
Percepção poética do espaço. Estímulo à percepção do espaço físico, incluindo suas dimensões conceituais e simbólicas.  Pesquisa de matérias, materiais e 

objetos, em suas potencialidades plásticas e sim-bólicas. Desenvolvimento de linguagem e autonomia criadora do aluno. Enriquecimento da cultura visual. 

PRÉ-REQUISITO(S): NOÇÕES DE AUTOCAD,  DE RHINOCEROS E GRASSHOPPER (desejável).

Através de diferentes oficinas temáticas sequenciais, esta disciplina fornece os instrumentos teórico-conceituais e técnicos necessários para que os alunos 

possam elaborar ferramentas de visualização, análise e projeto em situações de diferentes naturezas. Tais ferramentas serão capazes auxiliar na 

problematização e descrição de situações de projeto e diagnóstico que requerem avaliações e considerações simultâneas de inúmeros fatores objetivos e 

subjetivos. Os alunos serão capacitados a fragmentar estrategicamente os aspectos conceituais e concre-tos de seus projetos para melhor entendê-los e 

fundamentar suas decisões. 

Ao equipar os alunos com uma gama de técnicas e instrumentos digitais de representação, esta disciplina o capacita a engajar de forma mais eficiente e 

consciente as múltiplas facetas da arquitetura e do urbanismo contemporâneos e dos ambientes complexos e em constante modificação em que se 

inserem. As ferramentas fornecidas durante a disciplina possibilitarão que os alunos estabeleçam um maior domínio sobre escalas de atuação diversas, 

nomeada-mente o território, a paisagem urbana e natural e seus estados intermediários, cuja descrição apenas por meios abstratos de projeção ortogonal 

mostra-se insuficiente em diversas ocasi-ões.

Os exercícios ministrados nesta disciplina vão desde a introdução a fundamentos das ques-tões teóricas por trás do “diagrama” (seminários), até o 

aprendizado de ferramentas digitais e fundamentos de programação visual e de design de informação (tutoriais). Tal equilíbrio entre a pesquisa empírica 

de novos meios e métodos de representação e pausas estratégicas para a reflexão sobre o agir têm como objetivo condicionar o pensamento crítico 

constante, mesmo durante atividades de aparente observação analítica.

Código: Arq 1359w

Sala:  Crédito: 4

Atelier de design generativo e fabricação digital

Dia / Horário:  DISCIPLINA NAS FÉRIAS

Apresentar ao aluno arquivos digitais provenientes de Sistemas de Informação Geográfica, ou SIG (no inglês GIS - Geographic Information Systens), sistemas de 

levantamentos topográficos e restituições aerofotogramétricas. Apresentar imagens de satélite em diferentes GSD (Ground Sample Distance) a fim de produzir bases para 

diferentes escalas (1/50.000 à 1/500).

Utilizar o meio digital para a sobreposição de diversos em camadas, como fotos aéreas (ima-gens) e dados provenientes de diversas fontes e escalas.  Ajustar os dados 

obtidos nos sis-temas SIG a fim de convertê-los num desenho inteligível, destacando dados com hierarquia e convenções gráficas. 

Diagrama e Camadas Código: Arq 1342

Professor:  Gabriel Nogueira Duarte Crédito: 4Sala:  RDCDia / Horário:  Turma A 2ª das 13h às 17h

Professor:  Verônica Natividade

Técnicas Avançadas em Representação Código: Arq 1329

ELETIVAS DA ÁREA DE REPRESENTAÇÃO - 2019.1

Representação de projetos de Arquitetura por meio de tecnologias digitais

Professor:  Silvio de Moura Dias Dia / Horário:  Turma A 2ª das 9h às 12h Sala:  RDC Crédito: 3

