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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

oferecido pela Faculdade Alves Faria. Nele estão aglutinadas todas as decisões e a sistemática 

de construção da estrutura curricular do curso, delineando-se as orientações estratégicas,  

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, diretrizes institucionais expressas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e exigências do mercado. 

O ensino superior, em qualquer sociedade, representa um dos fatores de 

desenvolvimento econômico e é um dos pilares da educação por toda a vida dos indivíduos. Em 

síntese, é o principal instrumento da transmissão da experiência cultural e científica de qualquer 

sociedade. Além disso, devido à inovação e ao avanço tecnológico, as economias de todos os 

países exigem cada vez mais profissionais competentes, que possuam conhecimentos de nível 

superior. Isso nos apresenta a importância do ensino superior para o desenvolvimento 

socioeconômico com sustentabilidade bem como na preparação de indivíduos competentes para 

o alcance do sucesso profissional e pessoal. 

A Faculdade Alves Faria, uma Instituição de Ensino Superior privada comprometida 

com a qualidade dos serviços que presta à comunidade, investem continuamente no 

aprimoramento do Projeto Pedagógico de seus cursos atuais e se engajam na oferta de novos 

cursos, a partir das demandas sociais. Neste sentido, apresentam seu projeto para a implantação 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo, propondo-se a formar profissionais para lidar com o 

novo mundo empresarial, dando ênfase à tomada de decisões, ao uso de novas tecnologias, ao 

relacionamento interpessoal. 

Um curso de Arquitetura e Urbanismo deve estar orientado à formação de profissionais 

com capacidade para resolver demandas e necessidades sociais e empresariais, relacionadas 

com a construção das edificações e da cidade. Desta forma, o discente deverá receber formação 

que lhe permita projetar edificações de moradia, equipamentos, e serviços sociais, bem como 

do mundo empresarial. Igualmente deverá ter formação para analisar, interpretar e atuar sobre 

o desenvolvimento e o desenho da cidade. Para desempenhar essas funções profissionais como 

arquiteto e urbanista, o discente deverá receber subsídios teóricos e técnicos, de forma a contar 

com instrumentos para interpretar a realidade e atuar sobre ela corretamente.  

A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo é fruto de 

uma série de esforços conjugados, envolvendo pesquisa de mercado, corpo docente da 

Instituição, segmentos da Sociedade e especialistas da área.  
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O Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo é o documento que imprime 

direção geral ao curso, ao mesmo tempo em que destaca suas especificidades e singularidades, 

apresentando o funcionamento do curso de uma forma clara e transparente, determinando suas 

prioridades e estabelecendo estratégias de trabalho.  

O Projeto Pedagógico do Curso ora proposto se divide em oito seções, a saber: 

1. Caracterização da Instituição  

2. Caracterização do Curso 

3. Concepção do Curso 

4. Organização didático-pedagógica 

5. Eixos de formação e estrutura curricular 

6. Administração acadêmica 

7. Recursos humanos do Curso 

8. Estrutura física 

9. Biblioteca 

10  Planejamento econômico-financeiro 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 Breve Histórico da Instituição 

 

A Faculdade Alves Faria (ALFA), mantida pelo Centro Educacional Alves Faria Ltda. 

(CENAF), localizadas na Avenida Perimetral Norte, n. 4.129, Vila João Vaz, na cidade de 

Goiânia (GO), é integrante do grupo empresarial José Alves, com 49 anos atuando em diversos 

segmentos de mercado no Estado de Goiás, sendo, em especial, concessionário da fabricação e 

distribuição dos produtos Coca-Cola para os Estados de Goiás e Tocantins.  

A ALFA surge no cenário da Educação Superior como uma instituição voltada para a 

excelência na educação em Negócios, visando a suprir a crescente demanda local e regional de 

pessoal qualificado para atendimento das demandas de mercado, estabelecendo, como premissa 

principal, a qualidade de ensino, tendo como referência as melhores escolas de Ensino Superior 

do País. 

 A Instituição foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 443, de 31 de março de 2000, 

iniciando suas atividades acadêmicas, no Estado de Goiás, em agosto do mesmo ano, com base 

em dispositivo constante de seu Regimento Geral e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96), com fundamento legal nas Portarias de autorização do 

MEC.  

Em Goiânia, a ALFA encontra-se instalada em três unidades, oferecendo os seguintes 

cursos de Graduação: Administração, Turismo, Pedagogia, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Direito, Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo), Comunicação Social 

(Habilitação em Publicidade e Propaganda), Sistemas de Informação, Psicologia, Engenharia de 

Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações e 

Engenharia Mecânica. 

O Programa de Pós-Graduação, lato sensu, conta com a oferta de cursos de 

Especialização, como: Jornalismo Político, Jornalismo Cultural, Docência do Ensino Superior, 

Gestão de Instituições de Ensino Básico, Direito Penal e Processual Penal, Direito do Trabalho 

e Processual do Trabalho e Direito Tributário e Planejamento Tributário. Oferece, ainda, Cursos 

MBAs, como: Gestão em Negócios, Gestão de Pessoas, Gestão de Operações Logísticas, Gestão 

em Finanças Empresariais, Auditoria, Controller: Controladoria e Gestão de Custos, 

Controladoria e Gestão Pública, Gestão em Marketing, Gerenciamento de Projetos, Gestão em 

Tecnologia da Informação. 
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O Programa de Pós-Graduação, stricto sensu, Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento Regional, foi autorizado pela Portaria nº 550, de 4 junho de 2007, e 

reconhecido pela Portaria nº. 1140, de 10 de setembro de 2008, tendo obtido conceito 3 (três) 

nas avaliações da CAPES. O conjunto de disciplinas e atividades do Programa oferece 

instrumentos para a análise dos recursos naturais e sociais e dos processos socioambientais 

e seus impactos. Proporciona ferramentas para o planejamento e gestão do território e de 

empreendimentos públicos e privados nos diferentes setores socioeconômicos. Esse 

instrumental permite ao mestrando desenvolver a sua dissertação com aplicabilidade na 

realidade estudada, trazendo importantes contribuições para a compreensão e 

encaminhamento de soluções de questões relacionadas ao desenvolvimento regional. 

Oferecendo duas linhas de pesquisa: Análise e Políticas de Desenvolvimento Regional e 

Gestão Estratégica de Empreendimentos, o Mestrado de Desenvolvimento Regional da 

Faculdade ALFA tem conquistado reconhecimento da comunidade acadêmica pelo alto nível 

de preparação de seu Corpo Docente, pela excelência dos conteúdos das suas disciplinas e 

pelos projetos e pesquisas acadêmicas e aplicadas que vem desenvolvendo. 

Na prestação dos serviços educacionais a que se propõem, as Faculdades Alves Faria 

atende nas suas unidades de Goiânia, aproximadamente 3.000 alunos, mobilizando um 

quantitativo de mais 300 colaboradores técnico-administrativos e cerca de 200 professores.  

O Corpo Docente é formado por professores criteriosamente selecionados, levando-se 

em conta sua trajetória profissional e acadêmica e titulação adequada às áreas de atuação em 

cada um dos cursos oferecidos, sendo composto, em sua maioria, por professores especialistas, 

mestres e doutores. O pessoal técnico-administrativo passa, sistematicamente, por programas 

de treinamento, desenvolvidos pelo setor de Recursos Humanos, com o objetivo de fornecer o 

suporte necessário aos Docentes e Discentes. 

As unidades da Faculdade ALFA primam por oferecer instalações cuidadosamente 

preparadas e adequadas à sua atividade fim, com espaços destinados às atividades acadêmicas, 

administrativas, esportivas, de cultura e lazer, além de áreas de convivência para professores e 

alunos.  

As salas de aula são climatizadas e dimensionadas para acolher os alunos, observando-

se uma área individual de 1,60 m² por aluno, equipadas com carteiras do tipo universitário, com 

assento acolchoado, quadro branco para uso de pincel e quadro verde para giz.  

As unidades da Faculdade ALFA oferecem a seus professores e alunos infraestrutura 

tecnológica de acesso direto e contínuo à Internet a partir das estações de trabalho instaladas 

em todos os laboratórios de informática, na sala dos professores, na biblioteca e na área 

http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
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administrativa. Encontra-se, também, disponível aos usuários, nas dependências das unidades 

o serviço de acesso à rede sem fio (Wireless).  

Reforçando o desejo de manter e ampliar seus investimentos no Ensino Superior e 

considerando a experiência bem sucedida nas unidades de Goiânia, o Centro Educacional Alves 

Faria (CENAF) adquiriu, em 2009, duas outras instituições, sediadas na capital de São Paulo: 

a Faculdade Autônoma de Direito (FADISP) e a Faculdade Joana D’Arc.  

A Faculdade ALFA adota como princípio filosófico a formação de valores democráticos 

e de cidadania, aliada à produção de saberes. Essa concepção pressupõe uma Instituição de 

Ensino Superior voltada para a formação de cidadãos que sejam capazes de responder aos 

desafios postos por nosso tempo, em condições não só de atuar nas comunidades locais, mas 

também de compreender o contexto sociocultural regional, nacional e mundial. 

Nesse sentido, a ALFA disponibiliza, mantém e atualiza, permanentemente, sua 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos para atender às demandas dos novos 

tempos, ciente da importância de contribuir para a produção de conhecimentos que promovam 

o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

A Faculdade Alves Faria desenvolve suas atividades acadêmicas em um campus e duas 

unidades, estrategicamente localizados na cidade de Goiânia, sendo que o curso de Arquitetura 

e Urbanismo será oferecido no Campus-sede. 

O Campus-sede da Faculdade ALFA tem uma área de 424.740 m², com espaços 

destinados às atividades acadêmicas, administrativas, esportivas e de cultura e lazer, além de 

um amplo estacionamento gratuito e segurado, com 2.000 vagas. Concebido de forma modular, 

para atender, progressivamente, às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação e às 

necessidades das atividades de pesquisa e extensão, o complexo acadêmico atual tem uma área 

construída de 42.000 m², distribuídos em quatro blocos, com espaços destinados às salas de 

aula, laboratórios de informática, laboratórios específicos dos cursos, biblioteca e salas 

administrativas.  

Para o atendimento a alunos, professores e colaboradores da unidade-sede, as áreas de 

convivência contam com os serviços de ambulatório médico, posto bancário, duas lanchonetes, 

um restaurante, duas fotocopiadoras, um campo de futebol society e uma quadra poliesportiva. 

A infraestrutura tecnológica está assim dimensionada: a ALFA possui um link de quatro 

megabits com a Brasil Telecom, que fornece acesso direto e contínuo à Internet a partir de 

qualquer um dos quinhentos e vinte equipamentos de informática existentes nos laboratórios, 

na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa. Encontra-se, também, disponível 

aos usuários, nas dependências do campus universitário a rede sem fio (Wireless). Atualmente, 
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a ALFA participa do Projeto Metrogyn, visando, no futuro próximo, ao acesso à Rede Nacional 

de Pesquisa (RNP), com velocidade de até 1 Gigabyte. 

