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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO 

1. PERFIL DO CURSO 

1.1 HISTÓRICO DO CURSO 

O ensino da Arquitetura na UFRGS teve início na década de 1940, quando ainda se 

denominava Universidade do Rio Grande do Sul. Havia uma formação vinculada à 

Escola de Belas Artes e outra vinculada à Escola de Engenharia. Em 1946 foi criado o 

curso de Arquitetura com a união dos dois cursos anteriores. Esse curso obteve 

reconhecimento pelo Decreto No. 28371 de 12 de outubro de 1950. Em 1952 é 

fundada a Faculdade de Arquitetura da UFRGS, situada no Campus Central, 

atendendo ao movimento de professores e alunos por uma unidade própria.  

O curso de Arquitetura da UFRGS, inicialmente, adotou o currículo implementado pela 

Escola de Belas Artes, o qual seguia a linha de formação da Faculdade Nacional de 

Arquitetura do Rio de Janeiro (criada em 1945 a partir do curso de Arquitetura da 

Escola Nacional de Belas Artes). Porém, a fusão de dois cursos com linhas diferentes 

constituiu um corpo docente com formação variada reunindo egressos da Escola de 

Engenharia, da Escola de Belas Artes e de Arquitetos formados em outros estados e 

em outros países. O resultado dessa fusão originou uma das principais características 

do curso, que é o pluralismo. Na região sul do país e no contexto local, o curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRGS se tornou referência para a formação de 

Arquitetos Urbanistas.  

Todas as alterações do Currículo instituídas a partir 1952 foram promovidas pelas 

Comissões de Carreira e, mais recentemente, pelas Comissões de Graduação, 

atendendo as Resoluções do MEC sobre Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo.   

Do século passado até a atualidade, mudanças de caráter diverso pontuam os 

questionamentos sobre a filosofia e metodologia do ensino contemporâneo da 

arquitetura. Podemos citar o projeto pedagógico de 1963, proposto por Demétrio 

Ribeiro que redefiniu conteúdos sequencias e núcleos docentes a partir de áreas de 

conhecimento; o “Seminário de estudos para uma nova estrutura de Ensino”, o qual  

mobilizou grande número de professores e estudantes em 1968; a 



 

[03.12.2013]  2 

 

departamentalização da estrutura universitária após a implantação da reforma de 1972 

que, entre outros prejuízos, marcou a separação entre Arquitetura e Urbanismo, 

extinguiu as cátedras substituindo-as por disciplinas, sendo estas agrupadas por 

Departamento, e não mais por unidade (portaria 129 da Reitoria); as diversas 

regulamentações da formação em arquitetura, com diretrizes curriculares instituídas 

pelo MEC, e do exercício profissional do arquiteto; a obrigatoriedade da formação, 

titulação e competência profissional em Arquitetura “e” Urbanismo e, 

consequentemente, o crescente aumento de conteúdos obrigatórios no currículo do 

curso.  

Em termos curriculares, o curso passou por diversas alterações, sendo que o currículo 

atual constitui-se do resultado de complementações e alterações do Currículo Pleno 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo reestruturado em 1996 nos termos da Decisão 

no. 88/96 da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) da UFRGS. Desde 1997, o currículo sofreu alterações curriculares pontuais 

sem alterar a concepção e estrutura geral de 1996.   

O Currículo Pleno do Curso de Arquitetura e Urbanismo caracterizava-se pela 

sequencia de disciplinas e atividades ordenadas em etapas semestrais com uma 

seriação aconselhada. Essas disciplinas representam o desdobramento dos 

conteúdos do Currículo Mínimo, complementado por outras disciplinas de caráter 

eletivo e atividades complementares. O Trabalho Final de Graduação, hoje 

denominado Trabalho de Conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS 

(TCC), tem como proposta a elaboração e defesa de um trabalho individual de projeto, 

orientado por um professor do curso escolhido pelo aluno. A avaliação do TCC é 

realizada por banca composta por quatro membros: três professores do curso e um 

avaliador externo à instituição. 

Nos últimos anos, o movimento em busca de uma discussão mais ampla sobre o 

ensino da Arquitetura e Urbanismo na UFRGS se intensificou a partir de 2006 após a 

publicação da Resolução CNE/CES no. 6, de 2 de fevereiro de 2006, com o seminário 

promovido pela COMGRAD.ARQ no segundo semestre de 2007. Após a publicação 

da Resolução CNE/CES no. 2, de 17 de junho de 2010, o debate com a totalidade do 

corpo docente e representantes do corpo discente continuou com Reuniões Temáticas 

promovidas pela COMGRAD.ARQ.  

O Currículo 2014/2 proposto busca compatibilizar as discussões anteriores, 

considerando a Resolução CNE/CES no. 2, de 17 de junho de 2010 que define as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, 

o PDI da UFRGS e as atribuições profissionais definidas pelo Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo – CAU. Os principais pontos para compatibilizar as discussões anteriores 

foram: 

- revisão de sumulas e posição na grade curricular das disciplinas da área de Teoria e 

História; 

- reestruturação e atualização dos conteúdos de representação; 

- revisão de sumula das disciplinas de Projeto Arquitetônico; 

- aumento de carga horária e revisão de sumula das disciplinas de Urbanismo; 

- iniciar o ensino das disciplinas da área de tecnologia (Cálculo) desde o primeiro 

semestre; 

- reestruturação das disciplinas da área de tecnologia; 

- diminuição do número de disciplinas de caráter obrigatório com distribuição igualitária 

e no máximo 6 disciplinas obrigatórias por semestre, nos oito primeiros, redistribuindo 

conteúdos com o objetivo de integração de conteúdos e maior dedicação do aluno por 

disciplina; 

- menor número de disciplinas obrigatórias nos semestres finais; 

- valorização de atividades eletivas e complementares com carga horária prevista na 

grade curricular (terceiro ciclo) proporcionando escolhas de formação pelo aluno, 

incluindo as atividades desenvolvidas em Mobilidade Acadêmica, Estágio 

Supervisionado Não-Obrigatório, Atividades de Pesquisa, Atividades de Extensão, etc; 

- implementação dos ciclos como organização temporal visando desenvolvimento e 

aprofundamento dos conteúdos no segundo ciclo, e flexibilidade nas escolhas das 

atividades no terceiro ciclo. 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

(A SER DESENVOLVIDO)  

1.3 NOME DO CURSO 

Arquitetura e Urbanismo 

1.4 TÍTULO A SER CONFERIDO AO EGRESSO 
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Arquiteto e Urbanista 

1.5 OBJETIVOS DO CURSO 

O curso de Arquitetura e Urbanismo, segundo a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE 

JUNHO DE 2010 do MEC que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação do arquiteto e urbanista deverá assegurar a formação de profissionais 

generalistas, capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 

grupos sociais e comunidade, com relação a concepção, a organização e a construção 

do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, 

bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do 

equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis.  

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS tem por objetivo geral a formação de 

profissional apto a atuar em todos os estágios do processo de concepção, produção e 

uso da edificação e da cidade. Para isso, oferece habilitação focada no projeto e 

planejamento, sem descuidar das conexões destes ao universo da sociedade, da 

economia, da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Os objetivos específicos do curso e do Projeto Pedagógico são: proporcionar aos 

discentes atividades multidisciplinares para capacitá-los a exercer a profissão de 

Arquitetura e Urbanismo de acordo com as Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo 

MEC; formar Arquitetos e Urbanistas capacitados a analisar, planejar, projetar, simular 

e produzir espaços e artefatos; motivar o discente ao posicionamento crítico, postura 

investigativa e habilidade para resolver problemas, tomar decisões e construir novos 

conhecimentos; desenvolver conhecimentos aprofundados de todas as áreas do curso 

estabelecendo relação entre teoria, crítica e prática; fortalecer a relação entre ensino, 

pesquisa e extensão na formação do discente com ações conjuntas. 

2 ATIVIDADES DO CURSO 

2.1 DADOS GERAIS DO CURSO 

2.1.1 MODALIDADE DO CURSO 

Bacharelado 

2.1.2 TURNOS DE FUNCIONAMENTO 
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O funcionamento do curso concentra-se nos turnos da manhã e noite. Algumas 

disciplinas excepcionalmente poderão ser ministradas no turno da tarde. 

