MarceloMota 

Horista 

Prof.Esp.SilviaCarneiro 

Horista 

Prof.Esp.LuizGustavoCampos 

Horista 



2.5.1.AT ENDIMENTO IN TEGRAL D A DE MANDA 
OplanejamentoderegimedetrabalhodosdocentesdaFaculdadeRobertoMirandapermiteo
atendimentointegraldademanda,considerandoalémdadedicaçãoàdocência,oatendimento
aos discentes, incluindoconsultasextraclasse,aparticipaçãonoscolegiados,oplanejamento
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didático, incluindo reuniões de trabalho para análise e utilização das orientações da CPA,
preparação de exercícios pré-aula, preparação de aulas, avaliações e suacorreçãoconforme
previstonoManualdoProfessor. 
Oregimedetempointegralpermiteaosdocentesumaatuaçãoconsistentenaáreadeensinoe
pesquisaconformepreconizadopeloPDI,bemcomoparticipardeatividadesdeextensão. 


2.5.2.MA NUAL D O PR OFESSOR 
As atividades dosmembrosdocorpodocentedaFaculdadeRobertoMirandaestãodescritas
no Manual do Professor, que contém o detalhamento de suas funções, a carga horáriatotal
sugeridaporatividadeeosistemaderegistroeacompanhamentodeseudesempenho. 
Os docentes têm acesso on-line em tempo real ao seu manual, que contempla ainda a
metodologia de ensino da Instituição,ementasdesua(s)disciplina(s),modosalternativosde
preparodeaulas,dicasatualizadasdepráticasdeensinoeacessoaosseusresultadosquesão
registradoseletronicamentenosite. 


2.5.3.CA PACITAÇÃO D OS DO CENTES 
Em um processo de melhoria contínua, a Faculdade Roberto Miranda oferece cursos de
capacitaçãoeoportunidadesdeparticipaçãoemeventosnoBrasilenoExterior. 
Além disso a Faculdade Roberto Miranda realiza reuniões de treinamento interno para
integraçãodosdocentes,incluindoalmoçosseguidosdeatividadesdidático-educacionaisque
reforçam a interdisciplinaridade, reduzem a sobreposição de conteúdos e trazem para “a
mesa”pontosdemelhoriaidentificadospelaComissãoPrópriadeAvaliaçãoepelaCPApara
discussãocomosdocentes. 
Nos encontros são premiados docentes que obtiveram pontuação elevada nos relatórios de
avaliaçãodosalunos. 


2.5.4.IN DICADORES D E PE RFORMANCE (KPIS)  
AFaculdadeRobertoMirandatrabalhacomdiversasmétricasdeacompanhamentoeregistro
deindicadoreschavedeperformance.Dentreelas: 
-

Presençadosalunosemsala 
Inadimplência 
Evasão 
Pontuaçãonosdiversosquesitosdafichadeavaliação 
Ausênciadereclamaçõesnacoordenação,secretariaeouvidoria 
Acompanhamentodosprazosdeuploaddepreworkse slides 
Existênciadeexercíciodesedimentaçãodoaprendizado 
Enviodeartigosparaarevistacientífica 
Prazosdecorreçãodeprovasetrabalhos 
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Osindicadoreschavedeperformance(KeyPerformanceIndicators-KPIs)sãoapuradospela
coordenação,tesouraria,controladoriaedireçãodaFaculdadeelevadosaoconhecimentodos
professoresedaCPAparaplanejamentoegestãodoprocessodemelhoriacontínuadocurso. 

2.5.5.SISTEMA D E RE GISTRO D E AT IVIDADES 
OsistemaMoodlepermite,emseupaineladministrativo,acompanharoregistrodecadauma
das atividades individuais dos professores. Os acessos com o login de cada professor
registram as atividades do docente de maneira ampla e assertiva. Participação em fóruns,
upload de conteúdos, correção de provas, atendimento aos alunos, disponibilização de
materiais adicionais, ficam registrados automaticamente no sistema.OManualdoProfessor
descreve as atribuições individuais dos professores,comosãoregistradasecomoacessaros
registrosparaprovidênciaspreventivasecorretivas. 

2.5.6.CA RGA HO RÁRIA P OR AT IVIDADE 
AFaculdadeRobertoMirandatrabalhacomprocessosavançadosdeutilizaçãodotempo.Faz
partedacapacitaçãodocorpodocenteocursodegestãodotempo,quedivideacargahorária
do trabalho docente de maneira dinâmicaconsiderandooníveldeimportânciaeurgênciade
cadaumadasatividades. 

2.5.7.ME LHORIA CO NTÍNUA 
A documentação descritiva contendo os registros da performance dos docentes deve ser
enviada para a Comissão Própria de Avaliação e o Núcleo Docente Estruturanteaofinalde
cadamóduloparaserutilizadanoplanejamentodeaçõesdemelhorianaatuaçãodosdocentes
enosprocessosenvolvendoocurso. 
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2.6.EX PERIÊNCIA PR OFISSIONAL D O CO RPO DO CENTE 
A contratação de docentes profissionais de mercado é uma das marcas registradas da
Faculdade Roberto Miranda, que tem em seu Corpo Docente da pós-graduação nomes
como Patrícia Anastassiadis, João Armentano, Marcio Kogan, Ruy Ohtake, além de
grandesnomesinternacionaiscomDrorBenshetrit,KarinRashideRobertMoore.Umpilar
que transmitirá o sucesso de seus cursos de Pós-Graduação para o Bacharelado de
ArquiteturaeUrbanismo. 
O Núcleo Docente Estruturante conduziu um estudo sobre a experiênciaprofissionaldos
docentes e a aderência com cada um dos conhecimentos, habilidades e competências
desejáveisnoperfildoegresso. 
Além disso, a Faculdade Roberto Miranda conseguiu reunir docentes com titulação para
obter avaliação 5 tambémnestequesito.OutramarcaregistradadaInstituição,quepossui
avaliação5tantoemConceitoInstitucionalquantoemConceitodeCurso. 
O Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Roberto Mirandacontarácom
umcorpodocentequetrazaosalunosacertezadeumaformaçãoconsistenteepautadana
realidadedemercado. 

2.6.1.QU ADRO EX EMPLO EX PERIÊNCIA PR OFISSIONAL 

Empresaa tual 
PerfilProfissional 

DOCENTE 
WalterRenanAbreuMaffei 



EgbertoGomesFranco 

Consultor
pessoas 

em

gestão de

ValériaBrandini 

Consultora em luxo, para
grandesmarcascomoCitroëne
HarleyDavidson, 

AlexandreJusisBlanco 

https://www.linkedin.com/in/alex
andre-jusis-blanco-a7ab0581/?o
riginalSubdomain=br 

Consultor em marketing, Duo
MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo  Stratagegy,
https://www.miguelfeyo.com.br/

MiguelValioneJúnior 

DiretordeCriaçãoe
PlanejamentonaValione
360º-Agênciade
comunicaçãointegrada 
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https://www.linkedin.com/compa
ny/valione-comunica%C3%A7%
C3%B5es/about/ 

RicardoJoséRossindeOliveira 

http://rtdp.com.br/ 

EricFernandoTeixeiraZompero 

https://qza.com.br/pagina-qza-q
uem/ 

LorreineAgostinhoClaudio 

http://www.lorearquitetura.
com.br/perfil/ 

CesarAugustoAlonsoCapasso 

https://www.linkedin.com/in/cesa
r-capasso-a3b80430/ 

MaurícioTakahashi 

Coach mundial em finanças da
Toyota 
Organizador e coordenador de
Encontros Internacionais de
Arquitetura: 

PabloTellesdeCaldas 

-

Luxury
Architecture
Summit®M
 ilan 
Luxury
Hotel
Architecture Summit®
NewY
 ork 

MarcelodeOliveiraMota 

https://www.linkedin.com/in/mar
celo-mota-urbanista/?originalSu
bdomain=br 

SilviaMariaCarneirodeCampos 

https://www.linkedin.com/c
ompany/iris-um-olhar-para
-o-futuro/ 

LuizGustavoCampos 

https://www.rpestudio.com.
br/ 

RelatóriodeestudoNDE|URM-09/2020|EstudocompletodisponívelnaSecretariadaInstituição 

2.6.2.RE LAÇÃO E NTRE A  EX PERIÊNCIA PR OFISSIONAL E  DE SEMPENHO E M SA LA D E AU LA 
Conforme descrito no item 2.4. Corpo Docente: Titulação, o relatório de estudo realizado
pelo NDE ressalta a importância da experiência profissionalnadefiniçãodocorpodocente,
determinandoaestritaobservânciaàaderênciadapráticaprofissionaldodocenteaoconteúdo
apresentado em sala de aula. Desta forma, o discente poderárelacionarateoriaeexemplos
apresentadosemsalaaaplicaçõespráticasereais,maisumavezenfatizandoarelaçãoentrea
academia e o mundo do trabalho. Esta determinação visa ainda promover a aplicação da
interdisciplinaridade, uma vez que aplicações práticas no mercado sempre envolvem a
interface com profissionais de áreas correlatas, fornecedores, consultores e outros,trazendo
linguagensesaberesdiversosparadentrodasaladeaula. 
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2.6.2.1.C
 O NJUNTO D E C
 O MPETÊNCIAS 
Comoocursoédinâmicoeestáempermanenteevolução,ascompetênciasnecessáriasacada
docenteserãodeterminadaspelocoordenadordocurso,esubmetidasàapreciaçãodoNDE.A
cada semestre, o conjunto de competências definidas será revisado, e o corpo docente será
adequadoconformeocaso. 