A Faculdade ALFA adota como princípio filosófico a formação de valores democráticos 

e de cidadania, aliada à produção de saberes. Essa concepção pressupõe uma Instituição de 

Ensino Superior voltada para a formação de cidadãos que sejam capazes de responder aos 

desafios postos por nosso tempo, em condições não só de atuar nas comunidades locais, mas 

também de compreender o contexto sociocultural regional, nacional e mundial. 

Nesse sentido, a ALFA disponibiliza, mantém e atualiza, permanentemente, sua 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos para atender às demandas dos novos 

tempos, ciente da importância de contribuir para a produção de conhecimentos que ajudem na 

materialização do desenvolvimento sustentável do Estado de Goiás, da Região Centro-Oeste e 

do Brasil. 

 

1.2 Mantenedora: denominação e localização  

CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA – CENAF 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: presidencia@alfa.br 

 

1.3 Mantida: denominação e localização 

Nome: FACULDADE ALVES FARIA – ALFA 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: alfa@alfa.br 

 

1.4 Diretor Superintendente  

Prof. Nelson de Carvalho Filho 

 Formação acadêmica: 

- MBA em Gestão de Negócios: Faculdade Alves Faria – ALFA – 2005. 

- Graduado em Administração de Empresas – FAES – Santos – 1977. 

 Experiência profissional: 

- Diretor Financeiro Corporativo do Grupo José Alves – 2005. 
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- Controller da Emegê Produtos Alimentícios S.A. – 1995. 

- Gerente Financeiro do Grupo Expansão. 

- Gerente Executivo do Sistema Petrobras. 

- Membro da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Goiás – ACIEG. 

- Membro do Conselho Temático de Responsabilidade Social da Federal da Indústria do 

Estado de Goiás – FIEG. 

- Membro do Conselho Temático de Agronegócio da FIEG. 

 Endereço para contato:  

Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

CEP 74445-190 - Goiânia – Goiás  

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: nelsondecarvalhofilho@alfa.br 

 

 

1.5 Diretora Regional de Operações -  Goiás 

 Profª Fabine Évelin Romão Pimentel 

Formação acadêmica: 

 Mestre em Gestão de Políticas Públicas – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI – 

2002. 

 Graduada em Turismo e Hotelaria – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI – 2000. 

 Graduada em Administração – Faculdade Alves Faria ALFA – 2009. 

Experiência profissional: 

 Diretora Acadêmica Regional Goiás da Faculdade Alves Faria - ALFA 

 Gerente de Operações Logísticas Acadêmicas da Faculdade Alves Faria - ALFA 

 Coordenadora do Curso de Turismo da Faculdade Alves Faria – ALFA. 

 Coordenadora de Estágio Supervisionado em Turismo da Faculdade Alves Faria - 

ALFA 

 Coordenadora do Trabalho de Conclusão de Curso em Turismo da Faculdade Alves 

Faria - ALFA 

 Professora do Curso de Turismo do Centro Educacional Alves Faria – ALFA. 

 

 

 

mailto:nelsondecarvalhofilho@alfa.br
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1.5 Coordenadora do Curso  

Profa. Paola Regina Antonácio Monteiro  

Nome: Regime de trabalho: 40 horas semanais  

- Formação acadêmica:  

Especialista em Gestão Ambiental – Universidade Católica de Goiás (2002)  

Graduada em Arquitetura e Urbanismo – Universidade Católica de Goiás (2001)  

 

- Experiência profissional:  

Professora da Faculdade Cambury  

Professora da Universidade Estadual de Goiás  

Professora da Universidade Paulista  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 Contexto Socioeconômico Local e Regional 

 

Criada em 30 de dezembro de 1999 pela Lei Complementar Estadual de número 27, a 

Região Metropolitana de Goiânia foi a primeira do Centro-Oeste do Brasil. Englobando 

treze municípios (Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, 

Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, e Trindade), a Região Metropolitana de Goiânia ocupava uma área de 5.787 km². 

 Entretanto, a Lei Complementar Estadual de número 78, aprovada em 25 de março de 

2010, incluiu na Região Metropolitana de Goiânia, os municípios de Bonfinópolis, 

Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Inhumas, Nova Veneza e Terosopólis de Goías, totalizando, 

20 municípios com uma área total de 7.397,203 km². 

O Estado de Goiás, uma das 27 unidades federativas da República Federativa do Brasil, 

situa-se a leste da Região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro. O seu território é de 

340.086 km², sendo delimitado pelos estados de Tocantis (norte), Bahia (nordeste), Mato 

Grosso (sudoeste), Minas Gerais (leste e sul) e pelo Distrito Federal. 

A capital e maior cidade de Goiás é Goiânia, sede da Região Metropolitana de 

Goiânia (RMG). Outras cidades importantes quanto a aspectos econômicos, fora da região 

metropolitana de Goiânia são: Rio Verde, Luziânia, Formosa, Itumbiara, Jatái, Porangatu, 

Catalão, Caldas Novas Goianésia, Mineiros, Cristalina e Niquelândia, que que também são as 

maiores cidades em população do interior do estado, além das cidades que compõem o Entorno 

de Brasília. Ao todo são 246 municípios. 

Goiânia é a sexta maior cidade do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados 

de área urbana. Conforme o censo de 2010, possui 1.318.148 habitantes e em termos 

econômicos, o Produto Interno Bruto em 2008 foi  R$ 19.457,00 bilhões (IBGE, 2008). 

A Região Metropolitana de Goiânia possui 2.172.497 habitantes, o que a torna a décima região 

metropolitana mais populosa do país.  

 

Urbanismo no Brasil 

No Brasil, o urbanismo já existia desde a época colonial, mas só começou a ser 

efetivamente utilizado a partir do fim do século XIX, quando foi fundada a cidade de Belo 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Goi%C3%A2nia
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Goi%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o


FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 15/113 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

Horizonte, o primeiro plano integral de uma cidade, cujo plano começou a ser elaborado em 

1894, pelo engenheiro Aarão Reis, substituído depois por Francisco Bicalho. 

Goiânia, construída para substituir como capital do Estado a antiga e colonial Vila Boa 

de Goiás, foi fundada três décadas mais tarde, obedecendo a plano do arquiteto Atílio Correia 

Lima, completado pelos irmãos Coimbra Bueno. 

Brasília é o terceiro grande exemplo brasileiro de cidade planejada. O projeto da atual 

capital brasileira, escolhido por concurso nacional, é de autorias do arquiteto Lúcio Costa, cuja 

obra urbanística foi profundamente influenciada pelas ideias de Le Corbusier e do CIAM. 

 

Expansão Econômica de Goiás e Urbana de Goiânia 

A fundação da cidade de Goiânia em 1933, fez parte de um projeto de ocupação e 

interiorização do progresso do Brasil. Foi parte do programa denominado Marcha para o Oeste. 

Além da transferência da capital do Estado, foi pólo de imigração, principalmente 

porque ocorreu a construção de Brasília três décadas depois 

O Plano Diretor Original determinava na planta da cidade um centro administrativo, um 

centro comercial e as zonas residenciais e industriais. A criação de vários parques e áreas 

verdes, objetivando resguardar as nascentes dos principais córregos de Goiânia, para evitar a 

degradação ambiental, facilitando o abastecimento de água potável. 

Em outubro de 1935, o engenheiro Armando Augusto de Godoy, reformulou o plano 

Piloto de Atílio Corrêa Lima, mantendo parte do projeto anterior, mas, principalmente 

introduzindo modificações paisagísticas e de zoneamento, em que os bosques e jardins 

passaram a formar um anel verde em torno da cidade. Atílio Correia Lima demonstrava uma 

preocupação ecológica com os arredores da cidade em relação à especulação imobiliária. 

As diretrizes urbanas originais foram desrespeitadas, principalmente no período de 1960 a 1992 

e o setor imobiliário conseguia transformar parques e áreas verdes públicos em loteamentos. 

Durante o processo histórico de desenvolvimento da cidade, centenas de praças foram doadas 

e inúmeros parques alienados. 

A cidade de Goiânia representou durante a sua construção o primeiro grande impulso 

para a transformação política e econômica do Estado de Goiás, promovendo a construção da 

infraestrutura necessária, para a inserção de Goiás no mercado nacional, além do grande 

processo de povoamento, como área de fronteira agrícola. 

Nas décadas seguintes o país adotou uma política de substituição de importações, 

buscando uma estratégia de agregar valor aos produtos primários, o que alavancou as bases, em 
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Goiás, para a importação e atração de agroindústrias e de pólos mineradores como bosque 

levaram a nova exploração de ouro (Fazenda Nova, Alto Horizonte, Faina), níquel 

(Niquelândia, Barro Alto, Americano do Brasil), cobre (Alto Horizonte e  Americano do 

Brasil), cobalto (Niquelândia, Barro Alto e Americano do Brasil) e fertilizantes (Catalão). 

Os índices de empregos diretos gerados pelo setor primário foram baixos, pelo uso de 

novas técnicas e equipamentos que substituem a mão-de-obra. O setor manteve o crescimento 

econômico das cidades do Sudeste e Sudoeste Goiano. 

A atividade industrial impulsionou a atividade agropecuária em cidades como Goiatuba, 

Ceres, Itumbiara, Jataí,  Porangatu,  Rio Verde,  Mineiros e Catalão. Desenvolveu o comércio, 

construção civil e serviços. O crescimento e a diversificação das atividades econômicas em 

Goiás resultaram no crescimento da cidade de Goiânia, uma vez que o Estado a partir de década 

de 1970, passou a ser um pólo de atração na economia brasileira, além de Brasília que também 

contribuiu para a diversificação das atividades em Goiás e foi a industrialização do sudeste que 

gerou demanda por alimentos e matérias primas.  

Entre os fatores que contribuíram para a atual realidade de Goiás, e para a da cidade de 

Goiânia, foi o desenvolvimento da economia e a fundação de Brasília. De acordo com o IBGE, 

a década de 1960, foi a última que registrou enormes fluxos migratórios para Goiânia e após 

1970, a imigração assumiu caráter mais intraregional e intramunicipal.  

No início da década de 1970 foi elaborado o PDIG - Plano Diretor Integrado de Goiânia, 

que previa critérios para o parcelamento e exigências tais como: faixas de preservação ao longo 

dos córregos, ferrovias etc., e área para implantação de infraestrutura, não tendo sido definida, 

entretanto, as larguras dessas faixas. Não eram permitidos parcelamentos de terrenos 

alagadiços, sujeitos às inundações e condições geológicas não propícias à edificação. Como 

conseqüência da implantação do PDIG, passou a ocorrer o parcelamento de terras no entorno 

de Goiânia, sem cumprir as exigências. 