2.1.3 LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

O curso de Arquitetura e Urbanismo é vinculado a Faculdade de Arquitetura localizada 

no Campus Central da UFRGS, na Rua Sarmento Leite, 320, prédio 12103, Bairro 

Farroupilha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Faculdade de Arquitetura possui três 

departamentos: Departamento de Arquitetura, Departamento de Urbanismo e 

Departamento de Design e Expressão Gráfica. Oferece três cursos de Graduação: 

Arquitetura e Urbanismo, Design Visual e Design de Produto. O Departamento de 

Arquitetura e o Departamento de Urbanismo são responsáveis pelas disciplinas de 

formação em todos os semestres do curso de Arquitetura e Urbanismo. Além desses 

três departamentos, o curso de Arquitetura e Urbanismo conta com a participação de 

outros departamentos de outras unidades da UFRGS: Escola de Engenharia, Instituto 

de Matemática, Instituto de Biociências, Instituto de Geociências, Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas, Instituto de Informática, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Instituto de Artes.  

A Faculdade de Arquitetura abriga também o Programas de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e Regional/PROPUR criado em 1970 e Pós-Graduação em 

Arquitetura/PROPAR, criado em 1979. Ambos os programas oferecem cursos de 

Mestrado e Doutorado. 

2.1.4 ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

O Calendário Escolar da Universidade é proposto pela Reitoria e homologado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e deve consignar, anualmente, as 

datas e prazos estabelecidos para as principais atividades acadêmicas. Conforme a 

Resolução 11/2013 do CEPE, o ano acadêmico compreende dois períodos letivos 

regulares, com duração mínima de 108 (cento e oito) dias úteis cada um.  

O curso de Arquitetura e Urbanismo prevê 19 semanas de aula em cada semestre, 

com o período de recuperação incluído, sendo um crédito equivalente a 15h.   

O calendário da UFRGS prevê uma semana não letiva por semestre, denominada 

Semana Acadêmica, para atividades de caráter científico, técnico ou cultural, com a 

participação conjunta dos corpos docente, discente e técnico, integrando ensino, 

pesquisa e extensão com a comunidade. 
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A Semana Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo acontece no primeiro 

semestre com atividades de integração entre as disciplinas de cada etapa do curso, 

propostas por professores e alunos sob coordenação conjunta da COMGRAD.ARQ e 

do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura/DAFA. A semana acadêmica do 

segundo semestre é exclusiva para participação nas atividades promovidas pelo 

DAFA e pela Universidade, quando acontece também o Salão de Iniciação Científica, 

o Salão de Graduação e a Salão de Extensão.  

2.1.5 NÚMERO DE INGRESSANTES 

O número de ingressantes por ano através do Concurso vestibular é de 110 alunos. A 

cada semestre ingressam 55 alunos. O ingresso extra-vestibular está descrito no item 

Formas de ingresso. 

2.1.6 CARGA HORÁRIA TOTAL* 

ATIVIDADE DISCIPLINAS CRÉDITOS HORAS 

Disciplinas Obrigatórias 
51 

(57) 
260  

(260) 
3900  

(3900) 

Disciplinas Eletivas  
 

12  
(10) 

180  
(150) 

Carga Horária Parcial (3600h) 
4080  

(4050) 

Créditos Complementares 
10  
(6) 

150  
(90) 

Atividade Autônoma  
6  

(0) 
90  
(0) 

TCC 
360  

(360) 

Carga Horária Total 
  

(4680) 
(4500) 

* Carga horária resultante das alterações propostas para 2014/2, conforme fluxograma em anexo, 

comparada com carga horária do currículo vigente em 2013 em cinza.  

2.1.7 TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

O tempo mínimo de integralização previsto é de 5 anos, conforme Resolução 2/2007 

do CNE, e máximo de 10 anos, conforme artigo 15 da Resolução 19/2011 CEPE que 

define o prazo máximo para conclusão dos cursos de graduação da UFRGS.   
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2.2 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO 

Para abranger a diversidade da formação do arquiteto e urbanista segundo as 

Diretrizes Curriculares do MEC, o currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo 

estrutura-se em Ciclos e Áreas de Conhecimento. Cada ciclo corresponde a uma fase 

no processo de aprendizagem do aluno e uma especificidade no processo de 

desenvolvimento de conteúdos, sendo introduzidos conteúdos de caráter fundamental 

e profissional em todos os ciclos. A função da estrutura por ciclo é organizar o curso 

temporalmente no período de cinco anos de forma que o aluno tenha três momentos 

de integração e síntese de conteúdos. As Áreas de Conhecimento organizam os 

conteúdos e tem como objetivo assegurar a integração destes. Para manter tal 

integração, as áreas são compostas por disciplinas com objetivos comuns em cada 

ciclo (ou semestre) mantendo a especificidade da área de conhecimento. As 

disciplinas se organizam de acordo com as seguintes Áreas de Conhecimento: Teoria 

e História (TH), Projeto e Planejamento (PP) e Tecnologia (T). 

O Primeiro Ciclo, com duração de três semestres, tem como objetivo introduzir o aluno 

ao problema da arquitetura e urbanismo de forma integrada juntamente com o 

desenvolvimento de uma visão crítica sobre o contexto espacial, econômico e cultural 

em que se insere a arquitetura e o urbanismo. O aluno no final do Primeiro Ciclo 

deverá ser capaz de resolver um problema projetual e demonstrar as seguintes 

capacidades: entendimento da cidade e da arquitetura como fenômenos sociais e 

históricos; compreensão material dos artefatos, considerando morfologia, estrutura e 

funcionamento; apropriação dos recursos técnicos de representação desses artefatos 

(descrição e análise), utilizando linguagens gráficas, matemáticas e tecnológicas; 

ensaiar procedimentos projetuais incluindo descrição, análise e composição de 

sistemas urbanos e arquitetônicos; demonstrar posicionamento crítico com base 

teórica e metodológica. 

O objetivo geral do Segundo Ciclo, com duração de quatro semestres, é consolidar os 

conteúdos de caráter generalista abordados no ciclo anterior com desenvolvimento 

integrado das Áreas de Conhecimento com conteúdos e práticas afins. Este Ciclo é 

dedicado à formação de competência para identificar, descrever, analisar e avaliar 

demandas e problemas sociais articulados à produção e uso do espaço. Nele, os 

estudantes deverão demonstrar capacidade para formular soluções práticas passíveis 

a resolver problemas e demandas no âmbito da arquitetura e do urbanismo, tendo 

como diretriz a síntese dos conteúdos de todas as Áreas de Conhecimento (TH, PP, 

T) no exercício de projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico.  
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O Terceiro Ciclo, com duração de três semestres, é focado em três objetivos: a) 

complementar a formação produzida nas etapas anteriores, mediante experiências de 

projeto e planejamento ainda mais integradas, completas e, por isso, mais realistas; b) 

consolidar a autonomia dos estudantes no processo de projeto, estimulando-os a 

formular seus próprios sistemas de leitura, interpretação e transformação do mundo 

urbano; c) propiciar a aquisição de formação mais particularizada mediante a oferta de 

disciplinas e atividades mais direcionadas ao campo das práticas e conhecimentos 

específicos da área da arquitetura e urbanismo. Nesse ciclo o aluno poderá escolher 

um leque maior de disciplinas eletivas para complementar a especificidade de sua 

formação. A finalização do ciclo se dá no último semestre com a realização do 

Trabalho de Conclusão do Curso - TCC, conforme descrição no item 8. 

2.2.2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

De acordo com o Estatuto e Regimento Geral da UFRGS, a Comissão de Graduação 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo é o órgão que coordena o curso, responsável 

pelo seu currículo, horários, matrícula e acompanhamento discente, entre outras 

competências. Conforme o Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura a 

COMGRAD.ARQ é composta por três professores do Departamento de Arquitetura, 

dois professores do Departamento de Urbanismo, um professor do Departamento de 

Expressão Gráfica e dois professores de departamentos externos à unidade e um 

representante discente. Dos departamentos externos, recomenda-se a representação 

do  Departamento de Engenharia Civil pela responsabilidade de um número 

significativo de disciplinas no curso de Arquitetura e Urbanismo. Independente da 

estrutura departamental, é importante considerar que a COMGRAD.ARQ deverá ser 

composta por professores representantes das Áreas de Conhecimento de forma a 

garantir a integração entre as disciplinas de cada Área. O mandato dos representantes 

docentes é de dois anos, sendo o do representante discente de um ano.  