2.7. EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A DO CÊNCIA BÁ SICA 
NSA.
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2.8.EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A DO CÊNCIA SU PERIOR 
Absolutamente todos os docentes (100%) previstos/comprometidos a lecionarem no
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo têm experiência de maisde3anosnomagistério
superior. 

2.8.1.RE LAÇÃO E NTRE EX PERIÊNCIA AC ADÊMICA E  DE SEMPENHO E M SA LA D E AU LA 
Conformedescritonoitem2.4CorpoDocente:Titulação,orelatóriodeestudorealizadopelo
NDE ressalta a importância da experiência acadêmica na definição do corpo docente,
determinandoaestritaobservânciaàtitulaçãoetempodeexperiênciadocente.Dessaformao
docentepoderápromoveraçõesparaidentificarasdificuldadesdosalunoseexporoconteúdo
em linguagem aderente às características da turma. O docente mais experiente terá maior
facilidade para apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares e elaborar atividades específicas para promover a aprendizagem dos alunos,
ajustarseuconteúdoeapresentaçãoduranteosemestre,realizaravaliações,exercerliderança
etersuaproduçãoreconhecida. 
O relatório de estudos do NDE está disponível na secretaria da Instituição juntamentecom
cópiasdoscurrículosLattes,comprovandoaexperiêncianadocênciadoensinosuperior. 

2.8.2.PR OCESSO AV ALIATIVO E  UT ILIZAÇÃO D OS DA DOS 
OperfildosdocentesdaFaculdadeRobertoMirandaquecoadunamexperiênciaprofissional
em empresas líderes de mercado e experiêncianoexercíciodadocênciadoensinosuperior,
somado àanálisedosresultadosobtidosnasavaliaçõesdoprocessodeensino-aprendizagem
permitemtantoumaredefiniçãorápidaeprecisadapráticadocentequantoaliberdadedestes
professores de altíssimo nível para liderar processos de mudança que são incentivados e
reconhecidospelainstituição. 
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2.9. EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A DO CÊNCIA N A ED UCAÇÃO A  DISTÂNCIA 
Conformedescritonoitem2.4CorpoDocente:Titulação,orelatóriodeestudorealizadopelo
NDEressaltaaimportânciadaexperiênciaacadêmicanoexercíciodadocêncianaeducaçãoà
distância para definição do corpo docente, determinando a estrita observância à titulação e
tempodeexperiênciadocente.Dessaformaodocentepoderápromoveraçõesparaidentificar
as dificuldades dos alunos e expor o conteúdo em linguagem aderente às características da
turma. O docente mais experiente terá maior facilidade para apresentar exemplos
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades
específicas para promover a aprendizagem dos alunos, ajustar seu conteúdo e apresentação
duranteosemestre,realizaravaliações,exercerliderançaetersuaproduçãoreconhecida. 
O relatório de estudos do NDE está disponível na secretaria da Instituição juntamentecom
cópiasdoscurrículosLattes,comprovandoaexperiêncianadocênciadoensinosuperior. 

2.9.1.PR OCESSO AV ALIATIVO E  UT ILIZAÇÃO D OS DA DOS N A ED UCAÇÃO À  DISTÂNCIA 
OperfildosdocentesdaFaculdadeRobertoMirandaquecoadunamexperiênciaprofissional
em empresas líderes de mercado e experiência no exercício da docência na educação à
distância, somado à análise dos resultados obtidos nas avaliações do processo de
ensino-aprendizagem permitem tanto uma redefinição rápida e precisa da prática docente
quanto a liberdade destes professores de altíssimo gabarito para liderarem processos de
mudançaquesãoincentivadosereconhecidospelainstituição. 

2.9.2.PR OTEÇÃO D E DA DOS 
De acordo com o disposto na Lei No 13.709 de 14 de Agosto de 2018, a FaculdadeRoberto
Miranda assegura a privacidade dos dados pessoais dos usuários, utilizando quaisquer dados
fornecidosexclusivamenteparafinsacadêmicos.Aoalunoéfacultadaasolicitaçãodaexclusão
de seus dados do sistema, com a ressalva de que os dados necessários à emissão do diploma
devem ser resguardados até a finalização do percurso formativo, sendo deletados após a
finalizaçãodocurso. 
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2.10.EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A TU TORIA N A ED UCAÇÃO À  DISTÂNCIA 
Todosostutores(100%)previstos/comprometidostêmexperiêncianoexercíciodadocênciae
tutoria na educação à distância, o que permite a eles identificar as dificuldadesdosalunos,
expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos
contextualizadoscomosconteúdosdoscomponentescurriculareseelaboraratividadesparaa
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades, conforme o relatório de estudo
realizadopeloNDEdescritonoitem2.4CorpoDocente:Titulação. 

2.10.1.PR OCESSO AV ALIATIVO E  UT ILIZAÇÃO D OS DA DOS N O EX ERCÍCIO D A TU TORIA 
OperfildostutoresdaFaculdadeRobertoMirandaquecoadunamexperiênciaprofissionalem
empresas líderes de mercado e experiência no exercício da tutoria na educação àdistância,
somado àanálisedosresultadosobtidosnasavaliaçõesdoprocessodeensino-aprendizagem
permitem tanto uma redefinição rápida e precisa da prática da tutoria quanto a liberdade
destes tutores experientes para liderarem processos de mudança que são incentivados e
reconhecidospelainstituição. 
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2.11.AT UAÇÃO D O CO LEGIADO D E CU RSO 
O Colegiado de Curso é regido pelo Regulamento da Faculdade Roberto Miranda, no qual
estáexpostoopapeldocolegiadodecursoesuasatribuições. 
O Colegiado congrega representantes dos corpos docente e discente de cada curso de
graduaçãodaFaculdadeRobertoMiranda. 
O Colegiado de Curso é presidido por seu coordenador, substituído em suas faltas e
impedimentosporumsuplente,ambosescolhidospeloDiretorparamandatode2(dois)anos,
permitidaarecondução. 
Osrepresentantesdocentesemnúmerode3(três)sãonomeadospeloDiretor,apartirdelista
quíntuplacompostaporseuspares,paramandatodedoisanos,permitidaarecondução. 
O representante discente em número de 1 (um) é nomeado pelo Diretor, a partir de lista
quádrupla indicada pelos órgãos de representação, para mandato de 1 (um) ano, vedada a
recondução. 
O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria,
porsolicitaçãodoDiretorouarequerimentodeumterço(1/3)deseusmembros. 
CompeteacadaColegiadodeCurso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores,
respeitadasasespecialidades; 
deliberarsobreosprogramaseplanosdeensinodasdisciplinas; 
pronunciar-sesobreaproveitamentodeestudoseadaptaçõesdealunos; 
estipular diretrizes para o desenvolvimento da prática profissional, projeto de
estágio,formasdearticulaçãoteoria/prática,sistemadesupervisão; 
exercerasdemaiscompetênciasquelhesejamprevistasemleienesteRegimento. 
expedirnormascomplementaresparaaorganizaçãoeofuncionamentodoscursos
esuaarticulaçãocomosdemaisórgãosdaFaculdadeRobertoMiranda. 