Gráfica Digital em Urbanismo Código: Arq 1391

Professor:  Raul Bueno Dia / Horário:  Turma A 3ª das 13h às 17h

A proposta consiste em seguir um roteiro de visitas para desenho de observação em sítios importantes da cidade quando os alunos, já tendo passado pelo 

primeiro contato com o dese-nho de observação, podem, além de aprimorar a técnica de desenho livre, utilizar o desenho como forma de apropriação dos 

diferentes conceitos arquitetônicos, como as relações da ar-quitetura com o sítio, a morfologia e tipologia, a perspectiva e proporções, possibilitando uma 

saudável (e necessária) aproximação dos futuros profissionais de Arquitetura e Urbanismo com Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico da Cidade onde 

vivem possibilitando formação de repertório visual a partir de referências Históricas da nossa identidade arquitetônica, paisagística e, em última análise, 

Cultural. PRÉ-REQUISITO(S): Já ter cursado ART1020

Desenho de Observação II Código: Arq 1337

Sala:  Crédito: 4Professor:  Luis Candido Dia / Horário:  Turma A 3ª das 7h às 11h

Crédito: 4Sala:  RDC



Dia / Horário:  Turma A 2ª das 13h às 17h Sala:  Professor: Denise Solot

Matéria, Forma e Estrutura

Crédito: 4

Código: Arq 1400

Crédito: 4

Código: Arq 1406

Dia / Horário:  Turma A (sem horário fixo)Professor: Carlos Eduardo Spencer / Alziro Neto

Experimentação partindo dos conceitos de pré-fabricação digital e autoconstrução, em que componentes produzidos em fábrica, com alto grau de 

especialização, são montados no canteiro por mão-de-obra não-especializada. Entendimento do comportamento dos materiais envolvidos e das 

possibilidades técnicas que estes oferecem ao projeto, através da experimentação de diferentes variáveis de fabricação, ensaios e mock-ups.

Análise de estudos de caso. Execução de desenhos e modelos como ferramentas de aproximação dos elementos pré-fabricados e da obra montada. 

Emprego de ferramentas eletrônicas de desenho e análise estrutural como subsídio técnico ao processo de desenvolvimento.

Exploração dos conceitos de componente e montagem. Diferenciação das atividades de canteiro e fábrica. Fabricação e montagem de uma obra projetada 

e desenvolvida coletivamente, a partir das experimentações realizadas.

Noções de segurança e organização do trabalho. Introdução a conceitos de planejamento, faseamento e controle de obras, através da experiência prática.

 

Crédito: 4Dia / Horário:  Turma A 4ª das 09h às 13h Sala:  Professor: Luciano Alvares

Canteiro Experimental Código: Arq 1331

O Workshop é realizado em parceria com a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) e integra o triplo evento “Conferência + Colóquio + 

Workshop”, parte integrante do programa da disciplina ‘Projeto 3’ lecionada no 3º ano do curso de graduação da FAUP. A associação entre o DAU e a 

FAUP busca o compartilhamento de experiências, metodologias e práticas a partir de dinâmicas que integram professores e estudantes de ambos os 

cursos no âmbito do Atelier de Projeto. Parte das atividades propostas pelo workshop ocorrerão na FAUP (6/04/19 a 12/04/19) e serão realizadas em 

grupos mistos compostos por estudantes das duas escolas. A primeira edição deste workshop tem como local de projeto o bairro de São Cristóvão, Rio de 

Janeiro. PRÉ-REQUISITO(S): Já ter cursado ARQ1103 

Como nasce a Forma? O processo fenomenológico formal/estrutural inerente à condição humana. Os experimentalismos tecnológicos e plásticos na 

arquitetura e as inter-relações com as contínuas transformações sociais, urbanas e do meio ambiente em distintos períodos históricos e distintas culturas. 

Estética e a tese de Luigi Nervi. Pesquisa e estudo dos materiais. Metodologia aplicada: aulas expositivas de ícones arquitetônicos, apoiadas em leituras de 

textos, pesquisas analógicas e exercícios práticos de maquetes (papel e eletrônica). 