A Estrutura da COMGRAD.ARQ se divide em Setor Administrativo e Setor Pedagógico 

com o trabalho integrado com Técnico Administrativo e Técnico em Assuntos 

Educacionais. O Setor Pedagógico é composto por três núcleos com atribuições 

específicas: Núcleo de Acompanhamento Discente, Núcleo de Mobilidade Acadêmica 

e Núcleo de Revalidação de Diploma. Cada Núcleo é formado por um membro da 

COMGRAD.ARQ e dois professores do curso de Arquitetura e Urbanismo. A 

COMGRAD.ARQ através das Resoluções regulamenta e define a dinâmica de 

funcionamento do Núcleo de Acompanhamento Discente, Núcleo de Mobilidade 
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Acadêmica e Núcleo de Revalidação de Diploma e nomeia através de portarias os 

seus membros por período de um ano, podendo ser renovado sem prazo pré-definido.  

2.2.3 PERFIL DE INGRESSANTE DESEJADO 

Pelo caráter interdisciplinar do curso de Arquitetura e Urbanismo, o perfil esperado do 

ingressante é alguém que tenha interesse pelas áreas afins do curso, como desenho, 

arte e matemática; ter raciocínio espacial; ter capacidade de autonomia na busca de 

conhecimentos complementares de diferentes áreas do conhecimento; ter postura 

ética, crítica, criativa e propositiva; ter capacidade para resolver problemas cuja 

solução ainda não foi devidamente equacionada; e ter capacidade para planejar o seu 

tempo para o desenvolvimento e gerenciamento de atividades de diferentes áreas de 

conhecimento. 

2.3 ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DAS 
HABILIDADES 

O curso de Arquitetura e Urbanismo está estruturado conforme  as seguintes classes 

de atividades de ensino definidas pela Resolução 11/2013 do CEPE: Disciplinas 

Obrigatórias, Disciplinas Eletivas, Atividades Complementares, Estágio 

Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. As disciplinas são divididas em 

dois tipos pelo seu caráter: teórico e teórico-prático. 

 As disciplinas de caráter teórico são ministradas com a proporcionalidade de 30 

alunos por professor, buscando a interface com o exercício prático analítico, crítico 

e/ou projetual; e disciplinas prática-teórica, com a proporção de 15 alunos por 

professor.  

Conforme Resolução 11/2013 do CEPE, cada tipo de disciplina apresenta ainda 

especificidades em relação à carga-horária integralizada das atividades: coletiva, 

individual ou autônoma. As atividades coletivas compreendem as aulas teóricas e 

assessoramentos coletivos. As atividades individuais podem compreender o trabalho 

realizado individualmente pelo aluno e os assessoramentos individuais realizados pelo 

professor. A atividade autônoma compreende as atividades necessárias para a 

compreensão dos conteúdos abordados desenvolvidas sem contato direto com o 

professor. 

O conjunto de atividades previstas garantirá o perfil desejado do egresso e o 

desenvolvimento das habilidades e competências esperadas e deverão estar 
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explicitadas nos Planos de Ensino de cada atividade. Seguindo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, as atividades de ensino podem ser complementadas por 

conferências e palestras previamente programadas, como parte do trabalho didático 

regular; viagens de estudos; participação em projetos de pesquisa e extensão; 

escritórios-modelo de arquitetura e urbanismo; atividades em núcleos de serviços à 

comunidade; participação em atividades extracurriculares, como encontros, 

exposições, concursos, premiações, seminários internos ou externos à instituição, 

bem como sua organização.  

Essas atividades de ensino podem fazer parte das atividades obrigatórias ou eletivas. 

Quando realizadas independentes da carga-horária das disciplinas, podem ser 

equivalentes a créditos complementares. O curso de Arquitetura e Urbanismo, a partir 

da Resolução 24/2006 CEPE, que regulamenta as Atividades Complementares na 

Graduação, tem definida essas atividades na Resolução 01/10 da COMGRAD.ARQ. 

Para avaliação de equivalência curricular, as Atividades Complementares são 

organizadas nos seguintes tipos: Participação em atividades de extensão universitária, 

Participação em atividades de pesquisa universitária, Bolsas de monitoria, 

Representação discente, Disciplinas cursadas além do currículo mínimo obrigatório, 

Estágios extracurriculares, Apresentação de trabalhos, Viagem de Estudo, 

Premiações, Curso de línguas. Para integralizar os créditos mínimos exigidos no 

curso, o aluno deverá realizar no mínimo duas das atividades acima citadas.  

2.4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

As práticas pedagógicas e os métodos de ensino utilizados em cada disciplina ou 

atividade do curso devem ser estabelecidos no respectivo plano de ensino definidos 

pelo professor responsável e aprovadas previamente pela COMGRAD.ARQ. 

De forma geral, as disciplinas teóricas, incluem aulas discursivas, apoiadas por 

material áudio-visual e por tecnologia informatizada. As atividades envolvem estudos 

orientados, pesquisas bibliográficas e iconográficas, seminários e discussão de 

artigos, aulas teóricas, elaboração de trabalhos individuais e em grupo, visitas 

técnicas, levantamento de campo em edificações e bairros, consultas a arquivos e a 

instituições, contatos com autoridades de gestão urbana. 

As disciplinas de caráter teórico-prático, tendo em vista o desenvolvimento de 

aspectos teóricos e metodológicos em exercícios práticos de ateliê, além das 

características já presentes nas disciplinas teóricas, preveem o envolvimento do aluno 
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em levantamentos e experimentações diversos, como elaboração de modelos, 

utilização de computadores, verificações laboratoriais e de campo vivenciando os 

problemas a serem resolvidos no âmbito do projeto e do planejamento, orientação 

individual e/ou coletiva. Essas disciplinas, quando se trata dos Ateliês de Projeto 

Arquitetônico ou Urbanismo, podem transformar a experiência do ateliê em um 

laboratório para as situações reais encontradas no campo profissional, podendo 

prestar serviços à comunidade e tratar de problemas arquitetônicos e urbanos 

concretos. Para tanto, elas podem trabalhar com base em convênios da Faculdade de 

Arquitetura com outras instituições públicas e privadas, em diferentes âmbitos 

governamentais.  

As disciplinas de Representação, Tecnologia, Teoria e História podem desenvolver 

práticas articuladas entre si ou transformar o Atelier de Projeto em campo 

experimental para desenvolvimentos dos conhecimentos com a finalidade de alcançar 

os objetivos específicos do curso.  

2.5 UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS  

Os espaços destinados às atividades de ensino são configurados e equipados de 

acordo com a especificidade do curso de Arquitetura e Urbanismo.  

Salas de Aula Atividade Teórica: Cadeiras de braço, CPU, projetor multimídia e ar 

condicionado. 

Ateliers de Atividades Teórico-prática: Mesas grandes, cadeiras, CPU, projetor 

multimídia, ar condicionado, cadeira de braço. 

Atelier de Representação: 

Laboratório de informática: Projetor Multimídia, Televisão 50’’ e computadores. 

Laboratório de Conforto: Laboratório equipado com anemômetro, bússola, cronômetro, 

fotômetro, higrômetro, babuc, câmera fotográfica digita, datalogger, decibelimetro, 

luxímetro e relógio de múltiplas funções. Seus computadores contam com os 

programas analysis 1.5, analysis solar, analysis bio, daylight, ecotect, luz do sol 

e meteonorm. Há também uma pequena biblioteca que conta com livros, teses e 

outras publicações. 

Laboratório de Modelos e Protótipos  (maquetaria): Mesas Grandes, cadeiras, cabine 

de pintura, ferramentas e ferramentas elétricas, tais como, serra tico-tico e circular, 

desempenadeira, lixadeira, furadeira. 

http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/anemometro_de_m%C3%A3o.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/labcon/bussola.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/labcon/bussola.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/labcon/fotometro.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/labcon/higrometro.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/babuc.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/babuc.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/datalogger_2_canais.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/decibilimetro.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/luximetro_de_precis%C3%A3o.pdf
http://www.ufrgs.br/labcon/equipamentos/procel/relogio_de_multiplas_funcoes.pdf
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-sol-ar
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-bio
http://www.usp.br/fau/pesquisa/laboratorios/labaut/conforto/Daylight.zip
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/luz-do-sol
http://www.meteonorm.com/
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Biblioteca: Porte médio, com área física de 340m2. Equipada com salas, mesas e 

bancadas de estudo, computadores  e aproximadamente 5000 títulos. 

Espaço Expositivo: hall térreo com painéis expositores. 