Todas as decisões e regulamentações do colegiado são registradas em ata, que é datada,
numerada e arquivada na secretariadaFaculdadeRobertoMiranda.Todasasdecisõesserão
encaminhadas por e-mail para os órgãos colegiados e publicadas em sistema próprio para
acompanhamento de processos. Semestralmente, será feita a revisão das demandas geradas
pelocolegiado,utilizandoarelaçãoentresolicitaçõesfeitaseatendidascomomedidadesua
eficácia e eficiência. Ao detectar uma relação abaixo de 80%, os processos de registro,
comunicaçãoeencaminhamentodeverãoserrevistos. 
Ao Colegiado de Curso aplicam-se, no que couber, as normas relativas aos colegiados
superiores.
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2.12. TITULAÇÃO E  FO RMAÇÃO D O CO RPO D E TU TORES D O CU RSO 
Em seu primeiro ano de existência, o curso contará com 3 tutores,sendoquemaisde51%
possuemtitulaçãodepós-graduaçãoStricto. 

Nome 

Graduação 

Titulação 

AndréDiasDantas 

Arquitetura

Mestre 

OsmarMartins 

Engenharia 

Mestre 

LuizGustavoCampos 

Arquitetura

Mestre 


Docentescomtitulaçãos trictosensu:100% 
DocentescomMestrado:100% 
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2.13. EX PERIÊNCIA D O CO RPO D E TU TORES E M ED UCAÇÃO À  DISTÂNCIA 
Todosostutorescomprometidoscomocursotemexperiênciaemeducaçãoàdistância,oque
aliadoaoseuconhecimentoprofissional,permiteaidentificaçãodasdificuldadesdosalunos,
aexposiçãodoconteúdoemlinguagemaderenteaoperfildecadaturma,apresentarexemplos
contextualizados e criar atividades com ajuda dos docentes visando garantir a absorção e
aprendizadodealunoscomdificuldades. 
O conjunto: experiência profissional / experiência em educação à distância associado ao
ambiente de segurança psicológica da Faculdade Roberto Miranda permitem a adoção de
práticascomprovadamenteexitosasnaconduçãodosconteúdosentreguesàdistância. 

Nome 
ExperiênciaProfissional
ExperiênciaEAD 
AndréDiasDantas 

DMDVArquitetos 

ExperiênciaEAD 

OsmarMartins 

DMSupplyChain 

ExperiênciaEAD 

LuizGustavoCampos  RPStudio 

ExperiênciaEAD 



2.13.1.RE LAÇÃO E NTRE A  E XPERIÊNCIA E  D ESEMPENHO 
Conformedescritonoitem2.4CorpoDocente:Titulação,orelatóriodeestudorealizadopelo
NDE ressalta a importância da experiência acadêmica na definição do corpo docente,
determinandoaestritaobservânciaàtitulaçãoetempodeexperiênciadocente.Destaforma,o
docentepoderápromoveraçõesparaidentificarasdificuldadesdosalunoseexporoconteúdo
em linguagem aderente às características da turma. O docente mais experiente terá maior
facilidade para apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares e elaborar atividades específicas para promover a aprendizagem dos alunos,
ajustarseuconteúdoeapresentaçãoduranteosemestre,realizaravaliações,exercerliderança
etersuaproduçãoreconhecida. 
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2.14. IN TERAÇÃO ENTRE TU TORES, DO CENTES E CO ORDENADORES DE CU RSO À 
DISTÂNCIA 
A Política Pedagógica descrita neste PPC prevê inúmeros momentos de interação entre os
vários integrantes da comunidade acadêmica, garantindo o alinhamento de práticas e
estratégias pedagógicas e a sua coerência em ambientes presenciaiseàdistância.Alémdas
açõespropostaspeloNúcleoDocenteEstruturantecombasenosdadoscoletados,tabuladose
analisadospelaComissãoPermanentedeAvaliação,osprocedimentosprevistosparaatuação
da EquipeMultidisciplinararticulamdocentes,discentesecorpotécnico-administrativopara
que a transposição da prática docente presencial para a modalidade a distânciaaconteçade
maneirasuaveenatural. 
O Programa de Atualização Permanentetambémprevêatividadesparaaintegraçãoentreos
membros da comunidade acadêmica, favorecendo o cumprimento do percurso de formação
definidoparaoperfildoegresso.Paraestefim,aInstituiçãopromoveumasériedeeventosde
integração: 
● Reuniãodedocentesetutores(presencialeàdistância) 
● Sessões d
 e treinamento para desenvolver competências específicas necessárias ao
exercíciodadocênciaetutoria 
● Atividadesparaintegraçãodasturmas 
● Açõesdealinhamentodeconteúdoentreprofessoresetutoresdecadamódulo 
AFaculdadeRobertoMirandapromovetambém,todososanos,umencontrodosprofessores,
tutores e corpo técnico-administrativo onde ocorre a premiação dos profissionais que
obtiveramosmelhoresresultadosnasavaliaçõesconduzidasaolongodoano. 
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2.15.PR ODUÇÃO CIENTÍFICA,TÉ CNICA,AR TÍSTICA E  CU LTURAL 
O corpo docente da Faculdade Roberto Miranda é responsável por grande número de
publicações, artigos e vasta produção científica, incluindo anais de congressos, criação de
conteúdos, materiais didático-instrucionais e publicações em revistas e anuários de grande
circulação e relevância. Mais de 50% dos docentes têm mais de 9 (nove) produções
científicas,culturais,artísticasoutecnológicasproduzidas/publicadasnosúltimos3anos. 
TodasasproduçõesdeprofessorespoderãoserpublicadasnowebsitedoCentrodePesquisa
daFaculdadeRobertoMiranda,noendereçow
 ww.luxurymarketreview.com. 





FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

351 



3.IN FRAESTRUTURA 
3.1ES PAÇO D E TR ABALHO P ARA DO CENTES E M TE MPO IN TEGRAL 
Os docentes em tempo integral (RTI) têm à sua disposição espaço paratrabalhoereuniões
exclusivo e individual, contando com iluminação natural e LED, isolamento acústico,
ventilaçãonatural,arcondicionadodeúltimageração,acessibilidadeplenaeconforto.Asala
conta com telefone e acesso à internet wi-fi banda larga (fibra ótica), computador de uso
exclusivoenotebooksadicionaissobdemanda,alémdearmáriosindividuaiscomchavepara
guarda de material e equipamentos pessoais com segurança. O professor ainda tem à sua
disposição todos os insumos necessários à realização de suasatividades,comomateriaisde
escritório, quadro e canetas para planejamento e reuniões. Esses espaços viabilizam ações
acadêmicas como planejamento didático-pedagógico e o atendimento a discentes e
orientandos,atendendoàsnecessidadesdainstituição. 
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3.2.ES PAÇO D E TR ABALHO P ARA O  CO ORDENADOR 
O coordenador decursotemàsuadisposiçãoumespaçoexclusivoparatrabalhoereuniões,
atendimentoaalunoseprofessores.Esteespaçopermiteaçõesacadêmico-administrativaseo
atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade, contando com iluminação natural e
LED, isolamento acústico, ventilação natural, ar condicionado de última geração,
acessibilidadeplenaeconforto,alémdequadrodeplanejamentodeações,etelagrandepara
videoconferênciascomcomputadordedicado.Contatambémcomtelefoneeacessoàinternet
fibra ótica. O coordenador do curso receberá um computador portátil exclusivo para sua
utilização. 




FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemArquiteturaeUrbanismo

353 



3.3.SA LA CO LETIVA D E PR OFESSORES 
A sala dos professores da Faculdade Roberto Miranda possui todas as facilidades para
viabilizar o trabalho e descanso do docente, com os recursos de tecnologia e comunicação
apropriadosaonúmerodedocentes.Possuiespaçoindividualparaaguardadeequipamentos
emateriaiscomchave,poltronasparadescanso,bate-papoelazer,cafeteiraefrigobar. 

3.3.1.EQ UIPAMENTOS 
Existemcomputadoresemproporçãosuficienteparaatenderaosprofessorestodososturnos. 
A sala dos professores tem internet wi-fi banda larga (fibra ótica) exclusiva, com a maior
capacidadedisponívelnomercado. 
Osprofessorestêmàsuadisposiçãoimpressoras,insumosdeescritório,arquivoenichospara
arquivoeguardademateriais. 
Projetor LCD, tela, TV LED e sonorização. Café, água, leite, cháesnacks,alémdeacesso
exclusivoàcopaparaopreparodelanchesrápidos. 

3.3.2.DIMENSÃO 
A sala dos professores comportaaté10professoressimultaneamente,mesmoadinâmicado
cursoprevendosomente2ou3professoressimultaneamentenasala.