Na década de 1980, iniciou-se o processo de regulamentação dos loteamentos 

clandestinos e a população de baixo poder aquisitivo, não tendo acesso a lotes no município de 

Goiânia devido aos preços elevados praticados pela especulação imobiliária (grande 

quantidade de lotes vazios concentrados nas mãos de poucos proprietários), agravou o 

parcelamento nos municípios no entorno da cidade. 

Tal ação resultou em conurbação, provocando uma demanda por infraestrutura a ser 

implantada pelo poder público, como: transporte coletivo, saúde, educação e pressionando a 

zona rural do município de Goiânia. Os municípios parcelados e ocupados sem qualquer 

planejamento e infraestrutura foram principalmente Abadia de Goiás, Aparecida de 
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Goiânia,  Aragoiânia, Senador Canedo, Trindade, Goianira, Hidrolândia, Goianápolis, 

Nerópolis e Santo Antônio de Goiás. 

Após 1979 as ocupações de terras deixaram de ser espontâneas e passaram a ser 

organizadas, aumentando as invasões das terras urbanas ociosas fortalecidas por movimentos 

sociais. A transferência de grande número de pessoas para a capital dever ser ressaltada. Os 

loteamentos foram destinados à formação de núcleos habitacionais para a população de baixa 

renda. Houve a conivência do Estado. Para Goiânia e seu entorno, o resultado foi caótico.  A 

cidade cresceu aceleradamente, desobedecendo qualquer planejamento. 

  A economia não foi capaz de gerar tantos novos empregos e a cidade ganhou problemas 

gigantescos, entre eles o déficit de moradias e a favelização das zonas periféricas. 

Alguns municípios do entorno que sofreram influência da ação imobiliária de Goiânia e 

atualmente servem como cidades dormitórios, resultantes do processo de ruptura das áreas 

limítrofes. Mostra um dos principais aparelhamentos da infraestrutura urbana, o anel viário e 

as principais vias de acesso à Região Metropolitana de Goiânia, responsáveis pela ligação de 

Goiânia aos municípios limítrofes e facilitação do escoamento e recepção de mercadorias. 

Na década de 1990, foi elaborado o novo Plano Diretor de Goiânia, sendo criadas as 

Zonas de Interesse Social, possibilitando a regularização de posses urbanas, loteamentos 

clandestinos e irregulares existentes até 1991 e reservando áreas para implantação de 

parcelamento de lotes reduzidos a 200m² e semi-urbanizados para atendimento à população de 

baixa renda e a demanda existente. O discurso oficial retrata Goiânia como cidade modelo, ou 

cidade das flores, lugar i d ea l  pa r a  s e  v i v e r  -  p a i sagem .  

Goiânia apresenta em sua estrutura alguns territórios segregados, carentes, onde se 

localizam as parcelas mais desprovidas da população no que se refere a equipamentos s o c i a i s  

– e s s ê n c i a  Ocorreu no Aglomerado Urbano de Goiânia um significativo aumento da 

densidade demográfica entre 1970 e 1980, muito mais em função do crescimento da população 

do que da redução territorial dos municípios e evidencia a velocidade que o espaço urbano foi 

sendo ocupado, de certa forma justificando a ação voraz do capital imobiliário, principalmente 

nas frentes novas de expansão abertas nos municípios vizinhos. 

Na década de 1980, houve a ampliação e a consolidação da cidade ilegal por meio dos 

loteamentos clandestinos e dos loteamentos irregulares, onde se juntaram também as invasões 

ao mesmo tempo em que ocorreu a edificação de habitações, nos enormes vazios urbanos que 

passou a atender o mercado de alta renda. 
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O processo favoreceu a segregação sócio-espacial da cidade caracterizada pelos 

loteamentos clandestinos e irregulares lançados pela iniciativa privada nos anos anteriores e 

pelo poder público nos anos 80. 

Nos anos 90, Goiânia ganhou o status de metrópole regional e não pode ser entendida 

fora desse contexto. Pela lei complementar 027, de 31/12/99, a Região Metropolitana é 

constituída com dois recortes geográficos: a denominada Grande Goiânia, composta por onze 

municípios, e a Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDIG), com sete 

municípios. 

O entorno de Goiânia, por força da lei complementar nº. 27, de 30/12/1999, do Governo 

Estadual, denomina-se agora REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA, constituída por 18 

municípios, na seguinte divisão: a GRANDE GOIÂNIA, composta por onze 

municípios:  Abadia de Goiás,  Aparecida de Goiânia,  Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, 

Goiânia, Hidrolândia, Nerópolis, Santo  Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade (desses 

municípios, alguns dada a proximidade com Goiânia, formam um território contínuo, 

resultando no processo de conurbação); REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

DE  GOIÂNIA: Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova 

Veneza e Terezópolis de Goiás. 

A urbanização nos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiânia e Senador Canedo 

(taxas de urbanização acima de 99%) na Região Metropolitana de Goiânia é elevada com 

exceção de Abadia de Goiás,  Aragoiânia e Hidrolândia, que possuem taxas em torno de 60%. 

O desafio decorrente de aglomerações desordenadas para a Região Metropolitana de 

Goiânia que iniciou o novo milênio com a população urbana extremamente elevada, é 

solucionar grandes problemas e contrastes sociais, tais como: pobreza, desemprego, baixo IDH, 

déficit de serviços de saúde, educação, saneamento básico, além de elevados índices de 

violência.  

A década de 1990 pode ser caracterizada por um incremento cada vez maior de variação 

de espaços urbanos de segregação, onde a cidade apresenta condomínios fechados. São 

condomínios que atendem a população de alta renda, equipados com infraestrutura urbana 

enquanto a população de baixa renda se encontra concentrada em áreas menos favorecidas de 

infra-estrutura. 

A contradição é grande quando se compara uma área privilegiada da cidade, com uma 

não dotada de privilégios. De acordo com dados da COMOB/SEPLAM (1998), mais de 16,4% 

da população urbana de Goiânia vive nessas áreas, ou seja, nas zonas de exclusão ou segregadas. 
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O crescimento urbano desordenado acabou acentuando as desigualdades sociais e 

criando ambientes extremamente problemáticos.  A falta de planejamento associada à 

velocidade das transformações criou a cada dia paisagens urbanas com péssima qualidade de 

vida e quase impossíveis de serem administradas. 

Ainda, como resultado negativo, pode se destacar a carência dos serviços de saúde, 

escolas, transportes e infraestrutura urbana, como arruamentos e calçamento, água encanada e 

esgotos, coleta e reciclagem de lixo e com precarização do trabalho. 

Goiânia continua sendo pólo de atração, por suas atividades econômicas, compartilhadas com 

outros municípios. 

De acordo com a empresa Saneago -Saneamento de Goiás S/ A - cerca de 70% da 

população de Goiânia é atendida pela rede de esgoto e 75% pelo abastecimento de água, 

principalmente as que estão localizadas na área central e nos bairros privilegiados. Outros se 

utilizam de meios alternativos, como o uso de fossas sépticas ou o despejo de esgotos 

diretamente nos cursos de água. 

Com o incessante aumento demográfico, a cidade expande sua área urbana e os 

especuladores imobiliários se apropriam das vertentes, fundos de vales e áreas verdes. Mesmo 

com planejamento é difícil vencer os interesses especulativos de grupos descompromissados 

com a questão ambiental. 

A ação do capital imobiliário em Goiânia se configura pela existência de terrenos 

baldios ou espaços ociosos no interior da cidade a espera de valorização. Especialmente no 

meio urbano, a terra constitui um bem imóvel que se valoriza intensamente com o tempo e 

muitos proprietários deixam áreas enormes sem uso, à espera de uma maior valorização no 

futuro. 

Os reflexos da especulação imobiliária são percebidos, pois esse é um processo que 

reflete a contradição existente no espaço urbano em Goiânia. Nesse momento é necessário 

entender que enquanto a classe trabalhadora precisa desse espaço para viver, trabalhar, 

produzir, as forças político-econômicas dominantes o consideram como forma de ampliação de 

seus lucros 

Na década de 1970, à medida em que a população mais do que dobra em relação à 

década anterior, o trânsito goianiense ganha o acréscimo de milhares de carros. A cidade ganha 

três emissoras de televisão, três jornais diários e o Estádio Serra Dourada, à época um dos mais 

modernos do país. A partir de 1970, Goiânia expandiu significativamente seus loteamentos 

urbanos, mantendo um alto ritmo de crescimento populacional, que faz com que a cidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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chegue a 1980 com mais de 700 mil habitantes, dos quais 98% vivia em área urbana. Esse 

aumento demográfico provoca o surgimento de um grande número de loteamentos voltados 

para as classes de renda mais baixa em cidades vizinhas, como Aparecida de Goiânia que, 

apesar de franca expansão, são dotadas de precária infraestrutura urbana. A partir de então, o 

crescimento demográfico se mantém num ritmo mais lento que outrora.  

No final da década de 1990, ao contrário do que acontecia nos anos 70 e 80, Goiânia 

recebe um grande número de famílias carentes oriundas do Nordeste e Norte do país. Com 

expansão do agronegócio, o Centro-Oeste passa a ser uma nova fronteira de oportunidades. Ao 

mesmo tempo, a cidade de Goiânia  experimenta, na década de 2000, forte incremento na área 

habitacional com o surgimento dos condomínios horizontais e verticais. Apesar da ocupação 

desordenada, que ainda se mantém em certas regiões dos municípios, nomeadamente as zonas 

Noroeste e Sudoeste (que apresentaram, entre 1991 e 2000, taxas de crescimento populacional 

anual de 9% e 14,5%, respectivamente), Goiânia ainda se mantém como referência 

em qualidade de vida em relação às demais capitais brasileiras. Isso fez com que a cidade 

recebesse vários empreendimentos imobiliários e se tornasse alvo de forte especulação 

imobiliária, sendo a desocupação do Parque Oeste Industrial um marco simbólico desse 

ciclo.] Desde 2005, Goiânia voltou a experimentar um significativo aumento no índice de 

qualidade de vida. Bairros afastados começam a asfalto, esgoto, iluminação e novas áreas de 

lazer. A cidade passou a ostentar o título de capital com maior concentração de área verde por 

habitante.  

Apesar disso, a cidade enfrenta problemas crônicos como engarrafamentos e 

atendimento ruim na saúde, frutos de um crescimento populacional vertiginoso e 

desordenado. Goiânia registra uma das maiores médias de carros por habitante da América 

Latina e, apesar de ser referência em vários tipos de tratamento médico, sua rede se encontra 

sobrecarregada por pacientes vindos do interior de Goiás e de outros estados.  

 

Economia 

Pelo fato de ser a capital do Estado, de fazer parte do eixo econômico Goiânia-Anápolis-

Brasília e de estar localizada no centro de uma das maiores área agropastoris do mundo, Goiânia 

tornou-se sede de uma economia bastante dinâmica. Os setores econômicos em que mais se 

destacam são o comércio varejista, as indústrias de alimentos e de roupas e os serviços. É uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_de_Goi%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 21/113 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

das cidades com um dos menores índices de miséria do país, não ultrapassando os 4%. Possui 

também um dos menores índices de desemprego do país, cerca de 8%. 