Escritório Modelo: 

(Incluir breve descrição dos demais espaços da UFRGS) 

 

2.6 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

As atividades de pesquisa e extensão são coordenadas por suas respectivas 

comissões, que exercem as competências definidas no Estatuto, no Regimento Geral 

e as demais a elas atribuídas pelo Conselho da Unidade.  

Para propiciar a integração de conteúdos entre as áreas e principalmente nos ateliers 

de projeto, definir laboratórios de pesquisa com pesquisadores e extensionistas - 

professores, bolsistas de iniciação científica, monitores de graduação e de extensão – 

para desenvolver atividades de pesquisa e dar suporte às disciplinas de todas as 

áreas. 

2.7 MOBILIDADE ACADÊMICA 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferece aos seus estudantes de 

graduação a possibilidade de realização de estudos em outras Instituições de Ensino 

Superior do País e do Exterior. Da mesma forma, possibilita que estudantes de outras 

IES desenvolvam atividades de ensino na UFRGS.  

As regras para realização de estudos em outras IES, além das disposições sobre 

Mobilidade Acadêmica e Afastamento para realização de Estudos, estão especificados 

na Resolução 11/2013 do CEPE, a COMGRAD.ARQ deverá ter resolução específica 

que determina tipo de atividades (realizar uma disciplina de projeto), documentos 

complementares para solicitação de equivalência de atividades (portfolio).  

A aprovação, o registro e o acompanhamento do desenvolvimento do plano de 

estudos deverá ser apresentado e definido juntamente com o Nucleo de Mobilidade 

Acadêmica da COMGRAD.ARQ.  
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3 PERFIL DE FORMAÇÃO 

3.1 GRADE CURRICULAR 

PRIMEIRO CICLO 

ETAPA 1 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01001 HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE I OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ03004 GEOMETRIA DESCRITIVA APLICADA À ARQUITETURA OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01XXX REPRESENTAÇÃO I OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01XXX REPRESENTAÇÃO II OBRIGATÓRIO 4 CR 30 H 

ARQ01044 INTRODUÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO I OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

MAT01339 CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA PARA ARQUITETOS OBRIGATÓRIO 6 CR 90 H 

ETAPA 2 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01003 HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE II OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ02020 PRÁTICAS SOCIAIS NA ARQUITETURA E URBANISMO OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

GEO05501 TOPOGRAFIA I OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01XXX REPRESENTAÇÃO III OBRIGATÓRIO 4 CR 90 H 

ARQ01XXX REPRESENTAÇÃO IV OBRIGATÓRIO 4 CR 90 H 

ARQ01049 INTRODUÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO II OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ENG01139 MECÂNICA PARA ARQUITETOS OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ETAPA 3 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01004 HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE III OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ02XXX MORFOLOGIA URBANA OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ01XXX REPRESENTAÇÃO V OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01007 PROJETO ARQUITETÔNICO I OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ENG01169 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS PARA ARQUITETOS OBRIGATÓRIO 6 CR 75 H 

ARQ01010 HABITABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES I OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

 

SEGUNDO CICLO 

ETAPA 4 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ02001 TEORIAS DO ESPAÇO URBANO OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ02201 EVOLUÇÃO URBANA OBRIGATÓRIO 6 CR 90 H 

ARQ01008 PROJETO ARQUITETÔNICO II OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ENG01171 TÉCNICAS DE EDIFICAÇÃO A OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ENG01129 ANÁLISE DOS SISTEMAS ESTRUTURAIS OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

IPH02045 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS A OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ETAPA 5 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ02XXX INFRAESTRUTURA URBANA OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ02002 URBANISMO I OBRIGATÓRIO 8 CR 120 H 

ARQ01009 PROJETO ARQUITETÔNICO III OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ENG01174 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO A OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ENG01172 TÉCNICAS DE EDIFICAÇÃO B OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

IPH02046 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS B OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ETAPA 6 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01012 TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA I OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ01011 PROJETO ARQUITETÔNICO IV OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 
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ARQ02003 URBANISMO II OBRIGATÓRIO 8 CR 105 H 

ENG01176 TÉCNICAS DE EDIFICAÇÃO C OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ENG01175 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO B OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01XXX INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ETAPA 7 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01018 TÉCNICAS RETROSPECTIVAS OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01013 PROJETO ARQUITETÔNICO V OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ARQ01019 ECONOMIA E GESTÃO DA CONSTRUÇÃO OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ENG01173 ESTRUTURAS DE AÇO E DE MADEIRA A OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01XXX HABITABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES II OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01005 ARQUITETURA NO BRASIL OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

 

 

Falta quadro das disciplinas com habilidades e competências. A ser desenvolvido de 

acordo com diretrizes do MEC, após revisão das súmulas. 

3.4.1 DISCIPLINAS ELETIVAS 

Código Disciplina Caráter Crédit
os 

Carga 
Horária 

ARQ02216 ANÁLISE DE DADOS E MODELO URBANO Eletiva 4 60 

ARQ01141 ARQUITETURA DE INTERIORES I Eletiva 6 90 

ARQ01142 ARQUITETURA DE INTERIORES II                          Eletiva 6 90 

ARQ02217 CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES URBANOS Eletiva 4 60 

ENG01135 EDIFICAÇÃO INDUSTRIALIZADA                  Eletiva 2 30 

ARQ01054 ESTRATÉGIAS GENERATIVAS DE PROJETO I  Eletiva 2 30 

ARQ01055 ESTRATÉGIAS GENERATIVAS DE PROJETO II                Eletiva 4 60 

ENG01010 ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS            Eletiva 4 60 

BIO02224 ESTUDO DA VEGETAÇÃO Eletiva 3 45 

TERCEIRO CICLO 

ETAPA 8 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01006 TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA I OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ02005 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ARQ01016 PROJETO ARQUITETÔNICO VI OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ARQ02004 URBANISMO III OBRIGATÓRIO 8 CR 120 H 

ARQ01XXX PRÁTICA EM OBRA OBRIGATÓRIO 4 CR 60 H 

ETAPA 9 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ01017 
 

LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA 
ARQUITETURA 

OBRIGATÓRIO 2 CR 30 H 

ARQ01020 PROJETO ARQUITETÔNICO VII OBRIGATÓRIO 10 CR 150 H 

ARQ02006 URBANISMO IV OBRIGATÓRIO 8 CR 105 H 

ETAPA 10 
CÓDIGO DISCIPLINA CARÁTER CARGA HORÁRIA 

ARQ99001 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO OBRIGATÓRIO 24 CR 360H 
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HUM04815 ESTUDOS DE SOCIOLOGIA URBANA Eletiva 4 60 

ARQ02215 EVOLUÇÃO URBANA NO BRASIL Eletiva 3 45 

ARQ01XXX FOTOGRAFIA E ARQUITETURA I Eletiva 4 60 

IPH01014 GERENCIAMENTO DA DRENAGEM URBANA Eletiva 4 60 

ARQ01XXX HABITABILIDADE III Eletiva 2 30 

ART02189 HISTÓRIA DA ARTE I Eletiva 4 60 

ART02190 HISTÓRIA DA ARTE II Eletiva 4 60 

ART02191 HISTÓRIA DA ARTE III Eletiva 4 60 

ART02135 HISTÓRIA DA ARTE IV Eletiva 4 60 

INF01210 INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA Eletiva 4 60 

BIO11417 INTRODUÇÃO ECOLOGIA Eletiva 2 30 

ARQ01 LUMINOTÉCNICA APLICADA À ARQUITETURA Eletiva 4 60 

ARQ02026 MOBILIÁRIO E COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA Eletiva 2 30 

AGR06004 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE Eletiva 2 30 

ARQ02021 PERCEPÇÃO AMBIENTAL E URBANISMO Eletiva 4 60 

ARQ02007 PLANO DIRETOR - CONTEÚDO E TENDÊNCIAS Eletiva 2 30 

ARQ02027 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS Eletiva 4 60 

ARQ99XXX 
SPECIAL TOPICS IN ARCHITECTURE AND 
URBANISMO I 

Eletiva 4 60 

ARQ99XXX 
SPECIAL TOPICS IN ARCHITECTURE AND 
URBANISMO II 

Eletiva 4 60 

ARQ01042 TÓPICOS ESP EM LEGISL E EXERC PROFISSIONAL 
NA ARQUITETURA I – C 

Eletiva 2 30 

ARQ99XXX 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E 
URBANISMO I 

Eletiva 4 60 

ARQ99XXX 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

Eletiva 4 60 

ARQ99XXX 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E 
URBANISMO III 

Eletiva 4 60 

ARQ01038 TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA NO 
BRASIL – C 

Eletiva 2 30 

ARQ01026 TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA E DA ARTE 

Eletiva 2 30 

ARQ01039 TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA E DA ARTE II - B1 