3.3.3.CO NFORTO 
Ventilação natural e ar-condicionado de última geração, iluminação natural e iluminação
artificialemcenáriosparaestudo,reunião,trabalhoedescanso.Poltronasemlinhoecouro. 
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3.4.SA LAS D E AU LA 
AssalasdeauladaFaculdadeRobertoMirandaatendemdemaneiraexcelenteaoscritériosde
quantidade (salas já estão disponíveis para todos os anos e períodos do curso), iluminação
natural e artificial ditadas pelos padrões mundiais exigidos para a educação, dimensões
superiores às exigidas por aluno, acústica e níveis de reverberação planejados, isolamento
acústicoesonorização.Possuemaindaventilaçãonaturalcruzada,arcondicionadodeúltima
geraçãoeacessibilidadeplena. 
A relação entre o tamanho das salas (aprox. 50m2) e o número de alunos por turma (40
alunos) permite grande comodidade e conforto aos discentes. É facultado aosprofessoresa
solicitação de alteração de layout e configuração de sala para melhor atender à estratégia
pedagógica, oportunizando assim distintas situações de ensino-aprendizagem tais como
workshops,psicodrama,dinâmicas,formaçãodegruposdetrabalhoereuniõesemgrupo. 
Todas as áreastêmacessibilidadeplenaparaportadoresdenecessidadesespeciaisdeacordo
comalegislaçãoemvigor. 

3.4.1.SA LAS D E AU LA (DESCRIÇÃO) 
1°ano:SalaProfa.MariadoCarmodeÁvila 
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 


2°ano:SalaProfa.AparecidaRighini 
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 


3°ano:SalaProf.RicardoMiranda 
● Capacidadepara40alunos 
● Metragemde4
 9m2 
● ProjetoresLCDF
 ULLHD 
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●
●
●
●

Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 


4°ano:SalaOscarNiemeyer 
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 

3.4.2.PL ANO D E MA NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção Geral da instituição prevê a checagem detalhada de todos os
equipamentoseinfraestruturaaofinaldecadaperíodoletivo,permitindoquetodososreparos
necessáriossejamfeitosduranteoperíododerecesso,empreparaçãoparaopróximoperíodo
letivo. Além disto, o coordenador de curso ou assistente fará uma verificação diária dos
equipamentosatestandoseubomestadodefuncionamento. 
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3.5.LA BORATÓRIOS D E IN FORMÁTICA 
OsalunosdaFaculdadeRobertoMirandatêmàsuadisposiçãoumlaboratóriodeinformática
de última geração com equipamentos para todos os alunos utilizarem simultaneamente e
equipamentosdereserva,adicionais. 
Acessibilidade plena, internet banda larga com a maior velocidade disponível no mercado
(acessodedicado),redesemfiowi-fiesoftwaresdeúltimageraçãogarantidospelapolíticade
atualizaçãodeequipamentosesoftwares. 
Espaçofísicocomconfortoecomodidadeparaosdiscentes. 
Olaboratórioéequipadocomar-condicionado,projetoreteladeprojeção. 

3.5.1.RE DE WIRELESS 
AFaculdadeRobertoMirandatemredesemfiocominternetporfibraóticaemtodasasáreas
dasuasede,disponível24hsparaosalunos,colaboradoresedocentes. 

3.5.2.TO RRES D E TA BLETS E  NO TEBOOKS 
Alémdosequipamentosdisponíveisnolaboratóriodeinformáticaebiblioteca,osalunostêm
àsuadisposiçãonotebooksetablets(torresdeacesso)quepodemserutilizadosnoloungede
estudo e convivência bem como emqualquerdependênciadafaculdade,todosconectadosà
internetatravésdebandalargapelaredesemfio(wi-fi). 

3.5.3.AC ESSO A OS EQ UIPAMENTOS D E IN FORMÁTICA 
Os alunos da Faculdade Roberto Miranda possuem livre acesso aos laboratórios de
informática,desdequedentrodeseuhoráriodefuncionamentoerespeitandoseuregulamento
interno, cabe ainda ao aluno respeitar os técnicos e pessoal de apoio que estejam nos
laboratóriosdeinformática.  

3.5.4.PL ANO D E MA NUTENÇÃO 
O PlanodeManutençãodaFaculdadeRobertoMirandatambémprevêaavaliaçãoperiódica
do funcionamento e qualidade dos equipamentos. A adequação epertinênciadohardwaree
softwareserãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificaçõesintermediárias
colhidasatravésdeformuláriosdesatisfaçãopreenchidospelosalunosemcadamódulo. 
Quandodetectada,anecessidadedeatualizaçãodeequipamentosouprogramasdolaboratório
de informática deve ser comunicada ao professor, tutor ou membro do corpo
técnico-administrativo, que deve então encaminhar a solicitação ao CONSU, quetomaráas
providênciasnecessáriasparagarantirascondiçõesdeacessoeusabilidadedosequipamentos
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esoftware.Solicitaçõesesugestõesdenovosequipamentosousoftwarestambémpodemser
encaminhadaspeloscanaisdecomunicaçãodoProgramadeAtualizaçãoPermanente. 
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3.6.BIBLIOGRAFIA BÁ SICA 
O acervo físico da Biblioteca Prof. Roberto Lira Miranda está tombado, informatizado e
adequadoàsunidadescurriculares,aosconteúdosdocurso,alémdereferendadopelorelatório
de adequação do NDEquantoàrelaçãoentreonúmerodevagasautorizadaseonúmerode
exemplares(ouassinaturasdeacesso)disponíveis. 
A IES possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos, tanto o
acervofísicoquantoovirtual,estãoregistradosemnomedaIES. 
A assinatura de periódicos especializados suplementam o acervo, oferecendo aos discentes
conteúdoscomplementaressobrecadaumadasunidadescurriculares. 
ÀsbelíssimasinstalaçõesfísicasnoCampusdaAvenidaPaulistaforamadicionadoscontratos
com grandes editoras que ampliaram ainda mais o acesso,quejáerade1livroparacada3
alunos, para o mundo virtual, que permite que nossos alunos tenham acessoaumuniverso
aindasuperiordetítulos. 
OnúmerodetítulosporUnidadeCurricularexcedeospadrõesdeexcelênciaexigidos. 
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3.7.BIBLIOGRAFIA CO MPLEMENTAR 
Da mesma forma, a bibliografia complementar faz parte do acervo que está tombado,
informatizado e adequado às unidades curriculares, aos conteúdos do curso, além de
referendadopelorelatóriodeadequaçãodoNDEtambémquantoàrelaçãoentreonúmerode
vagasautorizadaseonúmerodeexemplares(ouassinaturasdeacesso)disponíveis. 
A IES possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos, tanto o
acervofísicoquantoovirtual,estãoregistradosemnomedaIES. 
A assinatura de periódicos especializados suplementa o acervo, oferecendo aos discentes
conteúdoscomplementaressobrecadaumadasunidadescurriculares. 
ÀsbelíssimasinstalaçõesfísicasnoCampusdaAvenidaPaulistaforamadicionadoscontratos
com grandes editoras que ampliaram ainda mais o acesso,quejáerade1livroparacada3
alunos, para o mundo virtual, que permite que nossos alunos tenham acessoaumuniverso
aindasuperiordetítulos. 
O número de títulos por Unidade Curricular excede os padrões de excelência exigidos
tambémparaabibliografiacomplementar. 
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3.8.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS D E FO RMAÇÃO BÁ SICA 
EmumaFaculdadequesepropõeaformarempresáriosgeradoresdeempregos,olaboratório
depráticasempresariaiséumlaboratóriodidáticodeformaçãobásica. 
Os conteúdos teóricos ministrados em saladeaulatornam-seprojetosreaisnoslaboratórios
de formação básica da Faculdade Roberto Miranda. Desta forma, os alunos podem iniciar
seus negócios em ambiente favorável, cercados de experts (docentes, tutores e outros
empresários)jáapartirdoprimeiroanodoensinosuperior. 

3.8.1.IN CUBADORA D E EM
 PRESAS 
Espaço dedicado à criação, início de operação e mentoria para Startups dealunos.Maisdo
que espaço para uma empresa júnior, um ambiente de inovação com livre acesso de
investidoresanjoefundosdeventurecapitalparacrescimentoexponencialdosnegóciosdos
alunos. 
Composto de infraestrutura completa para desempenho empresarial compreendendo,
iluminação natural e LED, arejamento natural e ar-condicionado de última geração, banda
largadeinternet(fibraótica),computadores,torredetabletsenotebooks,mesasecadeirasde
trabalho, salas comunitárias, booths (cabines) para calls e reuniões privativas, salas de
reunião,sofás,poltronas,copacomgeladeiraemicro-ondas,café,vendingmachines,toaletes,
acessibilidade plena e equipamentos como projetores, impressoras, telasgrandesparavídeo
conferências, quadros de planejamento e insumos de escritório, o laboratório de formação
básicadaFaculdadeRobertoMirandarepresentaoestadodaarteparaosucessoempresarial
doaluno. 