PIB (2008)[  

Composição do PIB (2008) 

Valor adicionado bruto 

da agropecuária 

Valor adicionado bruto 

da indústria 

Valor adicionado bruto 

dos serviços 

Impostos sobre 

produtos líquidos de 

subsídios 

R$ 19,457 bilhões R$ 0,019 bilhão R$ 2,811 bilhões R$ 13,529 bilhões R$ 3,096 bilhões 

Renda per capita, valor 

mensal (2010) 

Variação da renda (2000-

20010) 

Pessoas vivendo 

na miséria(2010) 
Domicílios na miséria(2010) 

Desigualdade 

econômica(2010)  

R$ 1.268,41 20% 5.889 0% 47% 

1. ↑ O IBGE considera miseráveis as pessoas que declaram receber renda mensal entre R$ 1 e R$ 70. 

2. ↑ Diferença percentual entre a renda média do município e sua renda mediana - valor que separa os mais ricos dos mais pobres. 

Nesta faixa etária entre 17 e 26 anos, como apresentado na figura abaixo, ainda com 

base na projeção dos dados do Censo 2010, estimamos que 68 % concluíram o ensino médio, e 

ainda não fizeram o ensino superior e que somente 13,5% recebem 5 ou mais salários mínimos, 

o que possibilitaria custear o investimento no curso.  

 

 

 

Estima-se, portanto, que o público-alvo seja de 42.802 mil pessoas na Região ALFA, 

conforme racional a seguir:  
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2.2 Inserção do Curso na Realidade Local Regional 

 

Os egressos formados pela ALFA têm, primariamente, como mercado de trabalho o 

Estado de Goiás, atualmente apontado pelo como a 9ª economia brasileira, com um PIB de R$ 

85.615,00 milhões em 2009 (IBGE).  

Considerando-se o atual cenário sócio-econômico do Estado, há a necessidade de se 

criar condições para acelerar este crescimento. Para tanto, é estratégica a formação de um maior 

número de profissionais, nas mais diversas linhas de formação. A preocupação da Faculdade 

ALFA é formar cidadãos demandados pelo mercado, mas de ofertar cursos capazes de formar 

uma sólida e atualizada competência técnica e administrativa para alavancarem o 

desenvolvimento do Estado e da Região Centro-Oeste.  

No início de 2007, o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), após constatar que a economia estava estabilizada, e que havia um ambiente favorável 

para investimentos e uma reduzida dependência de financiamentos externos. Este programa está 

orientado a estimular a economia interna perante a crise internacional, precisamente sabendo 

que não tem garantia de estabilidade internacional, como de fato está acontecendo no momento. 

O PAC visa garantir um crescimento anual do PIB em torno de 3%.  

Prevê medidas em 5 blocos: 1) Medidas para estimular crédito e financiamento, 2) 

Melhoria do marco regulatório na área ambiental, 3) Desoneração tributária, 4) Medidas fiscais 

de longo prazo e 5) Medidas de infra-estrutura, incluindo a infraestrutura social, como 

habitação, saneamento e transporte em massa, que é o principal bloco. São previstos R$ 503 

bilhões de investimentos em Nível Nacional.  

Racional para apuração 

do Potencial de Mercado 

    

  Pessoas 

População entre 17 e 26 anos 
466.256 

68% tem Ensino Médio 
317.054 

13,5% têm renda Acima de 5 SM 
42.802 
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Em Goiás, são previstos os seguintes investimentos em infra-estrutura:  

 

Investimento Total do PAC em Goiás 
(em R$ Bilhões) 

 Período Investimentos  

 Até 2010 21,4  

 Após 2010 7,1  

 TOTAL 28,5  

     

Setores Empreendimentos Exclusivos 
Empreendimentos de Caráter 

Regional 

  2007-2010 Após 2010 2007-2010 Após 2010 

Logística 912,3  - 5.276,6  - 

Energética 6.080,3  1.048,8  6.851,7  6.068,4  

Social-Urbana 2.321,6  - - - 

TOTAL 9.306,2  1.048,8  12.128,3  6.068,4  

* Não inclui Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 2009 e 2010 e Financiamento Habitacional 
Pessoa Física 2008, 2009 e 2010. 

Fonte: Comitê Gestor do PAC    

 

No Setor de Energia Elétrica os principais investimentos em usinas previstos no PAC 

são os seguintes: 

 

 

O principal investimento em transmissão de energia elétrica é: 

 

 

UTE – Qurinópolis (BC) 

UTE – Goiânia II 

UHE – Serra do Falcão 

UHE - Batalha 

UHE – Mirador 

UHE - Maranhão Baixo 

UHE – Buriti Queimado 

UHE – Corumbá III 
        UHE – Em  implantação 

         UHE - Previsão 

         UTE – Em implantação 

LT -  Peixe II (TO) –  Luziânia (GO) 
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Em termos de recursos hídricos, os principais investimentos do PAC no Estado são os 

seguintes:  

 

 

 

 

Em transportes, os principais investimentos são: 

Projeto Luiz Alves 

Adutora João Leite 

Projeto de Irrigação 
Flores de Goiás 

Em Execução 
Concluido 
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Estão previstos, também, investimentos no alcoolduto entre Senador Canedo (GO) e São 

Sebastião (SP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Setor de Telecomunicações, além dos investimentos em infraestrutura de 

telecomunicações previstas, há um projeto liderado pelo Governo de Estado para implantação 

de um Teleporto: O Parque Serrinha. Este projeto tem origem nos estudos do Port Authority de 

Nova York e de Nova Jersey. Consiste, basicamente, em um conjunto de edifícios interligados 

                 Duplicação / Adequação de Rodovia                      Construção de Ferrovia 

Ferrovia Norte - Sul 

BR – 153/GO, Aparecida de Goiânia - Itumbiara 

BR –070/GO, Divisa DF/GO – Águas Lindas 

BR – 060/GO 

 

 

 

 

 

 

 

São 

Sebastião 

Guararema 

Paulínia 

Uberaba 

Senador Canedo 

 Hidrovia 

Tiete 
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por fibra ótica a um edifício principal, equipado com antenas adequadas para transmissão e 

recepção de sinais de telecomunicações via satélite.  

Caracteriza-se pela reunião inteligente, num mesmo espaço físico, de diversos 

escritórios inteligentes, centros de comunicação, espaços para encontros e eventos, bancos de 

dados alimentados por instrumentos adequados como modernos sistemas de telecomunicações 

e informática, fibra ótica e antenas de recepção e transmissão para receber e transmitir 

informações para qualquer ponto do planeta, 24 horas por dia, em tempo real. 

Para todos estes projetos, somente contando um contingente expressivo de engenheiros 

e arquitetos é que o Estado será capaz de assegurar o seu desenvolvimento.  

 

 

 

2.3 Bases Legais 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo foi elaborado com estrita 

observância das mais recentes normas gerais expedidas pelos órgãos legisladores do Sistema 

Nacional de Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.  

Além disso, observou-se, na elaboração do Projeto Pedagógico, sua aderência à missão 

e sua pertinência ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento da 

Instituição (PDI).  

Entre outras, o presente Projeto Pedagógico fundamenta-se nas seguintes bases legais: 

Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB); 

 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e dá outras providências; 

 

Parecer CNE/CES, nº 8, aprovado em 31 de janeiro de 2007, que dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial; 

 

Parecer CNE/CES nº 112/2005, aprovado em 06 de abril de 2005: Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
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Resolução CNE/CES nº 6, de 2 de fevereiro de 2006: Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. 

 

Parecer CNE/CES nº 255/2009, aprovado em 2 de setembro de 2009: Proposta de alteração da  

Resolução CNE/CES nº 6/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo, em decorrência de expediente encaminhado pela 

SESu/MEC. 

 

Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010: Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução 

CNE/CES nº 6/2006. 

 

Lei Federal n° 005194 de 24 de dezembro de 1966 que regulamenta a profissão de Arquiteto 

pela e suas atribuições são estabelecidas pela resolução nº 218 do CONFEA (Conselho Federal 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia); 

 

Resolução nº 1010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação de títulos 

profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 

inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional.  

Resolução nº 2, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

 

2.4 Denominação: Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

2.5 Total de vagas: 100 vagas semestrais (200 por ano). 

 

2.6 Número de alunos por turma: Cinquenta (50) alunos por turma. 

 

2.7 Turno de funcionamento: matutino e noturno. 

 

2.8 Regime de matrícula: Créditos. 

 

2.9 Carga horária:  3.617 horas relógio. 
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2.10 Duração: cinco (5) anos ou dez (10) semestres. A carga horária deverá ser integralizada 

em, no mínimo, quatro anos ou oito semestres e, no máximo, em nove anos ou 18 

semestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 
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A missão da Instituição e sua finalidade são de promover, por meio da Educação 

Superior, o desenvolvimento intelectual e moral dos alunos, ofertando o ensino com qualidade 

e de excelência de modo a promover a formação de profissionais éticos, críticos e responsáveis, 

preparados para aceitar desafios e empreender novas ações, capazes de colaborar com o 

progresso de Goiânia, do Estado de Goiás e do Brasil.  

O Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Alves Faria 

compõe-se de um conjunto de itens que apresentam as diretrizes e estratégias que expressam e 

orientam a prática pedagógica do curso, de modo a assegurar a articulação das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão propostas pela Instituição. 

O mundo do trabalho, atualmente, exige profissionais com novas habilidades e 

competências, capazes de atuar, como pequenos e grandes empreendedores, na diversificação 

de produtos, no livre comércio e capazes de lidar com novos modelos de estrutura e novos tipos 

de organização. Para tanto, a interdisciplinaridade é, sem dúvida, uma ferramenta que possibilita 

a formação profissional requerida por este contexto. 

A demanda de pessoal para atender às necessidades do mercado regional cria um 

ambiente favorável para os egressos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade ALFA, 

sobretudo pela boa imagem que a Instituição tem mantido na região, bem como pelos resultados 

expressivos das avaliações realizadas pelo MEC.  

O curso se propõe a desenvolver competências e habilidades que permitirão a inserção 

do egresso no mercado profissional de Arquitetura e Urbanismo. Ademais, a formação 

proporcionada na Faculdade ALFA, em conformidade com a missão institucional, visa tornar o 

egresso um agente de transformação social, pela aplicação da teoria e da prática em prol do 

bem-estar social, atuando em equipe, com ética e profissionalismo. O curso é concebido, 

fundamentalmente, para atender às demandas sociais por profissionais capazes de pesquisar e 

desenvolver soluções eficientes, empregando diretamente seus conhecimentos e habilidades 

desenvolvidas durante o curso. 

O Projeto do Curso favorece o desenvolvimento no aluno de habilidades e competências 

pessoais valorizadas no atual contexto das organizações e indispensáveis ao relacionamento 

interpessoal adequado ao mundo do trabalho, comunicação e expressão, negociação e 

comportamento administrativo e compreensão do seu ambiente, entre outras. 