Eletiva 4 60 

ARQ01040 TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA E DA ARTE II - B2 

Eletiva 4 60 

ARQ01057 TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA 
APLICADA À ARQUITETURA I - B 

Eletiva 4 60 

ARQ01058 TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA 
APLICADA À ARQUITETURA I-C 

Eletiva 2 30 

ARQ01060 TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA 
APLICADA À ARQUITETURA II - B 

Eletiva 4 60 

ARQ01061 TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA 
APLICADA À ARQUITETURA II - C 

Eletiva 2 30 
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ARQ01062 TÓPICOS ESPECIAIS EM INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO I - A 

Eletiva 6 90 

ARQ01063 TÓPICOS ESPECIAIS EM INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO I - B 

Eletiva 4 60 

ARQ01064 TÓPICOS ESPECIAIS EM INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO I - C 

Eletiva 2 30 

ARQ01065 TÓPICOS ESPECIAIS EM INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO II - A 

Eletiva 6 90 

ARQ01066 TÓPICOS ESPECIAIS EM INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO II - B 

Eletiva 4 60 

ARQ01067 TÓPICOS ESPECIAIS EM INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO II - C 

Eletiva 2 30 

ARQ01027 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO I-A 

Eletiva 6 90 

ARQ01028 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO I-B 

Eletiva 4 60 

ARQ01029 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO I-C 

Eletiva 2 30 

ARQ01030 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO II-A 

Eletiva 6 90 

ARQ01031 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO II-B 

Eletiva 4 60 

ARQ01032 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO II-C 

Eletiva 2 30 

ARQ01033 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO III-A 

Eletiva 6 90 

ARQ01034 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO III-B 

Eletiva 4 60 

ARQ01035 TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO III-C 

Eletiva 2 30 

ARQ01XXX TÓPICOS ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÃO I - A Eletiva 4 60 

ARQ01XXX TÓPICOS ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÃO I - B Eletiva 2 30 

ARQ01XXX TÓPICOS ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÃO II - A Eletiva 4 60 

ARQ01XXX TÓPICOS ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÃO II - B Eletiva 2 30 

ARQ01XXX TÓPICOS ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÃO III - A Eletiva 4 60 

ARQ01XXX TÓPICOS ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÃO III - B Eletiva 2 30 

ARQ01022 TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA E ESTÉTICA DA 
ARQUITETURA 

Eletiva 2 30 
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ARQ01041 TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA E ESTÉTICA DA 
ARQUITETURA I – C 

Eletiva 2 30 

ARQ02024 TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIAS SOBRE O 
ESPAÇO URBANO I – B 

Eletiva 4 60 

ARQ02025 TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIAS SOBRE O 
ESPAÇO URBANO I – C 

Eletiva 2 30 

ARQ02011 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO I-A Eletiva 6 90 

ARQ02012 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO I-B Eletiva 4 60 

ARQ02013 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO I-C Eletiva 2 30 

ARQ02014 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO II-A Eletiva 6 90 

ARQ02015 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO II-B Eletiva 4 60 

ARQ02016 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO II-C Eletiva 2 30 

ARQ02017 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO III-A Eletiva 6 90 

ARQ02018 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO III-B Eletiva 4 60 

ARQ02019 TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO III-C Eletiva 2 30 

  

3.2 FLUXOGRAMA 

Em anexo 

3.3 CONDICIONANTES DE FLUXO NO CURSO 

De acordo com o fluxograma do curso proposto, cada disciplina terá como pré-

requisito a disciplinada anterior da sua seqüência, além dos pré-requisitos específicos 

para passagem de ciclo e realização do TCC. Para cursar qualquer disciplina do 

Segundo Ciclo, o aluno deverá ter concluído 85% dos créditos referentes aos créditos 

totais do ciclo anterior. Para a passagem do segundo para o terceiro ciclo, o aluno 

deverá ter concluído 100% das disciplinas obrigatórias do segundo ciclo. Os ciclos 

caracterizam-se como condicionantes de fluxo, explicitando a importância da 

organização temporal do aluno, tendo em vista a Resolução 19/2011 do CEPE, que 

define regras para controle de desempenho, com redução de créditos para alunos que 

reprovam em mais de duas disciplinas. No período de controle de matrícula, o aluno 

poderá antecipar os créditos eletivos para complementar a carga-horária máxima do 

semestre ou definida pela Resolução 19/2011. 

Para realização do TCC, o aluno deverá ter completado toda a carga horária mínima 

referente a disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas e as atividades 

complementares.  
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3.4 SÚMULA DAS DISCIPLINAS 

3.4.1 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

PRIMEIRO CICLO 

ETAPA 1 

ARQ01001 - História da Arquitetura e da Arte I: História da Arquitetura Ocidental da 

Antiguidade Clássica e Idade Média. Grécia Antiga: períodos minóico-micênico, 

arcaico, clássico e helenístico, com ênfase no período clássico e na evolução do 

templo. Roma Imperial: templos, tipologias de edifícios públicos e residenciais. 

Antiguidade tardia e Idade Média: arquitetura religiosa paleocristã e bizantina, 

românica e gótica. A arte na Antiguidade e Idade Média e suas relações com a 

arquitetura.  

ARQ03004 – Geometria Descritiva Aplicada à Arquitetura: Métodos de 

representação gráfica, técnicas de resolução de problemas tridimensionais envolvendo 

forma, posição, deslocamento e vistas auxiliares. Estudos de superfícies geométricas, 

envolvendo geração, intersecções e planificação. Projeções cotadas. 

ARQ01XXX – Representação I: Introdução às Linguagens gráficas e desenho técnico 

(reformulação das atuais LG e Tecincas de representação). Vistas ortográficas e 

perspectivas paralela e cônica. Desenho a mão livre. (Disciplina nova - Definir Sumula. 

Interface com IPA I) 

ARQ01XXX – Representação II: Modelos tridimensionais na arquitetura. A maquete 

como instrumento de apoio na investigação e representação do objeto arquitetônico. A 

confecção de maquetes: técnicas e materiais. (Disciplina nova – revisar súmula. 

Levantamento topográfico é realizado no segundo semestre. Topografia aplicada deve 

fazer parte da disciplina de Topografia) 

ARQ01044 – Introdução ao Projeto Arquitetônico I: Iniciação ao estudo da 

arquitetura: introdução ao conhecimento dos fatores intervenientes na determinação 

do espaço urbano e arquitetônico; observação, percepção e análise do objeto 

arquitetônico. Síntese dos conceitos abordados: introdução ao Projeto Arquitetônico I; 

conceitos básicos; elementos e etapas do processo projetual na arquitetura. (Aumento 

de Carga Horária - Revisar Sumula)  

MAT01339 – Cálculo e Geometria Analítica para Arquitetos: Geometria analítica 

plana e espacial. Funções e seus gráficos. Limites, continuidade, assíntotas. Derivadas. 
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Aplicações. Cálculo integral de funções de uma variável. Aplicações. Equações 

diferenciais de variáveis separáveis (Ok. Sumula revisada e alterada. Já aprovada pela 

Câmara) 

 

ETAPA 2 

ARQ01003 - História da Arquitetura e da Arte II: História da Arquitetura Ocidental 

dos séculos XV a XVIII: o Renascimento italiano nos séculos XV e XVI e o 

Maneirismo; a expansão da linguagem clássica da arquitetura na Europa nos séculos 

XVII e XVIII: o Barroco italiano do século XVII, Classicismo e Barroco na França e 

Inglaterra nos séculos XVII e XVIII, o Barroco-Rococó na Europa Central e na 

Península Ibérica; o Neoclassicismo no século XVIII. A arte dos séculos XV a XVIII e 

suas relações com a arquitetura. (Ok. Sumula revisada e alterada) 

GEO05501 – Topografia I: Conceitos fundamentais. Métodos de levantamento 

planimétrico expedito e regular. Nivelamento geométrico, trigonométrico e 

taqueométrico. Desenho topográfico. (Revisar e Alterar Sumula ou criar disciplina 

específica para o curso de arquitetura e urbanismo. Inserir Introdução ao SIG) 

ARQ0XXX – Representação III: Desenho e informática aplicada à arquitetura e 

urbanismo (reformulação das atuais DA e Info). Plantas, cortes, fachadas e 

perspectivas. (Disciplina nova - Definir Sumula. Interface com IPA II) 