3.8.2.NO RMAS D E FU NCIONAMENTO,UT ILIZAÇÃO E  SE GURANÇA 
As normas específicas de funcionamento de cada laboratório são descritas mais
detalhadamente nos respectivos Manuais de Utilização, porém todos seguem as mesmas
diretrizesbásicas,garantindoaadoçãodemelhorespráticasdeutilizaçãoeconservação,assim
comooalinhamentocomasPolíticasPedagógicasdaFaculdadeRobertoMiranda. 
3.8.2.1.H
 O RÁRIO D E F U NCIONAMENTO 
Ohoráriodefuncionamentodoslaboratóriosédas08às23hs,desegundaàsexta,epoderão
ser utilizados pelos alunos no desenvolvimento de suas atividades práticas e para estudos
individuaisouemgrupo,obedecendoàsregrasdeutilização. 
3.8.2.2.R
 EGRAS D E U
 TILIZAÇÃO 
As aulas práticas previstas no Projeto Pedagógico de Curso terão acompanhamento do
professoredotécnicodeequipamentosemanutenção. 
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Alunos que desejarem utilizar o laboratório para estudos individuais ou em grupo deverão
solicitar na secretaria preenchendo requerimento próprio para esta finalidade, nos totens
digitaisnocampusdafaculdadeouaindanoambientedoaluno. 
3.8.2.3.N
 O RMAS D E S E GURANÇA 
As normas de segurança para utilização dos laboratórios estão contidas no Manual de
Utilização do Laboratório. O aluno compromete-se a dar ciência e seguir as normascomo
objetivodepreservarasuaprópriasegurançaeadeseuscolegas. 
3.8.2.4.L A BORATÓRIOS D
 IDÁTICOS D E F O RMAÇÃO B
 Á SICA,A
 TUALIZAÇÃO,A
 CESSIBILIDADE E  I N SUMOS 
A Incubadora de Empresas da Faculdade Roberto Miranda fornece a todos os cursos da
Instituição o ambiente empresarial adequado para o desenvolvimento dos negócios dos
alunos, sejam eles startups, firmas de consultoria, hotéis, escritórios de arquitetura ou
agênciasdeeventos. 
Foicriadacombasenoperfilprofissionaldoegresso,visandoatenderatodososrequisitosdo
currículo do curso. O laboratório tem acessibilidade plena e equipamentos atualizados
constantemente,bemcomodisponibilidadetotaldeinsumos. 
3.8.2.5.A
 CESSIBILIDADE P
 L ENA 
A Faculdade RobertoMirandapossuiacessototaleabsolutoaosportadoresdenecessidades
especiais. Seu projeto arquitetônico, hidráulico, de iluminação, sinalização e mobiliário foi
especialmente estudado para compreender acesso irrestrito a cadeirantes e portadores de
necessidadesespeciaisnoaspectomaisamplodesuaconcepção. 
AIESpossui: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

localdeatendimentoprioritáriocomassentoexclusivonobalcãodeatendimento,
nassalasdeaulaenabiblioteca; 
atendimento de recepção com espaço adaptado à altura e à condição física de
cadeirantes; 
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de apoios técnicos que
atendempessoasquenãosecomunicamemLibraseparapessoassurdocegas; 
pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual,
mentalemúltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
recuo adequado, no estacionamento, para embarque e desembarque de pessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
adequada sinalização ambiental, considerando as deficiências físicas, auditivas,
visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,emtodos
osespaçosdaFaculdade; 
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7.

8.
9.

10.

divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os locais de
atendimento; 
autorização para a entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamentoemtodososespaçosdaedificação; 
local de atendimento específico para pessoas portadoras de deficiências físicas,
auditivas, visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou
idosas,casonecessário; 
atendimento prioritário de idosos, seguido de portadores de deficiências físicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 

Emrelaçãoaosartigos20e21do Decretonº5.296,de2dedezembrode2004,aFaculdade
Roberto Miranda possui acessos adaptados a portadores de deficiência ou pessoas com
mobilidade reduzida em todas as instalações. Possui também superfície acessível para
atendimento às pessoas portadoras de deficiênciaoucommobilidadereduzida,conformeos
padrõesdasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNTemtodososbalcõesdeatendimento,
queincluem,entreoutros,secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
A Faculdade Roberto Miranda dispõe de sanitários acessíveis destinados ao usoporpessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, masculino e feminino, com entradas
independentes dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidadeda
ABNT. 
Todo o prédio possui condição de acesso e utilização de todos os ambientes para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo salas de aula, biblioteca,
área de lazer e sanitários, conforme determina o artigo 24 do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembrode2004. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição de alunos, professores e
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas,
permitindooacessoàsatividadesescolareseadministrativasemigualdadedecondiçõescom
asdemaispessoas. 
Damesmaforma,aFaculdadeRobertoMirandaexplanaedivulganormassobreotratamento
a ser dispensado a professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o
objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como esclarece quantoà
aplicabilidadedepossíveissançõespelodescumprimentodessasnormas. 
No que se refere ao artigo 25 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o
estacionamento possui 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas com
atendimento prioritário definidas do Decreto nº 5.296,de2dedezembrode2004,todasem
local próximo à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres, com
especificaçõestécnicasdedesenhoetraçado,conformeoestabelecidonasnormastécnicasde
acessibilidadedaABNT.Apermanênciadeveículosnessasvagasécondicionadaaoportede
identificaçãoconfeccionadoefornecidopelosórgãosdetrânsito. 
Sobre o artigo 2426 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o atendimento às
pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual é feito por meio de ajuda técnica
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(instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados), favorecendo a autonomia pessoal,
totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador existente na Faculdade Roberto Miranda atende aos
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ele permite o acesso e a
movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida,de
acordocomoqueespecificaasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Oandaremque
a pessoa se encontra está sinalizado junto às botoeiras externas dos elevadores, além de
oferecer piso tátil e rotas de fuga também adaptadas ao uso de pessoas com necessidades
especiais.
Enfim, a Faculdade Roberto Miranda atende ao art. 16, inciso VII,alínea“c”doDecreton
5.773/2006eDecreton5.296de02dedezembrode2004emsuaplenitude. 

3.8.3.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS D E FO RMAÇÃO BÁ SICA -SE RVIÇOS 
Os laboratórios didáticos de formação básica da Instituição contam com serviços de apoio
técnico,manutençãodeequipamentosetemporeservadoparaatendimentoàcomunidade. 
3.8.3.1. A
 P OIO T É CNICO 
Os docentes e discentes contam com apoio técnico em tempo integral para utilização dos
laboratóriosdidáticosdeformaçãobásica. 
3.8.3.2.P
 R OGRAMA D E M
 A NUTENÇÃO E  A
 TUALIZAÇÃO D OS E Q UIPAMENTOS 
Esse programa é feito através de parceria firmada com fornecedores de móveis e
equipamentosdosetor,incluindo: 
-

SaintGobain(vidros,vidrosacústicos) 
Interface(carpeteseforrosacústicos) 
HunterDouglas(persianasecortinas) 
Artefacto(móveis) 
SaintJames(peçasdedecoração) 
DeFragoso(texturas) 