Vale reiterar que o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo deve estar orientado 

a formação do aluno em aspectos teóricos e técnicos/instrumentais: os teóricos permitem a 
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compreensão da realidade e os técnicos/instrumentais são as ferramentas para intervir nessa 

realidade. 

A estrutura do curso também considera a empregabilidade dos alunos, fornecendo-lhes, 

desde os semestres iniciais, conhecimentos e habilidades instrumentais básicos que facilitem o 

seu ingresso antecipado no mercado de trabalho. 

 

3.1 Missão do Curso 

 

A Faculdade ALFA têm como Missão ser um centro de excelência de ensino na área de 

negócios, de referência regional e nacional, estimulando o desenvolvimento do conhecimento e 

habilidades de seus alunos para que alcancem o sucesso pessoal e profissional. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade ALFA tem como missão formar 

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

e comunidade, com relação à concepção, à organização e à 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 exercício profissional deve ter a ética como valor 

central, espírito crítico, e capacidades de iniciativa, tomada de decisão e liderança de equipes.  

 

3.2 Objetivo Geral 

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem por objetivo a formação/educação de 

profissionais generalistas com postura ética, visão crítica, autonomia intelectual e 

conhecimentos atualizados para atuar na organização do ambiente físico em correspondência 

com as necessidades coletivas e individuais e com os condicionamentos do ambiente natural e 

construído. O Curso se desenvolve a partir de uma relação estreita e concomitante entre teoria e 

prática, em atividades individuais e em equipes, buscando utilizar as demandas atuais, bem como 

procurando simular as demandas futuras da sociedade, dos indivíduos e dos mercados de 

trabalho, com o fim de planejar possíveis soluções e prevenir fenômenos de ocupação urbana 

conflitante. 

 

 

 

3.3 Objetivos Específicos   
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O mercado de trabalho tem demonstrado a necessidade de profissionais que estejam sintonizados 

com a realidade do exercício profissional e essas informações subsidiaram a definição clara dos 

objetivos específicos para o Curso de Arquitetura e Urbanismo, a seguir:  

• Capacitar o discente para estudar, projetar, dirigir, fiscalizar e executar os trabalhos relativos a 

projetos, obras e serviços técnicos de sua área;   

• Desenvolver a capacidade de trabalho do futuro profissional, tanto do ponto de vista prático  

quanto teórico;  

• Desenvolver atividades teóricas e práticas, de maneira a se manter um equilíbrio entre o ensino 

ministrado e a execução;  

• Desenvolver o pensamento crítico, fundamentado em elevados padrões científicos, técnicos e  

éticos;  

• Desenvolver práticas inovadoras no ensino de Arquitetura e Urbanismo;  

• Favorecer o desenvolvimento de habilidades individuais e em equipe, de acordo com as 

aptidões, o interesse e o ritmo próprio de cada um; 

• Formar profissionais capazes de delimitar problemas, definir objetivos e metas, bem como  

adotar metodologias de trabalho adequadas;  

• Garantir ao egresso, condições de adaptação ao mercado de trabalho;  

• Gerar condições que favoreçam ao egresso ingressar com mais maturidade nos programas  

de pós-graduação;  

• Melhorar a comunicação oral e escrita do graduando;  

• Melhorar a qualificação do egresso como pessoa humana, profissional e cidadão;  

• Motivar o discente para administrar a sua vida acadêmica, de maneira a tomar consciência do 

processo no qual ele está inserido, possibilitando a manifestação de sua capacidade de liderança 

e tomada de decisões;  

• Motivar o afloramento de novas idéias e de espírito crítico;  

• Motivar o desenvolvimento da criatividade e do caráter explorativo do graduando; 

• Promover atividades que revelem os acadêmicos potencialmente capazes de se dedicarem às 

atividades voltadas para a carreira docente e para a pesquisa;  

• Responder às expectativas de mercado de maneira eficiente;  

• Intensificar a formação humanística do futuro profissional; 

• Oferecer ao egresso a possibilidade de desenvolver a formação continuada. 

 

3.4 Perfil do Egresso  
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O Curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA visa formar o arquiteto e urbanista com 

capacitação para atuar, seja na esfera de projetos, fiscalização, consultoria ou execução, bem 

como desenvolver atividades de planejamento e gerenciamento de atividades voltadas para a 

Arquitetura e Urbanismo, conforme preconiza a legislação do exercício profissional.  

O perfil desejado do egresso é o de um profissional apto a: - aplicar de forma integrada 

e com responsabilidade técnica e social, conhecimentos históricos, teóricos, projetuais e 

tecnológicos; compreender e traduzir as necessidades de indivíduos e grupos sociais com 

relação à concepção, organização e construção do espaço, abrangendo o urbanismo, a 

edificação, o paisagismo, bem como a conservação e valorização dos patrimônios natural e 

construído e a utilização adequada dos recursos disponíveis; - atuar individualmente e em 

equipe interdisciplinar e multiprofissional; - assimilar e desenvolver novas tecnologias e 

conceitos científicos.   

O profissional deve demonstrar capacidade de tomada de decisões, desenvolvendo um 

espírito crítico que lhe possibilite apresentar propostas para a solução de problemas teóricos e 

práticos, fundamentando-se em conceitos assimilados, seja ao  longo do curso, seja através do 

processo de educação continuada, ou ainda, através de situações do dia-a-dia em seu campo de 

atuação.  

Por outro lado, o profissional da área deve possuir uma formação humanística e cultural 

que lhe possibilite manter um relacionamento humano, adequado aos diferentes grupos com os 

quais ele, obrigatoriamente, terá contato. 

 

O curso de Arquitetura e Urbanismo deve prover uma formação que capacite o 

profissional para a solução de problemas do mundo real, por meio da construção de modelos e 

de sua implementação, de acordo com as demandas apresentadas pelo estágio de 

desenvolvimento do mercado regional no qual a Faculdade ALFA se insere.  

O curso pretende que o aluno, com base no conjunto de conhecimentos adquiridos nas 

várias disciplinas, desenvolva sua capacidade de assimilação da teoria e dos instrumentos para 

projetar, através de uma série de exercícios e estudos de problemas de projeto. Assim, o aluno 

deverá aplicar métodos analíticos, comparar propostas alternativas e desenvolver soluções 

conceituais com técnicas sofisticadas. As disciplinas de projeto, presentes em todos os 

semestres do curso, são o ambiente de investigação e aplicação desta síntese de conhecimento, 

através de um processo gradual e integrado de aquisição de conhecimento e de complexidade 

do projeto arquitetônico e urbanístico. Nestas disciplinas serão abordados temas relevantes 
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envolvendo as diversas variáveis de projeto, inclusive o seu impacto sobre a sociedade e o meio 

ambiente. 

 

Os objetivos do curso, quanto ao perfil profissional do arquiteto e urbanista, são: 

• Sólida formação criativa, analítica, crítica e tecnológica que possibilite a formulação de 

novas linguagens arquitetônicas bem como avaliações e intervenções urbanísticas apropriadas; 

• Ênfase na área do projeto arquitetônico e urbanístico do ambiente construído com caráter 

multidisciplinar, no seu contexto sócio-cultural e em suas relações com o meio ambiente, 

integrando técnica, arte e humanidades; 

• Formação de profissional com ampla visão de ocupação espacial e ambiental e das 

repercussões sociais das interferências arquitetônicas e urbanísticas; 

• Sólida formação na concepção e consideração dos aspectos de conforto do ambiente 

construído; 

• Conscientização de uma visão social, econômica e cultural no desenvolvimento de políticas 

urbanas e sociais para o bem estar da sociedade; 

• Sólida formação na racionalidade estrutural de edificações e de cálculo estrutural; 

• Sólida formação em tecnologia da construção e no gerenciamento de projetos para 

interpretar processos urbanos e desenhar espaços na estrutura urbana; 

• Capacitação nas ferramentas de informática aplicadas à arquitetura; 

• Formação nas ciências aplicadas com capacidade de adaptação aos problemas emergentes; 

• Relação com obras reais. 

 

O EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

O mercado de trabalho do profissional arquiteto e urbanista sempre foi muito 

diversificado. Sua participação neste mercado pode ser tanto como autônomo ou membro de 

equipes multidisciplinares, onde sua atuação destaca-se, principalmente, como coordenador de 

projetos.  

As atividades desenvolvidas por este profissional abrangem a área de projeto e 

construção de edificações; projeto de objetos e interiores; projetos de comunicação artístico-

visual e planejamento territorial e urbano. Estas atividades podem ser desenvolvidas tanto no 

setor privado como no público, contribuindo com sua formação para formulação de novas 

políticas sociais, econômicas e tecnológicas. Além deste campo profissional, há ainda a atuação 

como professor e pesquisador nas áreas descritas anteriormente. 
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A profissão de Arquiteto é regulamentada pela Lei Federal n° 005194 de 24 de dezembro 

de 1966 e suas atribuições são estabelecidas pela resolução no 218 do CONFEA - Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

De acordo com a resolução citada, o exercício da modalidade profissional do arquiteto 

e urbanista refere-se a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura 

paisagística e de interiores, planejamento físico, local, urbano e regional, sendo designado pelas 

atividades de: 

• supervisão, coordenação e orientação técnica; 

• estudo, planejamento, projeto e especificação arquitetônica e urbana; 

• estudo de viabilidade técnica-econômica; 

• assistência, assessoria e consultoria; 

• direção de obra e serviço técnico; 

• vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

• desempenho de cargo e função técnica;  

• ensino, pesquisa, análise, experimentação, extensão, ensaio e divulgação técnica; 

• elaboração de orçamento; 

• padronização, mensuração e controle de qualidade; 

• execução de obra e serviço técnico; 

• fiscalização de obra e serviço técnico 

• produção técnica e especializada; 

• condução de trabalho técnico; 

• condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

• execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e 

instalação; execução de desenho técnico. 

 

As diretrizes curriculares gerais têm por objetivo qualificar o estudante para o exercício 

profissional, proporcionando ao futuro arquiteto e urbanista, o domínio essencial das matérias 

necessárias à sua atuação, garantindo a habilitação única e fortalecendo seus conhecimentos 

especializados, sem perder a noção de conjunto dos problemas da arquitetura e urbanismo e de 

suas relações com a sociedade. 

Estes profissionais guardam, entre os profissionais habilitados pelo sistema de 

fiscalização profissional CONFEA - CREAs, a particularidade de preferirem exercer a profissão 

na condição de liberais - através de seus escritórios, que podem ser constituídos pelo próprio 

profissional, que desempenha todas as atividades intrínsecas a uma empresa, até, desejo da 
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maioria, a grandes escritórios- empresas de projeto e de prestação de serviços privativos do 

exercício do arquiteto e urbanista. Os arquitetos e urbanistas procuram manter o exercício de 

sua profissão de forma liberal, e grande número deles desempenha a profissão em atividades 

paralelas como assalariado - no setor privado ou público - e como autônomo. 