ARQ0XXX – Representação IV: Reformulação das atuais Linguagens Gráficas II e 

Desenho Arquitetônico III. (Disciplina nova - Definir Sumula) 

ARQ01049 – Introdução ao Projeto Arquitetônico II: Iniciação ao estudo da 

arquitetura (II): introdução ao conhecimento dos fatores intervenientes na 

determinação do objeto arquitetônico; observação, percepção e análise do objeto 

arquitetônico. Síntese dos conceitos abordados: introdução ao projeto arquitetônico(II); 

conceitos básicos, elementos e etapas do processo projetual na arquitetura. (Aumento 

de Carga Horária – Revisar Sumula) 

ENG01139 – Mecânica para Arquitetos: Estática dos corpos rígidos. Centro de 

gravidade. Momento de inércia de figuras planas. Esforços solicitantes em estruturas 

isostáticas. Sistemas reticulados planos. (Revisar súmula) 

ARQ02020 – Práticas Sociais na Arquitetura e Urbanismo: Estudo das relações 

entre fenômenos sociais e configurações espaciais, enfocando o pensamento social 

clássico e contemporâneo em seus principais aspectos conceituais. 
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ETAPA 3 

ARQ01004 - História da Arquitetura e da Arte III: História da Arquitetura Ocidental 

na modernidade, do século XIX ao início do século XXI: as transformações 

econômico-sociais, culturais e técnico-construtivas que influenciaram o surgimento da 

arquitetura moderna; o Academismo francês, o Historicismo e o Ecletismo; arquitetura 

do ferro e do vidro, racionalismo estrutural, Escola de Chicago, Art Nouveau e 

movimentos análogos; proto-racionalismo; o Movimento Moderno: as vanguardas dos 

anos 1920; expansão da arquitetura moderna após a II Guerra Mundial; a crítica ao 

Movimento Moderno, pós-modernismo; tendências recentes. A arte na modernidade e 

suas relações com a arquitetura. (Ok. Sumula revisada e alterada) 

ARQ02XXX – Morfologia Urbana: Abordagem teórica ao estudo da forma urbana: 

sistemas descritivos, modelos teóricos, instrumentos analíticos e avaliativos, suporte 

ao desenho urbano. Exercitação de procedimentos descritivos, analíticos e 

compositivos. (Sumula proposta. Revisar. Disciplina nova) 

ARQ01007 – Projeto Arquitetônico I: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a composição do espaço arquitetônico típico e seu equipamento. Estudo de 

problemas funcionais, formais, conceituais e metodológicos de organização e 

construção do espaço arquitetônico e seus componentes. Discussão crítico-

comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. (Revisar súmula. Definir as 

variáveis de acordo com a etapa) 

ENG0XXX - Resistência dos Materiais para Arquitetos: tensões e deformações. 

Propriedades mecânicas dos materiais. Tração e compressão simples. Cisalhamento 

convencional. Flexão simples e composta. Torção. Equação Diferencial da elástica. 

Flambagem. (Disciplina nova) 

ARQ01010 – Habitabilidade das Edificações I: Conceito genérico de habitabilidade. 

Física aplicada à habitabilidade. Calor e Termodinâmica. Comportamento da luz: 

reflexão, refração. O clima e a arquitetura. O homem e o meio-ambiente. O clima no 

Brasil. Iluminação natural. Ventilação natural e forçada. (Revisar súmula. Como 

disciplina introdutória, avaliar a inserção de conteúdos introdutórios de acústica) 
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ARQ01XXX – Representação V: Desenho e informática aplicada à arquitetura e 

urbanismo (reformulação das atuais DA e Info). Detalhamento do projeto e 

perspectivas. Técnicas hibridas de representação. (Disciplina nova - Definir Sumula. 

Interface com P1 e Morfologia Urbana) 

 

SEGUNDO CICLO 

ETAPA 4 

ARQ02001 – Teorias sobre o espaço Urbano: Estudos dos marcos conceituais e 

abordagem metodológica do espaço urbano, segundo o ponto de vista de diferentes 

disciplinas. Teorias descritivas, interpretativas e propositivas da organização espacial. 

Ensaio projetual articulando as distintas teorias. 

ARQ02201 – Evolução Urbana: Interpretação do processo de crescimento das 

cidades e das prováveis conseqüências de uma intervenção no mesmo. Introdução à 

teoria da evolução urbana. História da cidade. História do urbanismo. 

ARQ01008 – Projeto Arquitetônico II: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos do 

espaço arquitetônico típico. Estudo de problemas funcionais, formais, conceituais e 

metodológicos de organização e construção do espaço arquitetônico e seus 

componentes. Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. 

(Revisar súmula. Definir as variáveis de acordo com a etapa) 

ENG01171 – Técnicas de Edificação A: Introdução à construção civil. Instalação de 

obras. Planejamento e instalações de canteiros. Locação da obra. Movimentos de 

terra. Obras de contenção. Fundações superficiais. Sistemas de fechamento vertical: 

características, materiais e execução e patologias. (Revisar súmula) 

ENG01129 – Análise dos sistemas Estruturais: Histórico do desenvolvimento dos 

sistemas estruturais. Classificação das estruturas. Generalidades sobre projetos 

estruturais de edificações. Noções de cargas, cálculo estático, pré-dimensionamento e 

detalhes de estruturas em concreto armado. Revisar Sumula. (Adequar ao contexto da 

arquitetura) 

IPH02045 – Instalações Hidráulicas Prediais A: Física aplicada ao 

condicionamento: fluidos, hidrostática, hidrodinâmica. Sistemas prediais de 
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abastecimento e distribuição de água fria, aquecimento e distribuição de água quente, 

e prevenção contra incêndio com água. 

 

ETAPA 5 

ARQ02XXX – Infraestrutura Urbana: (Disciplina nova - Definir Sumula) 

ARQ02002 – Urbanismo I: Arquitetura paisagística: conceituação teórica e 

elaboração de propostas com vistas aos conhecimentos básicos necessários à 

intervenção no espaço aberto de uso da comunidade: ecologia. Espaço urbano: 

paisagem urbana, diagnose do espaço urbano, espaços abertos e espaços fechados; 

categorias dos espaços abertos, equipamento comunitário, espaços especiais. 

Evolução do espaço aberto e espaço verde. Recreação, lazer e patrimônio cultural. 

Estudo plástico da vegetação. (Aumento de Carga Horária - Alterar Sumula) 

ARQ01009 – Projeto Arquitetônico III: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos do 

espaço arquitetônico típico em sua relação com parâmetros ambientais complexos. 

Estudo de problemas funcionais, formais, conceituais e metodológicos de organização 

e construção do espaço arquitetônico e seus componentes. Discussão crítico-

comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. (Revisar súmula. Incluir variáveis 

de acordo com a etapa) 

ENG01174 – Estrutura de Concreto Armado A: Projeto de vigas de concreto armado 

submetidas à flexão simples, ao cisalhamento e à torção. Projeto de lajes 

retangulares, escadas e reservatórios. (Revisar súmula) 

ENG01172 – Técnicas de Edificação B: Materiais para concreto armado: armaduras, 

formas, cimento, agregados, aditivos. Dosagem. Controle estatístico. Execução de 

estruturas de concreto armado convencionais. Desempenho das construções. 

Aparência dos materiais e edificações. Aderência dos materiais. Desgaste. 

Escorregamento. Vidros. Madeiras. Metais. (Revisar súmula) 

IPH02046 – Instalações Hidráulicas Prediais B: Esgotos sanitários e drenagem de 

águas pluviais, sistemas urbanos de esgotos, sistemas de fossas sépticas, disposição 

final de esgotos tratados e resíduos sólidos urbanos. Abastecimento rural. 
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ETAPA 6 

ARQ01012 – Teoria e Estética da Arquitetura I: O discurso doutrinário na 

arquitetura; sua evolução, do Renascimento à atualidade; principais correntes do 

pensamento doutrinário na arquitetura e suas relações com os contextos históricos e 

os sistemas filosóficos e ideológicos predominantes nas respectivas épocas. Relações 

entre as concepções programáticas, técnicas e estéticas das principais doutrinas 

estudadas. (Revisar súmula) 

ARQ01011 – Projeto Arquitetônico IV: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos do 

espaço arquitetônico típico em sua relação com parâmetros ambientais e construtivos 

complexos. Estudo de problemas funcionais, formais, conceituais e metodológicos de 

organização e construção do espaço arquitetônico e seus componentes. Discussão 

crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. (Revisar súmula. Incluir 

variáveis de acordo com a etapa) 

ARQ02003 – Urbanismo II: Conceitos básicos. Características e inter-relações de 

planejamento e desenvolvimento. Objetivos e metodologia do planejamento e sua 

aplicação ao espaço urbano. Elementos constitutivos da estrutura urbana. 