 

Sala:  

Workshop Internacional: Habitar a Transição

ELETIVAS DE VIAGENS DE ESTUDO, PROJETOS E WORKSHOP - 2019.1

Dia / Horário:  Turma A (sem horário fixo)Professor: Cecilia Herzog Sala:  

A viagem de estudos tem por objetivo conhecer as transformações que estão acontecendo na paisagem urbana da capital paulistana, em escalas de bairro 

e local.  Também visa que os alunos possam conhecer projetos de intervenção nas paisagens, vivenciar como as atividades de profissionais, ativistas e 

coletivos contribuem para a melhoria da qualidade de vida urbana

Crédito: 3

VIAGEM DE ESTUDO: PAISAGISMO ECOLÓGICO E ECOLOGIA URBANA NA CIDADE DE SÃO 

PAULO
Código: Arq 1344

ELETIVAS DA ÁREA DE TECNOLOGIA - 2019.1



ELETIVAS DA ÁREA DE URBANISMO - 2019.1

O Urbanismo como campo interdisciplinar e as implicações de pesquisas em ciências humanas e sociais na prática de projeto arquitetônico e na 

construção de uma visão mais abrangente de cidade. O Urbanismo como ciência e campo empírico. A fenomenologia e a arquitetura: significados do 

“morar” e do espaço íntimo. O nascimento da sociologia urbana a partir da observação de campo e do empirismo. Os usos e apropriações do espaço da 

cidade por indivíduos e grupos sociais. As “cirurgias urbanas” e seus efeitos no Rio de Janeiro durante o século XX. A metodologia do trabalho de campo 

para uma abordagem sócio-antropológica da cidade. Estudos de caso em sócio-antropologia: as formas de habitação popular.

Sala:  L222 Crédito: 3

Sócio-antropologia urbana Código: Arq 1354

Da arquitetura à metrópole: uma abordagem infraestrutural do projeto Código: Arq 1405

Professor: Maíra Machado Martins Dia / Horário: Turma A  3ª das 13h às 16h 

A disciplina explora a lógica infraestrutural como instrumento de projeto arquitetônico voltado à escala urbana, a partir do enten-dimento do conceito de 

infraestrutura, suas relações, desdobramentos e aplicações à arquitetura e suas possibilidades enquanto sistema de relações e suporte à complexidade 

das metrópoles contemporâneas.

Serão apresentados uma série de textos, trabalhos conceituais e projetos, com a intenção de contextualizar e atualizar as discus-sões sobre os fenômenos 

relacionados à urbanização. Posteriormente, junto à turma, será definido um contexto para atuação experimental, sobre o qual serão desenvolvidas 

propostas de intervenção, à luz das ideias e problematizações levantadas.

Professor: Pedro Moraes Dia / Horário: Turma A 4ª das 13h às 17h Sala: Crédito: 4



Fotografia: História, Técnica e Prática Código: Arq 1334

O curso tem como seu principal objetivo buscar uma maior compreensão do conceito de espaço, bem como das inúmeras e complexas questões que este 

suscita, especialmente para a arquitetura. Pretende-se também, fazer com que algumas expressivas elaborações vindas da filosofia e da arte possam 

iluminar de forma prática e direta o trabalho do arquiteto e urbanista, enriquecendo seu repertório teórico. Através da apresentação de temas vindos dos 

campos da filosofia, da arquitetura e da arte, o curso abordará algumas questões envolvidas nas relações entre espaço, natureza, criação artística e 

pensamento, enfocando seu encontro, principalmente, na noção de paisagem.

Professor: Joaquim Marçal Dia / Horário: TurmaA 4ª 13h às 17 Sala: Crédito: 4

Visão panorâmica da fotografia desde as suas origens até os dias atuais, abordando a história da imagem e suas tecnologias e destacando três te-mas, com ênfase na 

contemporaneidade: fotografia e cidade, fotografia e sociedade, fotografia e arte. (2) Fotografia como meio de representação e expressão – introdução à prática 

fotográfica através do processo digital; linguagem fotográfica e edição de imagens; brevíssima introdução ao tra-tamento de imagens

Espaço e Pensamento Código: Arq 1315

Professor: Lígia Saramago Dia / Horário: Turma A 2ª e 4ª das 11h às 13h Sala: Crédito: 4

ELETIVAS DA ÁREA DE HISTÓRIA E TEORIA - 2019.1