Grande parte destes postos de trabalho se encontra no setor terciário, como por exemplo, 

a prestação de serviços de consultoria através de grandes empresas. Registre-se, no entanto, que 

este dado é referente ao mercado das grandes cidades; no interior do país, mesmo em cidades 

dinâmicas do ponto de vista econômico, a construção oferece, em diferentes tipos de ocupação, 

grande parte dos postos de trabalho. 

O exercício profissional dos arquitetos e urbanistas é regulamentado no Brasil por lei 

desde 1933. A habilitação é única, ou seja, não existem modalidades na profissão. O registro 

do diploma é baseado no histórico escolar, onde obrigatoriamente deve constar a aprovação nas 

áreas de conhecimento e no trabalho final de graduação e o cumprimento das exigências das 

diretrizes curriculares que qualificam para o exercício profissional. Toda a legislação de 

regulamentação profissional tem caráter nacional, isto é, cumpridas as diretrizes e exigências 

curriculares gerais e as leis de regulamentação profissional, os arquitetos podem exercer sua 

profissão em qualquer parte do país, independentemente do lugar onde fizeram o seu curso. Por 

tais razões, é imprescindível o cumprimento das exigências curriculares, sob pena de prejuízos 

e impedimentos ao exercício profissional dos futuros arquitetos e urbanistas.  

 

3.5 Habilidades e Competências  

 

As habilidades e competências previstas para o egresso do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da ALFA foram definidas a partir de duas vertentes: - da legislação que regulamenta 

a profissão, para que atenda as exigências legais a ela atinentes, e; - da história da profissão que 

serviu para reafirmar as características que ao longo dos  milênios marcam o trabalho dos 

arquitetos e urbanistas, das mais remotas civilizações aos dias  de hoje e que podem ser 

constatadas no acervo edificado, no desenho das cidades, em obras de arte e em documentos 

que fazem parte do patrimônio da humanidade.  

Do ponto de vista legal, a atual legislação brasileira determina que compete ao arquiteto 

e urbanista, o exercício de todas as atividades referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos 

e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, urbanismo, planejamento físico, urbano 

e regional (Lei 5194/66). É um espectro bastante amplo que exige da formação profissional um 

esforço capaz de qualificar o arquiteto e urbanista na abrangência de suas competências legais, 
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com o aprofundamento indispensável para que possa assumir as responsabilidades nelas 

contidas. Para exercer atividades como supervisão, orientação técnica, coordenação, 

planejamento, projetos, especificações, direção ou execução de obras, ensino, assessoria, 

consultoria, vistoria, perícia, avaliação (Lei 5194/66), necessário  

se faz que a formação do futuro profissional contemple habilidades complexas e em campos 

bastante diversificados.  

Assim, o curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA deverá proporcionar aos 

estudantes:   

I. Habilidades gerais para:  

a) buscar, analisar, avaliar e selecionar informações para a tomada de decisões;   

b) refletir criticamente, organizar, expressar e comunicar o pensamento; 

c) expressar síntese: 

d) identificar e solucionar problemas;   

e) lidar com situações novas;   

f) propor soluções adequadas e comprometidas com o interesse coletivo, e;   

II. Habilidades específicas para:  

a) conceber projetos e realizar construções nos campos da Arquitetura, do Urbanismo e 

do Paisagismo, considerando os sistemas estruturais, os fatores de custo, a durabilidade, 

a manutenção, as especificações, e atendendo às exigências funcionais, técnicas, 

estéticas, ambientais e legais de acessibilidade;   

b) conceber estudos, análises, planos de intervenção e projetos de infra-estrutura, no 

espaço urbano, metropolitano e regional;   

c) propor soluções que atendam de maneira integrada às condições ergométricas, 

térmicas, lumínicas, acústicas e energéticas;  

d) utilizar os conhecimentos teóricos, estéticos, artísticos e históricos em todos os 

campos de atuação profissional;  

e) empregar adequadamente os materiais de construção, as técnicas e os sistemas 

construtivos para a definição de instalações e equipamentos prediais, para a organização 

de obras e canteiros e para a implantação de infraestrutura urbana;   

f) empregar o repertório da tecnologia de construção nos processos de concepção e 

execução;   

g) aplicar os conhecimentos teóricos, as práticas projetuais e as soluções tecnológicas 

para a preservação, conservação, restauro, reestruturação e reconstrução de edifícios, 

conjuntos urbanos e cidades;   
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h) perceber e representar o espaço em todas as suas dimensões, utilizando os meios  

disponíveis;   

i) utilizar a informática como ferramenta para a Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

4.1 Concepção e Princípios Norteadores do Currículo 
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Em consonância com os princípios norteadores estabelecidos no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da ALFA têm como 

diferencial a articulação de componentes curriculares que promovem o desenvolvimento 

integral do aluno, por meio de práticas pedagógicas voltadas à aplicação das teorias aprendidas 

em sala de aula.  

O Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo, com suas peculiaridades, 

seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, em sua concepção curricular, princípios 

norteadores, buscando uma junção teórica e prática, de forma a revelar interrelações com a 

realidade local, regional, nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e 

contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações, visando à formação do 

arquiteto e urbanista, como ser social, cidadão e profissional inserido na realidade do mercado, 

dotado de conhecimento, de atualização tecnológica e de valores éticos e profissionais, que lhe 

permitam atingir autonomia e dignidade.  

Para que a Instituição possa cumprir com seu objetivo, missão e atuação na comunidade, 

alguns princípios são considerados para o exercício das atividades pedagógicas e acadêmicas 

na Instituição. Esses princípios privilegiam:  

- Indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão;  

- Reflexão;  

- Formação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania;  

- Articulação entre teoria e prática;  

- Interdisciplinaridade;  

- Flexibilidade. 

 

4.1.1 Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão 

 

 A organização curricular proposta objetiva a articulação ensino-pesquisa-extensão e 

graduação-pós-graduação, de forma que o arquiteto e urbanista busque uma atualização crítico-

reflexiva constante acerca de sua prática educativa, compreendendo-a como um todo inserido 

num contexto histórico e social. 

 A articulação ensino-pesquisa-extensão far-se-á por meio do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), previsto para os dois últimos períodos do curso, além das atividades 

acadêmico-científico-culturais e projetos de extensão à comunidade, desenvolvidos durante o 

curso.  
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4.1.2 Reflexão 

 

 O projeto acadêmico da Faculdade ALFA, fazendo jus à sua visão de ser a 

melhor Escola de Negócios do Centro-Oeste, está voltado para a formação do profissional 

reflexivo, perfil demandado pelo atual modelo organizacional. O profissional reflexivo é aquele 

que tem, entre outras características, a capacidade de acessar informações de que precisa para 

construir seu próprio conhecimento, de ser agente das mudanças, flexível e competente o 

bastante para colaborar na solução das situações-problema típicas de sua área de atuação, de 

forma a promover a divulgação de conhecimentos técnicos e científicos da Arquitetura e 

Urbanismo, em suas especificidades objetivadas e incentivadas por esta IES, assim como a 

criação e difusão da cultura em geral, tripé constituinte do patrimônio da humanidade, 

comunicando o saber, por meio do ensino, publicações e outras formas de comunicação social.  

A formação do profissional crítico-reflexivo é, em última instância, consequência da 

formação da pessoa humana, isto é, de um ser humano capaz de ação e reflexão e que, num 

movimento indissociável age-pensa-age sobre e nas realidades do mundo em que vive, nas 

circunstâncias e contextos organizacionais em que venha a se inserir.  

 

4.1.3 Formação para o Mundo do Trabalho e o Exercício da Cidadania 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA se propõe a 

formar cidadãos aptos a prestar serviços técnicos especializados à comunidade, estabelecendo 

vínculos com as organizações e a sociedade, além de promover a extensão, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 

geradas na Instituição.  

Para alcançar a efetiva formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho, são 

propostas inúmeras atividades, dentre as quais destacamos: 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração de projetos de integração horizontal das disciplinas dos diversos 

semestres; 

 Visitas em trabalhos de campo e de extensão a cidades ou setores urbanos; 

 Práticas profissionais em laboratórios especializados; 

 Estágios curriculares supervisionados, com acompanhamento docente; 

 Participação dos alunos em projetos institucionais de extensão à comunidade; 
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 Atividades complementares; 

 Trabalhos de conclusão de curso; 

 

4.1.4 Articulação entre Teoria e Prática  

 

De acordo com a legislação em vigor, a prática deve ser componente curricular e deve 

ser pensada e desenvolvida ao longo do processo formativo.  No curso de Arquitetura e 

Urbanismo, a articulação entre teoria e prática se materializa nas atividades práticas de 

laboratório, no Estágio Supervisionado, nas atividades da ALFA Jr. e perpassando por toda a 

fundamentação teórica das demais disciplinas da matriz curricular. 

 

4.1.4.1 Estágio Supervisionado  

 

De acordo como o Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, a atividade curricular de 

Estágio objetiva aprendizagens social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade 

em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e 

coordenação da Instituição de Ensino.  

A Faculdade Alves Faria, na sua proposta de formação em nível de 3º grau, entende que, 

complementarmente ao processo de ensino, cabe-lhe viabilizar o aprendizado prático, sob a 

forma de Estágio que possibilite aos acadêmicos a vivência das atividades inerentes à sua 

formação humana e profissional.  

Por entender o Estágio como atividade determinante da aquisição dos fundamentos 

teórico-práticos da profissão, da formação integral, do exercício da cidadania e, sobretudo, da 

consolidação das competências necessárias ao perfil do profissional formado pela ALFA, todos 

os seus cursos de Graduação adotam o Estágio como componente curricular.  

O Estágio é caracterizado por atividades práticas correlacionadas à área de formação do 

aluno e desenvolvidas, em alguns casos, na própria Instituição, ou em campos de Estágio 

previamente selecionados, abrangendo Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins 

lucrativos. A extensão na área de Arquitetura será realizada na Região Metropolitana de Goiânia 

e, em Urbanismo sobre estudos de moradia, urbanização, condições de vida urbana, etc., será 

realizada no Entorno da ALFA, na região de Mendanha, onde já são realizadas trabalhos com 

a comunidade, e também na Região Metropolitana de Goiânia. 
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De acordo com o Regulamento de Estágio da ALFA, nos cursos de Graduação são 

admitidas as modalidades de Estágio Curricular Não Obrigatório e Estágio Obrigatório.  

O Estágio Curricular Não Obrigatório é uma atividade complementar, intencionalmente 

assumida pela ALFA e desenvolvida em situação real de trabalho, para o enriquecimento da 

formação humana e acadêmico-profissional, podendo ser realizado do primeiro ao último 

período do curso, de acordo com as parcerias estabelecidas entre a ALFA, Agentes de 

Integração, Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins lucrativos, podendo ter o caráter 

de Estágio Profissional, Estágio Sócio-cultural ou de Iniciação Científica. 