Os laboratórios da Faculdade Roberto Miranda têm a sua disposição uma linha de
fornecimentoemanutençãocontínuadeequipamentos.
O programa de manutenção e atualização dos e quipamentos dos laboratórios didáticos
especializados, prevê reuniões semestrais c om os fornecedores visando a
substituição/atualizaçãodosequipamentos. 
AsparceriasgarantemqueaIESrecebaoslançamentosdomercadoemprimeiramão,graças
aolongorelacionamentocomosetor. 
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3.8.3.3.C
 O NTROLE E  R
 EPOSIÇÃO D E I N SUMOS 
O programa de relacionamento contínuo com fornecedores permite uma linha contínua de
fornecimento de insumos para os laboratórios. Parcerias firmadas pela instituição que
perduram por mais de 15 anos permitem aos alunos acesso a uma profusão de insumos
necessáriosàspráticaslaboratoriaisdeseuscursos. 
3.8.3.4.P
 R OGRAMAS P ARA A  C
 O MUNIDADE 
A IES abrirá vagas em aulas e realizará workshops específicos em seus laboratórios para
participaçãodeindivíduosdasociedade. 
Os insumos excedentes serão doados a  instituições beneficentes, tais como materiais
construtivosedeacabamento.
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3.9.IN FRAESTRUTURA D E LA BORATÓRIOS ES PECÍFICOS 
Os Laboratórios Específicos da Faculdade Roberto Miranda visam dar ao discente
aprofundamentopráticosobreoconteúdoabordadonoscomponentescurricularesdocurso. 
Sendo1(um)laboratóriodemateriais,1(um)laboratóriodeconfortotérmicoeacústicoe
1 (um) laboratório de desenho, modelagem e impressão 3D (Laboratório de Maquetes e
Prototipagem3D). 
A quantidade de laboratórios didáticos especializados implantados excede às exigências
tanto em termosdequantidadedelaboratórios,quantoàquantidadedeequipamentos,sua
adequaçãoaosespaçosfísicoseàrelaçãocomasvagaspretendidas. 
Cada laboratório conta com suas respectivas normas de funcionamento, utilização e
segurança, de modo a atendertodasasvagaspretendidascomodobrodeespaçoprevisto
poralunoeequipadoscomtodososequipamentosnecessáriosàspráticasdocurso.Todos
os laboratórios da Instituição contam com acessibilidade plena, conforme previsto nas
PolíticasdePromoçãodaAcessibilidadeeAtendimentoPrioritárioprevistasnestePPC. 

3.9.1.LA BORATÓRIO D E MA TERIAIS E  ES TUDO D E SO LOS 
Laboratório em convênio de cooperação com a Construtora Lock Engenharia com suas
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de
equipamentossuperioranecessáriaparaaspráticasprevistasnoscomponentescurriculares
queenvolvemmateriais. 
O laboratório demateriaiscontemplaasatividadesdetestederesistência,usoeaplicação
demateriaisdeconstruçãoeacabamento,bemcomoexperimentaçãodenovosmateriaisde
práticaslaboratoriais. 

3.9.2.LA BORATÓRIOS D E CO NFORTO TÉ RMICO E  AC ÚSTICO 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos,implantadocomsuasrespectivasnormas
de funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a
necessária para aspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemconforto
térmicoeacústico. 
O laboratório de conforto térmico e acústico contempla as atividades e práticas laborais
para compreensão da dispersão do som e condições climáticas para teste de materiais,
móveis,acabamentos,equipamentoseprojetosdeambientearquitetônicosconfortáveis. 
Instalado na sede da IES, o laboratório oferece acesso aequipamentosdeúltimageração
quesãoutilizadosnosprincipaisprojetoseobrasdomundo. 
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3.9.3.LA BORATÓRIOS D E MA QUETES E  PR OTOTIPAGEM 3D 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos,implantadocomsuasrespectivasnormas
de funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a
necessária para aspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemconforto
térmicoeacústico. 
Olaboratóriodedesenho,modelagemeimpressão3Dcontemplaasatividadesrelacionadas
acriaçãodeprotótiposcomequipamentosdeinformáticadeúltimageraçãoeimpressoras
3D. 
Instalado na sede da IES, o laboratório oferece acesso aequipamentosdeúltimageração
quesãoutilizadosnosprincipaisprojetoseobrasdomundo. 

3.9.4.NO RMAS D E FU NCIONAMENTO,UT ILIZAÇÃO E  SE GURANÇA 
As normas específicas de funcionamento de cada laboratório são descritas mais
detalhadamente nos respectivos Manuais de Utilização, porém todos seguem as mesmas
diretrizesbásicas,garantindoaadoçãodemelhorespráticasdeutilizaçãoeconservação,assim
comooalinhamentocomasPolíticasPedagógicasdaFaculdadeRobertoMiranda. 
3.9.4.1.H
 O RÁRIO D E F U NCIONAMENTO  
O horário de funcionamento dos laboratórios é das 8am às 23hs epoderãoserutilizados
pelosalunosnodesenvolvimentodesuasatividadespráticaseparaestudosindividuaisou
emgrupo,obedecendoàsregrasdeutilização. 
3.9.4.2.R
 EGRAS D E U
 TILIZAÇÃO 
As aulas práticas previstas no Projeto Pedagógico de Curso terão acompanhamento do
professoredotécnicodeequipamentosemanutenção. 
Alunosquedesejaremutilizarolaboratórioparaestudosindividuaisouemgrupodeverão
solicitarnasecretariapreenchendorequerimentopróprioparaestafinalidade. 
3.9.4.3.N
 O RMAS D E S EGURANÇA 
As normas de segurança para utilização dos laboratórios estão contidasnorequerimentode
solicitação de uso e no Manual deUtilizaçãodoLaboratório.Oalunocompromete-seadar
ciência e seguir as normas com o objetivo de preservarasuaprópriasegurançaeadeseus
colegas. 
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3.9.4.4.L A BORATÓRIOS D
 IDÁTICOS E SPECIALIZADOS,A
 TUALIZAÇÃO E  I N SUMOS 
Os laboratórios didáticos especializados da Instituição foram criados com base nas
necessidades do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, visando atender a todos os
requisitos do currículo do curso. Todos os laboratórios têm acessibilidade plena e
equipamentosatualizadosconstantemente,bemcomodisponibilidadetotaldeinsumos. 
3.9.4.5.A
 CESSIBILIDADEP
 LENA 
A Faculdade RobertoMirandapossuiacessototaleabsolutoaosportadoresdenecessidades
especiais. Seu projeto arquitetônico, hidráulico, de iluminação, sinalização e mobiliário foi
especialmente estudado para compreender acesso irrestrito a cadeirantes e portadores de
necessidadesespeciaisnoaspectomaisamplodesuaconcepção. 
AIESpossui: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

localdeatendimentoprioritáriocomassentoexclusivonobalcãodeatendimento,
nassalasdeaulaenabiblioteca; 
atendimento de recepção com espaço adaptado à altura e à condição física de
cadeirantes; 
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de apoios técnicos que
atendempessoasquenãosecomunicamemLibraseparapessoassurdocegas; 
pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual,
mentalemúltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
recuo adequado, no estacionamento, para embarque e desembarque de pessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
adequada sinalização ambiental, considerando as deficiências físicas, auditivas,
visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,emtodos
osespaçosdaFaculdade; 
divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os locais de
atendimento; 
autorização para a entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamentoemtodososespaçosdaedificação; 
local de atendimento específico para pessoas portadoras de deficiências físicas,
auditivas, visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou
idosas,casonecessário; 
atendimento prioritário de idosos, seguido de portadores de deficiências físicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 

Emrelaçãoaosartigos20e21do Decretonº5.296,de2dedezembrode2004,aFaculdade
Roberto Miranda possui acessos adaptados a portadores de deficiência ou pessoas com
mobilidade reduzida em todas as instalações. Possui também superfície acessível para
atendimento às pessoas portadoras de deficiênciaoucommobilidadereduzida,conformeos
padrõesdasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNTemtodososbalcõesdeatendimento,
queincluem,entreoutros,secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
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A Faculdade Roberto Miranda dispõe de sanitários acessíveis destinados ao usoporpessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, masculino e feminino, com entradas
independentes dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidadeda
ABNT. 
Todo o prédio possui condição de acesso e utilização de todos os ambientes para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo salas de aula, biblioteca,
área de lazer e sanitários, conforme determina o artigo 24 do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembrode2004. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição de alunos, professores e
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas,
permitindooacessoàsatividadesescolareseadministrativasemigualdadedecondiçõescom
asdemaispessoas. 
Damesmaforma,aFaculdadeRobertoMirandaexplanaedivulganormassobreotratamento
a ser dispensado a professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o
objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como esclarece quantoà
aplicabilidadedepossíveissançõespelodescumprimentodessasnormas. 
No que se refere ao artigo 25 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o
estacionamento possui 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas com
atendimento prioritário, todas em local próximo à entrada principal, de fácil acesso à
circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. A permanência de veículos
nessasvagasécondicionadaaoportedeidentificaçãoconfeccionadoefornecidopelosórgãos
detrânsito. 
Sobreoartigo24 doDecretonº5.296,de2dedezembrode2004,oatendimentoàspessoas
portadoras de deficiência auditiva e visual é feito por meio de ajuda técnica(instrumentos,
equipamentosoutecnologiaadaptados),favorecendoaautonomiapessoal,totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador constante na Faculdade Roberto Miranda atende aos
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ele permite o acesso e a
movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida,de
acordocomoqueespecificaasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Oandaremque
a pessoa se encontra está sinalizado junto às botoeiras externas dos elevadores, além de
oferecer piso tátil e rotas de fuga também adaptadas ao uso de pessoas com necessidades
especiais.
Enfim,aFaculdadeRobertoMirandaatendeaoDecreton5.296de02dedezembrode2004
emsuaplenitude. 