Instrumentos de controle urbanístico. Índices e parâmetros urbanísticos. Formulação 

de proposta de organização espacial na escala intra-urbana. (Aumento de Carga 

Horária - Alterar Sumula) 

ENG01176 – Técnicas de Edificação C: Coberturas: tipos, materiais e execução. 

Forros. Umidade nas edificações. Impermeabilizações: materiais e técnicas de 

execução. Revestimentos de paredes, tetos e pisos: materiais e técnicas de execução. 

Esquadrias: tipos e materiais. Vidros. Pinturas: materiais e técnicas de execução. 

(Revisar súmula) 

ENG01175 – Estrutura de Concreto Armado B: Solos: classificação, resistência, 

empuxos e sondagens. Fundações e Pilares: Pilares retangulares e circulares; 

sapatas isoladas, corridas; muros de arrimo e blocos de estacas. (Revisar súmula) 

ARQ01XXX – Instalações Elétricas: (Disciplina nova - Definir Sumula) 
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ETAPA 7 

ARQ01005 – Arquitetura no Brasil: Relação entre a Arquitetura produzida no País e 

as condições que lhe deram origem, do Descobrimento até a atualidade. Exame crítico 

das principais tendências doutrinárias na arquitetura brasileira atual. 

ARQ01018 – Técnicas Retrospectivas: Conceitos de patrimônio histórico, cultural, 

artístico e arquitetônico. Monumentos e sítios. Técnicas de preservação e restauro. 

Legislação aplicável. 

ARQ01013 – Projeto Arquitetônico V: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos do 

espaço arquitetônico típico em sua relação com parâmetros ambientais e construtivos 

complexos, envolvendo uso e detalhamento de tecnologias específicas. Estudo de 

problemas funcionais, formais, conceituais e metodológicos de organização e 

construção do espaço arquitetônico e seus componentes. Discussão crítico-

comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. (Revisar súmula. Incluir variáveis 

de acordo com a etapa) 

ARQ01019 – Economia e Gestão da Construção: (Disciplina nova. Reformulação de 

Economia e Custos para abordar conteúdos de Gestão do Projeto) 

ENG01173 – Estrutura de Aço e de Madeira A: Estruturas de Aço: Projeto de treliças 

metálicas para telhados; Projeto de vigas e pilares metálicos. Estruturas de Madeira: 

Projeto de treliças de madeira para telhados; projeto de vigas e pilares de madeira. 

ARQ01XXX – Habitabilidade das Edificações II: (Disciplina nova. Substituição a 

Climatização Artificial e Acústica) 

 

TERCEIRO CICLO 

ETAPA 8 

ARQ01006 - Teoria e Estética da Arquitetura I: Introdução ao estudo do fenômeno 

arquitetônico sob o ponto de vista teórico. Os fatores da arquitetura e suas relações. 

Conhecimento e práxis no campo da arquitetura. O conceito de excelência na 

arquitetura. Estética da arquitetura: a arquitetura como linguagem. (Revisar Sumula) 

ARQ02005 – Planejamento e Gestão Urbana: Funções, atribuições e competência 

na administração pública nos três níveis de governo. A gestão da cidade: agentes de 
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intervenção no espaço urbano, funções e instrumentos do poder local e participação 

da sociedade no governo. A legislação urbana e o papel do planejamento urbano na 

administração local. 

ARQ01016 – Projeto Arquitetônico VI: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos de 

conjunto arquitetônico polarizador do espaço urbano, em sua relação com parâmetros 

ambientais e construtivos complexos. Estudo de problemas funcionais, formais, 

conceituais e metodológicos de organização e construção do espaço arquitetônico e 

seus componentes. Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos 

alunos. (Revisar súmula. Incluir variáveis de acordo com a etapa) 

ARQ02004 – Urbanismo III: Programação da cidade como um todo. Métodos, 

estruturas e instrumentos para organização do espaço urbano. Análise e propostas 

para a organização de um espaço urbano concreto, com ênfase nos aspectos 

morfológicos-funcionais, de centralidade, de acessibilidade e de crescimento urbano. 

Relações entre planejamento urbano e desenho urbano. Aplicações de dispositivos de 

desenho e gestão urbana. (Aumento de Carga Horária - Alterar Sumula) 

ARQ01014 – Prática em Obra: Estágio supervisionado em canteiro de obras, em fase 

inicial de construção, nos termos de instrumento de compromisso estabelecido entre o 

Curso de Arquitetura e Urbanismo, o (a) construtor (a) e o aluno, com a 

obrigatoriedade de apresentação de relatório (s) e a participação em atividades 

individuais e/ou coletivas pertinentes programadas pela Coordenação. (Sumula da 

Disciplina atual de ESOI) (Disciplina nova) 

ETAPA 9 

ARQ01017 – Legislação e Exercício Profissional na Arquitetura: Legislação 

profissional para o exercício da profissão do arquiteto. O direito de construir e suas 

limitações. Obrigações e responsabilidades na construção civil. Organização e 

métodos do trabalho profissional: princípios gerais de administração, organização 

empresarial, problemas econômicos, concursos e concorrências. 

ARQ01020 – Projeto Arquitetônico VII: Exercício (s) de projeto promovendo a 

compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno construído e/ou 

natural, e a coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos de 

conjunto arquitetônico polarizador do espaço urbano, em sua relação com parâmetros 

ambientais e construtivos complexos, integrados de forma abrangente à arquitetura da 
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cidade. Estudo de problemas funcionais, formais, conceituais, tecnológicos e 

metodológicos da organização e construção do espaço arquitetônico e seus 

componentes. Discussão crítico-comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. 

(Revisar súmula. Incluir variáveis de acordo com a etapa) 

ARQ02006 – Urbanismo IV: Detalhamento de propostas gerais e medidas físicas 

quanto à intervenção em determinado espaço intra-urbano. Identificação de problemas 

decorrentes destas medidas e da possibilidade de aplicação de instrumentos legais e 

financeiros vinculados. (Aumento de Carga Horária - Alterar Sumula) 

 

ATAPA 10 

TRABALHO – Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

4 PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS busca formar profissionais educados 

para atuar em todos os estágios do processo de produção e apropriação da edificação 

e da cidade. Para isso oferece habilitação focada no projeto e no planejamento, sem 

descuidar das conexões destes ao universo da sociedade, da economia, da cultura, da 

ciência e da tecnologia. Todo egresso estará capacitado a protagonizar ações 

coletivas coordenadas que resultem em transformação qualificadora do ambiente 

humano, avanço do conhecimento e promoção da ação civilizatória.  

5 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

Conforme Resolução 11/2013 do CEPE e Resolução 46/2009 CEPE, a regra geral de 

ingresso na UFRGS faz-se através de Concurso Vestibular, sendo admitidas, em 

caráter complementar, as formas definidas em Processo de Ingresso Extravestibular. 

De acordo com a Resolução 34/2011 CEPE as modalidades de Ingresso 

Extravestibular são: Transferência Interna por Recálculo de Média do Vestibular; 

Transferência por Processo Seletivo Unificado (Transferência Voluntária) e Ingresso 

de Diplomado. Outras formas de ingresso, de pequeno significado numérico ainda são 

previstas pela universidade: transferência compulsória (de acordo com legislação 

específica), aluno convênio (conforme normas do Programa de Estudante Convênio - 

MEC), aluno especial (sem vínculo a cursos), aluno visitante (por solicitação de outra 



 

[03.12.2013]  27 

 

instituição e de acordo com a Resolução 33/2000), matrícula cortesia (com base no 

Decreto nº 89.758/84, com respeito às Missões Diplomáticas) e aluno visitante, dentro 

do Programa de Mobilidade Estudantil.  

O acesso regular ao curso de Arquitetura e Urbanismo através de concurso vestibular, 

realizado anualmente, conforme regulamentação institucional são selecionados 110 

estudantes: 55 estudantes no 1º. semestre e 55 estudantes no 2º. Semestre.  