O Estágio Curricular Obrigatório é um componente que integraliza a carga horária do 

Curso, cabendo à ALFA e ao Concedente de Estágio o acompanhamento, a supervisão e a 

avaliação do Estagiário, devendo ser realizado a partir da segunda metade do Curso. 

A operacionalização, acompanhamento, supervisão e avaliação das práticas de Estágio 

são realizadas por meio do Núcleo de Estágio ALFA e das Coordenações de Curso. Compete a 

estas instâncias propor e firmar a realização de parcerias com Empresas, Órgãos Públicos ou 

Entidades sem fins lucrativos, visando buscar oportunidades de Estágio; orientar os alunos 

sobre a realização de Estágio, fazendo conhecer suas normas, os documentos exigidos e prazos 

previstos; criar condições para que se viabilizem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação 

do Estágio; promover eventos de integração entre a ALFA e o setor produtivo; divulgar oferta 

de vagas de Estágio; validar a documentação de Estágio, no que se refere à matrícula e 

freqüência; conferir e juntar toda a documentação exigida para formalização do Estágio; 

produzir, semestralmente, relatórios referentes ao Estágio; emitir parecer validando ou não a 

solicitação de Estágio; supervisionar o processo de acompanhamento e avaliação do Estágio, 

fazendo os encaminhamentos necessários; manter contato com o Supervisor do Concedente de 

Estágio, se necessário; analisar e avaliar o Relatório de Acompanhamento e Avaliação do 

Estágio Curricular Obrigatório, emitindo parecer sobre a aprovação ou não do Estagiário; 

registrar no Sistema Acadêmico o resultado da avaliação do Estagiário. 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo adota o Estágio Supervisionado Obrigatório como 

componente curricular, o qual é regido por Regulamento próprio, definido pelo Conselho 

Superior e aprovado por meio de Resolução do Diretor Superintendente. 

4.1.4.2 Visitas Técnicas 

 

As visitas técnicas são definidas pelo Corpo Docente nas semanas de planejamento 

semestrais considerando-se os conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas, os objetivos 

propostos e os locais selecionados para as visitas. Os alunos são acompanhados pelos 
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professores e apresentam relatórios de aprendizagem posterior que integram a avaliação 

processual das disciplinas envolvidas. 

 

4.1.4.3 Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade, uma vez que as 

mesmas se constituem em componentes curriculares enriquecedores e implementadores do 

próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

A Faculdade ALFA compreende as atividades complementares como um conjunto de 

atividades acadêmico-científico-culturais, escolhidas e desenvolvidas pelo aluno durante o seu 

período de integralização curricular, visando ao aperfeiçoamento da própria formação e ao 

desenvolvimento do hábito da formação continuada.  

Portanto, entende-se por atividades complementares a participação em iniciação 

científica, projetos multidisciplinares, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, 

monitorias, participação em Empresas Junior, conferências, seminários, palestras, congressos, 

encontros, simpósios, mesas redondas, ciclos de debates, estágios extracurriculares sem vínculo 

empregatício, atividades de extensão e outras atividades científicas, cursos livres, participação 

em fóruns, colóquios, cursos, oficinas pedagógicas e outras atividades artísticas e culturais 

realizadas na própria Instituição ou em outras instituições, devidamente validadas pela 

Coordenação do Curso e de acordo com o Regulamento de Atividades Complementares. 

Os alunos são motivados a participarem dessas atividades e devem efetivar o registro 

de participação em formulário próprio validando-a com a apresentação de documentação 

comprobatória junto à Coordenação do Curso. 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo adota as Atividades Complementares como 

componente curricular, o qual é regido por Regulamento próprio, definido pelo Conselho 

Superior e aprovado por meio de Resolução do Diretor Superintendente.  

 

4.1.4.4 Trabalho de Conclusão de Curso 
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De acordo com o Regulamento da Área de Metodologia, Iniciação Científica e Trabalho 

de Conclusão de Curso da Faculdade ALFA, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

exigido para a concessão do diploma de Curso de Graduação e consiste na elaboração de 

investigação científica, devendo, de acordo com as normas da ABNT (NBR 14804), representar 

o resultado de estudo que expresse conhecimento do assunto escolhido, obrigatoriamente 

emanado das disciplinas e programas ministrados ao longo do curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ser realizado 

individualmente. Poderão ser Orientadores e Leitores de Trabalhos de Conclusão de Curso 

Professores integrantes do Corpo Docente da Faculdade ALFA, vinculados a uma das Linhas 

de Pesquisa institucional, previamente definidas por Áreas de Conhecimento, podendo um 

professor assumir a orientação de até cinco Trabalhos de Conclusão de Curso por semestre. 

A avaliação final dos Trabalhos de Conclusão de Curso será feita por meio de Banca 

Examinadora composta pelo Professor Orientador, na condição de presidente da Banca, e pelo 

menos um Professor Leitor, cabendo a ambos a avaliação final do Trabalho de Conclusão de 

Curso.  Os Trabalhos de Conclusão de Curso são avaliados pela sua forma escrita e pela 

apresentação oral do(s) aluno(s).  

A operacionalização dos Trabalhos de Conclusão de Curso é realizada pelas 

Coordenações de Curso e Coordenação do Núcleo de Pesquisa ALFA (NUPES), que 

estabelecem, por meio de Regulamento próprio, os mecanismos de efetivo acompanhamento 

desta atividade na Instituição como um todo e no interior de cada Curso. O NUPES é um setor 

de apoio ao Corpo Docente e Discente, que conta com instalações próprias e adequadas para 

seu funcionamento e para as atividades de orientação, promovendo a iniciação científica dos 

alunos, catalogando, constituindo e disponibilizando para consulta da Comunidade acadêmica 

o acervo dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Instituição. 

Em atendimento ao artigo 7º, Parágrafo Único da Resolução CNE/CES, nº 11/2002, 

o curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA define como obrigatório o trabalho final de curso 

como atividade de síntese e integração de conhecimento, sendo regido por Regulamento 

próprio, definido pelo Conselho Superior e aprovado por meio de Resolução do Diretor 

Superintendente. 

 

4.1.5 Interdisciplinaridade 

 

À luz da missão da IES, dos seus objetivos e da missão do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, o foco na estruturação curricular concentrou-se no desenvolvimento integral do 
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aluno, por meio de práticas pedagógicas voltadas à aplicação das teorias aprendidas em sala de 

aula. As simulações das realidades profissionais contribuem na formação do aluno, na medida 

em que o transporta da situação da sala de aula para a vivência e experiência de um cotidiano 

real e multidisciplinar. A prática da interdisciplinaridade possibilita aos educandos maior 

abertura e compromisso consigo e com o outro, de forma reflexiva e transformadora, inserindo-

os na realidade social, econômica, política, cultural e ambiental do mundo em que vivemos.  

No curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA, a interdisciplinaridade é materializada 

em projetos e/ou atividades interdisciplinares conduzidas no decorrer do curso, através da 

análise teórica dos objetos arquitetônicos e urbanos como a sua construção como projetos são 

produto da interrelação de diversas disciplinas. 

 

 

4.1.6 Flexibilidade 

 

A flexibilidade corresponde à capacidade de adaptar-se a situações novas surgidas 

durante a execução de planos ou projetos. A Faculdade Alves Faria tem acompanhado e 

contribuído para o debate das questões educacionais em todos os níveis, visando adequar seus 

cursos ao que há de mais atualizado em termos de proposta pedagógica para o Ensino Superior 

em todas as áreas, evidenciando o princípio da flexibilidade na atualização permanente dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Nesse sentido, a flexibilidade antecipa mudanças, desde as esperadas até as imprevistas. 

Esse princípio norteia a organização e o planejamento pedagógico da Instituição e ganha 

concretude em diferentes momentos, como: o Plano de Ensino (Plano de Curso e Plano de 

Aula), o Processo de Adequação e Readequação, a Convenção Acadêmica, as Reuniões do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), do Colegiado, entre outros momentos, vistos como 

sinalizadores da necessidade de redimensionamento de ações.  

4.2 Metodologia e Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

 

As diferentes opções metodológicas visam à integração das disciplinas do curso, 

relacionando-as e contextualizando-as às temáticas específicas para despertar o interesse do 

aluno. Isto requer estratégias de ensino que propiciem uma maior interatividade docente-

discente e discente-discente, proporcionando a construção do saber e do conhecimento a partir 

de um referencial teórico e do conjunto de vivências e experiências de cada aluno.  
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Com isso, pretende-se desenvolver no aluno o compromisso com seu próprio 

desenvolvimento de forma reflexiva e transformadora, por meio processos de transmissão de 

conhecimento, exercícios práticos de criação artística, de elaboração de projetos, entre outros. 

Assim, além de formação de nível superior adequada ao exercício profissional, a 

metodologia e as estratégias de ensino-aprendizagem da ALFA têm por objetivos a realização 

de pesquisas e o estímulo das atividades criadoras; o ensino e a pesquisa ligados à comunidade 

mediante cursos e serviços especiais e o incentivo à valorização humana e social das profissões.  

Dessa forma, no intuito de desenvolver o perfil profissional desejado para os alunos 

egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA, serão privilegiadas metodologias de 

ensino-aprendizagem coletivas e desafiadoras.  

Considerando a pluralidade de visões do processo de ensino-aprendizagem, serão 

utilizadas diversas técnicas existentes no âmbito da didática, tais como: 

 Técnicas de exposição pelo professor, na forma de aulas expositivas dialogadas, 

participativas e interativas, consideradas como necessárias para introduzir um novo 

assunto, propiciar uma visão global e sintética, esclarecer conceitos e concluir 

estudos; 

 Técnicas centradas no aluno, na forma de estudos de texto e de casos e de estudos 

dirigidos (ou orientados), que objetivam desenvolver a capacidade de estudar um 

problema, de forma sistemática, desenvolver a capacidade analítica e as habilidades 

de compreensão, interpretação, análise, crítica, e (re)-criação de textos, bem como 

preparar para o enfrentamento de situações complexas;  

 Técnicas de elaboração conjunta, em especial a mesa-redonda, que objetivam 

propiciar a contribuição conjunta do professor e dos alunos e analisar coletivamente 

e um tema importante, a fim de se chegar a uma posição; 

 Técnicas de trabalho em grupo, objetivando, em especial, dar a todos os alunos a 

oportunidade de participar, quer formulando perguntas, quer formulando respostas 

e perguntas, ou expressando opiniões e posições, bem como aprofundar a discussão 

de um tema ou problema, chegando a conclusões; 

 Aulas práticas em laboratório, nas quais são fundamentais a explicitação dos 

objetivos da aula e a colocação do professor como um elemento de suporte para se 

atingir esses objetivos. Busca-se, com isso, dar ao aluno o máximo de autonomia na 

organização de suas atividades visando o seu desenvolvimento.  A orientação é que 

cada máquina, bancada ou equipamentos sejam utilizados por pares ou pequenos 
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grupos de alunos com o objetivo de promover a interação entre eles e desenvolver 

as habilidades de trabalho em equipe; 

 Utilização de pesquisas pontuais nas diversas disciplinas que compõem a matriz 

curricular, sendo elas orientadas pelos respectivos professores; 

 Estudos de casos; 

 Realização de visitas técnicas, participação em eventos internos, como palestras, 

seminários e fóruns temáticos de interesse para a formação do aluno. 