3.9.5.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS ES PECIALIZADOS 
Os laboratórios didáticos especializados da Instituição contam com serviços de apoio
técnico,manutençãodeequipamentosetemporeservadoparaatendimentoàcomunidade. 
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3.9.5.1. A
 P OIO T É CNICO 
Os docentes e discentes contam com apoio técnicoemtempointegralparautilizaçãodos
laboratóriosdidáticosespecializados. 
3.9.5.2.P
 R OGRAMA D E M
 A NUTENÇÃO E  A
 TUALIZAÇÃO D OS E Q UIPAMENTOS  
Através de parceria firmada com fornecedores de móveis e equipamentos do setor,
incluindo: 
-

SaintGobain(vidros,vidrosacústicos) 
Interface(carpeteseforrosacústicos) 
HunterDouglas(persianasecortinas) 
Artefacto(móveis) 
SaintJames(peçasdedecoração) 
DeFragoso(texturas) 
Ornare(cozinhasplanejadas) 
Topema(cozinhasprofissionais) 

Os laboratórios da Faculdade Roberto Miranda têm a sua disposição uma linha de
fornecimentoemanutençãocontínuadeequipamentos.
O programa de manutenção e atualização dos e quipamentos dos laboratórios didáticos
especializados, prevê reuniões semestrais c om os fornecedores visando a
substituição/atualizaçãodosequipamentos. 
AsparceriasgarantemqueaIESrecebaoslançamentosdomercadoemprimeiramão,graças
aolongorelacionamentocomosetor. 
3.9.5.3.C
 O NTROLE D E R
 EPOSIÇÃO D E I N SUMOS 
O programa de relacionamento contínuo com fornecedores permite uma linha contínua de
fornecimento de insumos para os laboratórios. Parcerias firmadas pela instituição que
perduram por mais de 15 anos permitem aos alunos acesso a uma profusão de insumos
necessáriosàspráticaslaboratoriaisdeseuscursos. 

3.9.5.4.P
 R OGRAMAS P ARA A  C
 O MUNIDADE 
A IES abrirá vagas em aulas e realizará workshops específicos em seus laboratórios para
participaçãodeindivíduosdasociedade. 
Os insumos excedentes serão doados a instituições beneficentes, tais como materiais
construtivosedeacabamento. 
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3.10.N
 SA 
3.11.N
 SA 
3.12.N
 SA 
3.13.N
 SA 
3.14.N
 SA 
3.15.N
 SA 
3.16.N
 SA 
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3.17.PL ANO D E PR OMOÇÃO D E AC ESSIBILIDADE E  AT ENDIMENTO PR IORITÁRIO 
Como prescreve o § 1o do Art. 6º doDecretonº5.296/2004,aFaculdadeRobertoMiranda
possui: 
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

localdeatendimentoprioritáriocomassentoexclusivonobalcãodeatendimento,nas
salasdeaulaenabiblioteca; 
atendimentoderecepçãocomespaçoadaptadoàalturaeàcondiçãofísicadepessoas
emcadeirasderodas; 
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de possuir apoios técnicos
queatendempessoasquenãosecomunicamemLibraseparapessoassurdocegas; 
pessoalcapacitadoparaprestaratendimentoàspessoascomdeficiênciavisual,mental
emúltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
recuo adequado, no estacionamento, para embarque e desembarque de pessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
adequadasinalizaçãoambiental,consideradoasdeficiênciasfísicas,auditivas,visuais,
mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,emtodososespaços
daFaculdadeRobertoMiranda; 
divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os locais de
atendimento; 
autorização para a entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamentoemtodososespaçosdaedificação; 
local de atendimento específico para pessoas portadoras de deficiências físicas,
auditivas, visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou idosas,
casonecessário; 
atendimento prioritário de idosos, seguido de portadores de deficiências físicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 

Em relação aos artigos 20 e 21, a Faculdade Roberto Miranda possui acesso a todas as
instalações. Possui também superfície acessível para atendimento às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de
acessibilidade da ABNT em todos os balcões de atendimento, que incluem, entre outros,
secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
A Faculdade dispõe de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida,comentradaindependentedossanitárioscoletivos,
obedecendoàsnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT. 
Todo o prédio possui condição de acesso e utilização de todos os ambientes para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo salas de aula, biblioteca,
áreadelazeresanitários,conformedeterminaoartigo24. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição de alunos, professores e
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas,
permitindooacessoàsatividadesescolareseadministrativasemigualdadedecondiçõescom
asdemaispessoas. 
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Damesmaforma,aFaculdadeexplanaedivulganormassobreotratamentoaserdispensado
a professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e
reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como esclarece quanto à aplicabilidade de
possíveissançõespelodescumprimentodessasnormas. 
Noqueserefereaoartigo25,oestacionamentopossui2%dototaldevagasparaveículosque
transportem pessoas com atendimento prioritário definidas do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembrode2004,todasemlocalpróximoàentradaprincipal,defácilacessoàcirculaçãode
pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o estabelecido nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. A permanência de veículos nessas vagas é
condicionadaaoportedeidentificaçãoconfeccionadoefornecidopelosórgãosdetrânsito. 
Sobreoartigo26,oatendimentoàspessoasportadorasdedeficiênciaauditivaevisualéfeito
pormeiodeajudatécnica(instrumentos,equipamentosoutecnologiaadaptados),favorecendo
aautonomiapessoal,totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador constante na Faculdade Roberto Miranda atende aos
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ele permite o acesso e a
movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida,de
acordocomoqueespecificaasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Oandaremque
apessoaseencontraestásinalizadojuntoàsbotoeirasexternasdoselevadores. 

3.17.1.DISPOSITIVOS,SISTEMA E  ME IOS D E CO MUNICAÇÃO P ARA DE FICIENTES VISUAIS 
A Faculdade Roberto Miranda oferece em sua sede sinalização em braille em todas as
interfacesdecontatocomalunoseprofessoresbemcomopisotátil,autorizaçãodeentradade
cão-guia e equipe de apoio treinada e orientada para atendimento de pessoas com
necessidades especiais de acordo com o decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Os
deficientes ainda contam com o serviço do student concierge para guiá-los a partir e até o
ponto mais próximodetransportepúblico,bastandoestesolicitaroserviçoaodepartamento
ouàsecretaria. 
3.17.1.1.R
 ECURSOS D
 IDÁTICOS D E A
 POIO A O D
 E FICIENTE V
 ISUAL 
TecnologiasassistivasadotadaspelaFaculdadeRobertoMiranda. 
Jaws: software quepermiteaodeficientevisualutilizarocomputadorcommaisfacilidadee
praticidade por meio de voz sintética, permitindo a leitura do conteúdo escrito na tela.
Disponívelem:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura de um texto a partir de sua narração em áudio,
oferecendoadaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA:permitequeusuárioscegosoucomdeficiênciavisualpossamacessareinteragircom
osistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário por meio de voz sintetizada permitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
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3.17.2.SE RVIÇOS D E TR ADUTOR E  IN TÉRPRETE D A LÍNGUA BR ASILEIRA D E SINAIS -LIBRAS 
A Faculdade Roberto Miranda oferecerá ao aluno com deficiência auditiva, intérprete de
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), livros em braille e arquivos digitais das aulas.
Duranteasavaliações,casosejanecessário,umintérpretedeLibrasestarápresente.
3.17.2.1.E Q UIPAMENTOS E  S ISTEMAS 
Os portadores de deficiência auditiva terão à sua disposição computadores portáteis com
programas especiais como o Virtual Vision, que analisa os programas em busca de
informações que podem ser lidas para o usuário, possibilitando a navegaçãoempáginasda
internet, telas e textos presentes em diversos aplicativos onde o áudioprevalece.Osvídeos
utilizados em sala de aula possuem legenda e todos os monitoresdetelevisãonafaculdade
sãoequipadoscomosistemaclosedcaption,quepermiteaoportadordedeficiênciaauditiva
leremtemporealoqueestásendoditonatelevisão. 
3.17.2.2.R
 ECURSOS D
 IDÁTICOS D E A
 POIO A O D
 E FICIENTE A
 UDITIVO 
Além da presença da tradutora intérprete de Libras, o alunocomdeficiênciaauditivateráà
suadisposiçãoleiturasdeapoio,legendasemvídeosefilmes,eclosedcaptionnosmateriais
audiovisuaisutilizadosemsaladeaulaecomomaterialdeestudo,permitindoplenoacessoe
usodetodoequalquermaterialdidático-instrucionalutilizadopelaIES. 
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3.18.PO LÍTICAS D E PR OMOÇÃO D A AC ESSIBILIDADE E  AT ENDIMENTO PR IORITÁRIO 
A fim de cumprir suafunçãosocialepossibilitarocompletodesenvolvimentodeseucorpo
discente, a Faculdade Roberto Miranda ofertará a seu corpo docente, discente e técnico
administrativo palestras e treinamentos de forma a orientar e capacitar seus funcionários e
profissionaisdacomunidadelocal.Aspalestrasetreinamentosserãoapontadosnocalendário
acadêmico. Em função das diferentes necessidades de cada indivíduo, a FaculdadeRoberto
Mirandaofertará: 
•