Para as formas de ingresso - Ingresso de Diplomado, Transferência Interna, 

Transferência Compulsória, Programa de Discente Convenio, Programa de Discente 

Cortesia – a COMGRAD.ARQ define anualmente o número de vagas de acordo com a 

retenção e evasão do curso.  

Com o objetivo de selecionar candidatos que evidenciem habilidades e competências 

de acordo com o perfil de ingressante desejado (ver item 2.2.3), além dos aportes para 

uma formação qualificada e competente, o curso de Arquitetura e Urbanismo deverá 

prever uma seleção específica. (após discussão e definição dos conteúdos a serem 

avaliados para ingresso no curso, esse item deverá ser desenvolvido de acordo com 

as orientações da PROGRAD e COPERSE).  

6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

O sistema de avaliação do curso tem como objetivo o constante acompanhamento do 

projeto do curso e compreende várias instâncias da UFRGS. A Faculdade de 

Arquitetura, onde se localiza o curso de Arquitetura e Urbanismo conta com um 

Núcleo de Avaliação da Unidade (NAU) com atribuições específicas coordenadas pela 

Secretaria de Avaliação Institucional (SAI) da UFRGS.  A avaliação do projeto do 

curso é realizado pela COMGRAD.ARQ em reuniões com a periodicidade mensal.   

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), conforme Resolução 22/2012 do CEPE tem 

caráter consultivo, para acompanhamento do curso, visando a contínua promoção de 

sua qualidade. O NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo conforme portaria de 

designação expedida pela Direção da Faculdade de Arquitetura é composto pelo 

Coordenador e Coordenador Substituto da COMGRAD.ARQ, Chefe do Departamento 

de Arquitetura, Chefe do Departamento de Urbanismo e 2 membros do NAU. As 

atribuições do NAU são: 1. Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do 

curso, tendo em vista a preservação de sua atualidade, em face das demandas e 

possibilidades do campo de atuação profissional e da sociedade, em sentido amplo; 2. 
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Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso, considerando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como, a necessidade de promoção do 

desenvolvimento de competências, visando à adequada intervenção social do 

profissional em seu campo de atuação; 3. Zelar pela execução do currículo, tendo em 

vista sua flexibilização, bem como as políticas e estratégias necessárias a sua 

efetivação; 4. Indicar formas de articulação entre o ensino de graduação, a extensão, 

a pesquisa e a pós-graduação, considerando as demandas específicas do curso.  

7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 

O Sistema de Avaliação das disciplinas e atividades do curso de Arquitetura e 

Urbanismo seguem o disposto no Estatuto e Regimento Geral da UFRGS, salientando 

que, em primeira instância, compete ao professor de cada disciplina definir a 

modalidade da avaliação, conforme as peculiaridades da disciplina sob sua 

responsabilidade e de seu perfil como professor universitário. O plano de ensino 

apresentado pelos professores responsáveis pelas disciplinas deverá incluir o sistema 

de verificação do aproveitamento, além da súmula, do número de créditos, dos 

respectivos pré-requisitos, dos objetivos, do conteúdo programático na forma de 

unidades ou sequencias, da metodologia, das experiências de aprendizagem, e da 

bibliografia básica.  

É obrigatória a frequência dos alunos às atividades didáticas, considerando-se 

reprovado aquele que, ao término do período letivo, houver deixado de frequentar 

mais de 25 % (vinte e cinco por cento) da carga horária prevista no plano da disciplina. 

O professor de cada disciplina é responsável pela apresentação das conclusões sobre 

o desempenho do aluno no período letivo, adotando, no relatório de conceitos os 

seguintes códigos: 

A - Conceito Ótimo;  

B - Conceito Bom; 

C - Conceito Regular;  

D - Conceito Insatisfatório; 

FF - Falta de Frequência. 
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De acordo com a especificidade de cada disciplina ou atividade, o sistema de 

avaliação deverá ser definido no Plano de Ensino. 

8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO – TCC 

  
Trabalho de Conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, constitui-se em exercício pré-profissional, no qual o aluno 

aplicará os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos durante seu percurso 

acadêmico. De acordo com a Resolução 02/11 da COMGRAD.ARQ, a realização da 

atividade TCC, no âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, é requisito obrigatório para a obtenção do diploma de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo.  

Para estar apto à realização do TCC o estudante deverá ter concluído, com 

aproveitamento, todas as disciplinas, estágios e atividades obrigatórias que compõem 

o currículo do curso, bem como, disciplinas eletivas e atividades complementares com 

o número mínimo de horas exigido pelo currículo do curso, considerados pré-

requisitos.  

O TCC é uma atividade com carga horária de 360 horas sob responsabilidade da 

COMGRAD.ARQ Coordenado por um dos membros da Comissão Supervisora e 

Avaliadora do TCC. Cabe à Comissão Supervisora e Examinadora, de comum acordo 

com a Comissão de Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, regulamentar a 

logística acadêmica e administrativa para a implementação do TCC, providenciando 

os instrumentos de acompanhamento, registro e avaliação da atividade.  

Com amparo no teor do Art. 9º da Resolução Nº 2, de 17 de junho de 2010, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, o TCC deve, 

obrigatoriamente, ser relacionado às atribuições profissionais, no âmbito das 

competências do Arquiteto e Urbanista e ser desenvolvido na modalidade de projeto 

arquitetônico e/ou projeto urbanístico com padrão profissional, como atividade de 

síntese e integração dos conhecimentos em áreas da formação profissional da grade 

curricular do Curso.  

A opção da temática a ser objeto da proposta para o desenvolvimento do TCC é de 

responsabilidade exclusiva do estudante. O TCC deve, obrigatoriamente, ser 
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desenvolvido de forma individual, sob orientação de um professor Arquiteto e 

Urbanista do corpo docente do curso, escolhido pelo aluno. A Avaliação do TCC é 

realizada por uma Banca Examinadora composta pela Comissão Supervisora e 

Examinadora e por um convidado externo à Universidade. A atribuição do conceito 

final do TCC é de responsabilidade exclusiva da Banca Examinadora.   

9 ESTÁGIO CURRICULAR  

O estágio curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo caracteriza-se como uma 

atividade obrigatória desenvolvida na Disciplina Prática em Obra associada a uma 

Atividade Autônoma realizada em instituição pública ou privada com a finalidade de 

permitir ao aluno a experiência em obra, seja na área da construção civil ou de 

infraestrutura urbana. A Disciplina Prática em Obra, com carga-horária de 60h é 

ministrada com número máximo de 10 alunos por turma. O Plano de Atividade 

Autônoma, compatível com a carga horária de 90h dedicação do aluno, e o campo de 

estágio são definidos conjuntamente entre o aluno e o professor da Disciplina Prática 

em Obra antes do período de matrícula. A COMGRAD.ARQ é responsável pela 

coordenação geral da Atividade Autônoma, aprovação dos campos de estágio e 

registro da carga-horária desenvolvida pelo aluno, após aprovação do Plano de 

Atividade Autônoma e relatório de aproveitamento enviado pelo professor. O campo 

de estágio caracteriza-se apenas como campo de observação sem vínculo para fins 

de prestação de serviço. No entanto, essa atividade segue as mesmas normas do 

MEC e da UFRGS para Estágio Supervisionado Obrigatório, com a obrigatoriedade da 

supervisão de um profissional no campo de estágio e termo de compromisso firmado 

entre a universidade, empresa e aluno.  

A Atividade Estágio Supervisionado Não-Obrigatório, caracteriza-se como Atividade 

Complementar de livre escolha do aluno, realizada em empresa pública ou privada 

que permita o exercício prático compatível com as competências e atribuições 

profissionais do Arquiteto e Urbanista. A carga-horária realizada no Estágio 

Supervisionado Não-Obrigatório poderá ser equivalente a créditos complementares 

conforme a Resolução 01/10 da COMGRAD.ARQ e Resolução xx/xx da 

COMGRAD.ARQ, que define as normas para a realização de Atividade Autônoma a 

partir deste PPC.  
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10 POLÍTICA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

O curso de Arquitetura e Urbanismo segue as diretrizes institucionais da UFRGS 

relativas ao atendimento a portadores de necessidades especiais. 

11 ATO AUTORIZATIVO OU ATO DE CRIAÇÃO DO CURSO  

O curso de Arquitetura e Urbanismo foi criado oficialmente em 12 de outubro de 1950, 

através do Decreto NO 28.371.  

A última renovação de autorização do curso foi.....   

12 IMPLANTAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ALTERAÇÕES 
CURRICULARES 

(a ser desenvolvido em parceria com a PROGRAD) 

 