aoalunoconsideradocego(cego–pessoaquetemausênciatotaldavisãoatéaperda
da projeção da luz) avaliações presenciais adaptadasemformatodigitaloubraileou
fiscais/leitores capacitados para acompanhamento da prova. O material didático
produzido pela Faculdade Roberto Miranda será ofertado em arquivo digital em
formato.doc ou.pdf,alémdoacompanhamentodoalunoparasualocomoçãoeobom
aproveitamentododiscenteemsaladeaula. 
ao aluno com baixa visão (possui campo visual entre 5% e 30%) serão ofertados
arquivos .doc ou .pdf, avaliações em fonte aumentada e, casonecessário,aajudade
fiscais/leitores.Ostextosimpressosserãofornecidoscomaumentodefonte. 
ao aluno com deficiência auditiva (o deficiente auditivo utiliza-se de prótese para
correção daaudição,aopassoqueapessoasurdatemaperdatotaldaaudição)serão
ofertados, quando necessário, intérprete em LinguagemBrasileiradeSinais(Libras),
livros em Libras e arquivos digitais das aulas. Durante as avaliações, caso seja
necessário,apresençadeumintérpretedeLibras. 
ao aluno com deficiência física, cadeirante ou portador de prótese serão ofertados
recursos de mobilidade e assistência à locomoção pelaequipedaFaculdadeRoberto
Miranda. 
ao aluno com necessidades educacionais específicas, acompanhamento extra classe
promovidopelosprofessoresRTIeRTP,alémdeacompanhamentodosmonitores. 

•

•

•

•

Nocasodasavaliações,estasserãoadequadasàsnecessidadesespecíficasdecadaaluno.Por
exemplo, no caso de alunos com TDAH diagnosticado, os alunos poderão utilizar-se de
diferentes mecanismos de avaliação que sejammaisadequadosàssuasnecessidades.Assim
comonocasodeTDAH,todasasnecessidadesdenossosalunosserãoavaliadaseatendidas
por meio da atuação conjunta do corpo docente e administrativo da Faculdade Roberto
Miranda objetivando a formação integral de todos os nossos alunos. No caso específicode
paralisia cerebral, o aluno será acompanhado por fiscal/leitor nas avaliações e quando
necessário poderá recorrer ao corpo docente e administrativo para suprir necessidades
específicas. 
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3.19.PO LÍTICAS D E ED UCAÇÃO AM
 BIENTAL 
AIESatendeaorequisitolegalinstituídopelaleiNo9.795de27deabrilde1999edecreto
No4.281de25dejunhode2002atravésdaimplantaçãodiretadedisciplinasligadasaomeio
ambiente,entreelas: 

EducaçãoAmbiental:Ciência,tecnologiaesustentabilidade,queanalisacasosdesucessode
empresassustentáveisesuaimportância; 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,ambienteequalidadedevida,quetrazaeducaçãoambiental
paraoníveldeconsciênciadoindivíduocomocidadãoeagentedetransformaçãoe, 
Educação Ambiental: Legislação, acordos e protocolos globais, que preparam o aluno para
desafios pertencentes à inter-relação global e seus protocolos nas relações comerciais
internacionais. 

A Educação Ambiental também está disposta de maneira transversal, nas matérias
pertencentes à disciplina de gestãodeoperações,ondeaeducaçãoambientalsefazpresente
de forma importante no consumo consciente, na preservação de energia, substituição por
fontesrenováveisepelapráticadareciclagemetratamentoderesíduos. 
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3.20.DISCIPLINA D E LIBRAS 
OrequisitolegalestabelecidopelodecretoNo5.626/2005foiatendidoemsuaplenitudepela
IESatravésda:Ofertadedisciplinadelibrascomocomponentecurricular(optativo); 
Capacitaçãodedocenteparaainstruçãodelibras; 
Capacitação de profissional para atendimento em libras e difusão da oferta de material e
conteúdoquepermitaacessoàcapacitaçãoemlibras. 
A atualização dos docentes e equipe técnico-administrativaprevêtambémaatualizaçãodos
conhecimentosemLIBRAS. 
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3.21.PL ANO D E CA RREIRA 
OPlanodecarreiradaFaculdadeRobertoMirandaapresentadoisníveisdeenquadramento: 
a) baseado nos processos abordados no item "Políticas de Qualificação", enquadra os
funcionáriossegundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
b) leva em contaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),
seráacrescido5%nosaláriodofuncionário. 
Além disso, a Faculdade Roberto Miranda estimula o desenvolvimento dos professorespor
meio de participação em congressos e eventos daárea,ofertadecursosdeaperfeiçoamento
docente,inclusivenaLínguaBrasileiradeSinaisLIBRAS. 
O atendimento ao requisito legal também consta do plano de promoção deacessibilidadee
atendimentoprioritáriodaIES. 
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3.22.IN FORMAÇÕES AC ADÊMICAS 
A IESafixaráemlocalvisíveljuntoàSecretariadealunos,ascondiçõesdeofertadocurso,
informando: 
1. NúmerodoatoautorizativoexpedidopeloMEC,comadatadepublicaçãonoDiário
OficialdaUnião; 
2. Nomedosdirigentesdainstituiçãoecoordenadordecursoefetivamenteemexercício; 
3. A relação dos professores que integram o corpo docente do curso,comarespectiva
formação,titulaçãoeregimedetrabalho 
4. Amatrizcurriculardocurso; 
5. Os resultados obtidosnasúltimasavaliaçõesrealizadaspeloMinistériodaEducação,
quandohouver; 
6. O valor correntedosencargosfinanceirosaseremassumidospelosalunos,incluindo
mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os ônus incidentes
sobreaatividadeeducacional. 
Ainstituiçãomanteráempáginaeletrônicaprópria,etambémnabiblioteca,paraconsultados
alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das informações referidas
acima,alémdosseguinteselementos: 
a. O projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e
critériosdeavaliação; 
b.Oconjuntodenormasqueregemavidaacadêmica,incluídosoEstatutoouRegimentoque
instruíramospedidosdeatoautorizativojuntoaoMEC; 
c.Umadescriçãodabibliotecaquantoaoseuacervodelivroseperiódicos,relacionadaàárea
docurso,políticadeatualizaçãoeinformatização,áreafísicadisponíveleformasdeacessoe
utilização; 
d. A descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios,
equipamentosinstalados,infraestruturadeinformáticaeredesdeinformação. 
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3.23.PR OCESSO SE LETIVO 
Oeditaldeaberturadovestibularouprocessoseletivodocurso,serápublicadonomínimo15
(quinze) dias antes da realização da seleção, ocorrerá com pelo menos as seguintes
informações: 
I-Adenominaçãoehabilitaçõesdecadacursoabrangidopeloprocessoseletivo; 
II - O ato autorizativo de cada curso, informandoadatadepublicaçãonoDiárioOficialda
União,observadooregimedaautonomia,quandoforocaso; 
III-Onúmerodevagasautorizadas,porturnodefuncionamento,decadacursoehabilitação,
observadooregimedaautonomia,quandoforocaso; 
IV-Onúmerodealunosporturma; 
V-Olocaldefuncionamentodecadacurso; 
VI-Quaissãoasnormasdeacesso; 
VII-Oprazodevalidadedoprocessoseletivo. 
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3.24.CE RTIFICADOS E  DIPLOMAS 
A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela
instituição,nãoensejandoacobrançadequalquervalor,ressalvadaahipótesedeapresentação
decorativa,comautilizaçãodepapeloutratamentográficoespecial,poropçãodoaluno. 
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