 

 

4.3 Processo de Avaliação 

 

A avaliação é entendida pela Faculdade ALFA como um processo contínuo e sistêmico, 

abrangendo a avaliação do processo ensino-aprendizagem, a avaliação do egresso e a avaliação 

institucional, de forma articulada com os processos de auto-avaliação do Docente, dos 

Discentes e da própria Instituição. 

No Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo entende-se o processo ensino-

aprendizagem como um projeto coletivo, onde todos são considerados agentes intelectuais 

ativos no processo de construção do saber através da produção de projetos arquitetônicos e 

urbanos. Embora cada professor, no exercício do seu fazer docente, possua autonomia para 

desenvolver a disciplina que está sob sua responsabilidade, precisa compreender e valorizar, 

que esta é parte integrante de um percurso formativo dos alunos e resultado de trabalho coletivo, 

que por sua vez precisa contribuir significativamente com este processo. 

 A identificação do perfil profissional pretendido para o egresso, é vista como essencial 

e ponto de partida para o trabalho de reflexão e avaliação. Esta reflexão faz-se necessária, pela 

possibilidade do melhor encaminhamento na organização do trabalho pedagógico e sua 

relevância enquanto diferencial teórico, didático e da relação teoria-prática no processo ensino-

aprendizagem. 

 Compete à Coordenação do Curso organizar momentos de discussão, reflexão e 

avaliação coletiva entre os docentes que atuam no curso, tendo como objetivo aproximar as 

áreas de conhecimento para um trabalho interdisciplinar e o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem.   

A qualidade do processo formativo depende, em grande parte, do cumprimento integral 

das ementas das disciplinas previstas na grade curricular do curso, que por sua vez, deve 
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garantir, na sua efetivação, a concepção de formação do engenheiro, tendo como referência o 

perfil profissional definido nesse projeto.  

A qualidade teórica, metodológica e os critérios avaliativos dos planejamentos devem 

ser verificados pelo coordenador do curso, pelos professores e alunos durante os momentos de 

avaliação coletiva, pelos consultores externos e, finalmente, pela supervisão do diretor de 

graduação e mantenedora. As avaliações do processo ensino-aprendizagem e do curso, em 

geral, devem fornecer elementos teórico-práticos que consubstanciem relatórios de melhoria 

dos processos formativos e, portanto, de avaliação curricular.  

Para tanto, é preciso investigar permanentemente o cumprimento das ementas das 

disciplinas na organização dos planos de ensino, a atualização bibliográfica constante, a 

definição lógica e equilibrada dos conteúdos programáticos, a utilização de recursos 

metodológicos variados e adequados à apreensão dos conhecimentos e habilidades, o 

desenvolvimento conceitual e o alcance dos objetivos pretendidos, em razão do perfil 

profissional estabelecido. 

 Esses processos e elementos avaliativos só ganham sentido quando os professores estão 

comprometidos com um processo de construção do pensamento reflexivo por parte do aluno, 

objetivando uma apreensão significativa de saberes. 

Cabe destacar que os objetivos do plano de ensino, em consonância com a concepção 

de formação presente no projeto do curso, apresentam-se como elemento constitutivo do 

processo formativo, pois antecipam resultados esperados do trabalho pedagógico, expressando 

conhecimentos, habilidades e hábitos a serem assimilados de acordo com as exigências 

metodológicas. É, portanto, fundamental que os professores compreendam a relação existente 

entre conteúdos-objetivos-metodologias-avalição, visando maior qualidade teórica e prática do 

trabalho acadêmico. 

Essas definições, quando debatidas e estabelecidas colegiadamente, consubstanciam um 

diferencial teórico-conceitual e didático-metodológico, permitindo maior articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, sobretudo no que tange à implementação de projetos 

interdisciplinares.  

Nesse contexto, é de suma importância que a avaliação do processo ensino-

aprendizagem e do curso, em geral, seja vista e trabalhada de forma processual, pois a 

perspectiva da formação de um profissional crítico-reflexo e criativo implica uma discussão 

constante das práticas curriculares desenvolvidas no curso de modo a indicar a melhoria dos 

procedimentos existentes na Instituição. 
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Assim, é preciso avaliar se ao longo do curso os princípios que orientam a organização 

curricular estão sendo observados, conforme as diretrizes e bases do projeto, sem causar 

descompasso entre proposta e sua execução. De igual modo, é preciso acompanhar a inserção 

profissional dos egressos do curso, tendo em vista uma melhor definição do perfil do 

profissional a ser formado. 

O Processo de Adequação e Readequação se caracteriza como um processo de 

acompanhamento da implantação e da execução dos cursos de graduação. Esse 

acompanhamento visa especialmente o exame de questões relacionadas ao cumprimento do 

currículo e do projeto pedagógico estabelecido para o curso e de sua real implementação em 

nível de sala de aula. 

 

4.3.1 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 

De acordo com a Resolução 01/2010, de 02 de março de 2010, ao longo do semestre 

letivo, o aluno será avaliado pela sua freqüência (mínimo de 75%) e aproveitamento, expresso 

em notas de 0 a 10 (zero a dez). O aproveitamento do aluno é verificado por meio das avaliações 

denominadas N1, N2, N3 e N4 (Prova de Recuperação). As notas N1 e N2 serão compostas por 

Avaliações Formais, de caráter documental, realizadas individualmente e sem consulta, com 

notas de “zero” a “dez”, valendo 80%, e Avaliações Processuais, também, com notas de “zero” 

a “dez”, valendo 20%. As notas de N3 e N4 serão compostas unicamente por prova individual 

escrita e sem consulta, com notas de “zero” a “dez”.   

 

4.3.2 Avaliação do Egresso 

 

Para acompanhamento do egresso, a ALFA conta com as ações desenvolvidas pelo 

Núcleo Discente, que tem como um das suas finalidades a manutenção de um atualizado 

cadastro de endereços de todos os alunos e ex-alunos do Curso, com home page ou site na 

Internet, para a comunicação de novos Cursos de atualização, de extensão, de aperfeiçoamento 

ou de pós-graduação que porventura venham a ser criados pela Instituição e que possam trazer 

de volta à IES seus egressos para contínua capacitação e requalificação. 

Ao lado dos instrumentos gerais de avaliação e acompanhamento, os alunos egressos 

contam, ainda, com o Núcleo de Apoio Acadêmico, que desenvolve orientação profissional, 

para auxiliá-los na entrada no mercado de trabalho, além da oferta de programas de educação 
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continuada, para aprofundamento de estudos, aperfeiçoamento, atualização e treinamento 

profissional. 

A Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação da Faculdade 

ALFA (AADGPG) é uma entidade sem fins lucrativos, criada com vistas a congregar os alunos 

egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, visando a beneficiar ainda mais os 

associados promovendo encontros, palestras e cursos, mantendo um vínculo permanente da 

Instituição com seus egressos.   

Por meio desses mecanismos e de uma coleta contínua de dados sobre a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, a Instituição obtém feedback a respeito do profissional que 

está sendo formado. Os dados e informações obtidos são utilizados para alimentar o sistema de 

Avaliação Institucional, permitindo tomada de decisão quanto à revisão e atualização 

permanente do Currículo dos cursos ofertados.  

 

4.3.3 Avaliação Institucional  

 

Em cumprimento à Lei n. 10.861/2004 e ao Decreto nº. 5.773/20, que estabelecem as 

diretrizes para a Avaliação Institucional, a Faculdade ALFA, por meio de sua Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA), desenvolve, semestralmente, o processo de auto-avaliação da 

Instituição, contemplando as dez dimensões estabelecidas nos textos legais, envolvendo o Corpo 

Docente, Discente e Técnico-administrativo que formam a Comunidade ALFA. 

O processo de avaliação institucional da Faculdade ALFA está centrado em dois grandes 

objetivos: o primeiro diz respeito ao aperfeiçoamento da qualidade acadêmica de seus cursos 

de graduação; o segundo visa à melhoria da gestão da Faculdade com a avaliação das atividades 

de Pesquisa, de Extensão, dos Recursos Humanos e de Infra-estrutura. Busca-se, com esse 

processo, gerar um conjunto de dados e diagnósticos confiáveis que, além de promover o auto-

conhecimento da Instituição, possibilite a organização de ações de melhoria do seu 

funcionamento.  

A Avaliação Institucional da ALFA foi sendo implantada de maneira gradual, 

privilegiando num primeiro momento, a avaliação do ensino de graduação e das condições de 

infraestrutura e serviços. Atualmente, faz-se avaliação global da Instituição, de forma a 

contemplar todas as dimensões avaliativas propostas pelos SINAES (Lei 10861/2004). 

Nessa avaliação, observa-se a coerência dos procedimentos de avaliação dos processos 

de ensino e de aprendizagem com a concepção do Curso, especificamente a articulação da auto-

avaliação do Curso com a auto-avaliação institucional. A partir das avaliações realizadas 
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semestralmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), torna-se possível realizar uma 

análise interna de resultados e diagnosticar possíveis ações que supram carências apresentadas 

nos aspectos avaliados. 

É importante destacar que o processo de avaliação institucional da Faculdade ALFA 

pauta-se pelos seguintes princípios orientadores: 

- Alcançar uma visão global da Instituição a partir do exame de todos os elementos que 

compõem a vida da Faculdade; 

- Construir o processo avaliativo de forma gradativa, ampliando e refinando 

constantemente suas estratégias de ação e procedimentos de coleta de dados; 

- Estabelecer mecanismos que possibilitem uma participação efetiva de todos os 

envolvidos no processo; 

- Criar oportunidades para a divulgação e discussão dos resultados em todos os 

segmentos avaliados; 

- Criar uma nova concepção de avaliação institucional, como momento de reflexão e 

proposições. 

A avaliação institucional, entendida como um trabalho de permanente reflexão sobre a 

“prática universitária” é uma condição básica para identificar e equacionar os desafios 

envolvidos na formulação de diretrizes para que o Ensino, a Pesquisa e a Extensão sejam 

compatibilizados com as necessidades da sociedade, nas dimensões de natureza política, 

econômica, social e cultural, preservadas as peculiaridades da Instituição na sua função de gerar 

conhecimento. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser um processo contínuo, uma ferramenta para o 

planejamento e a gestão universitária, bem como um processo sistemático de prestação de contas 

à sociedade. 

Sendo a preocupação da Instituição a busca da excelência, a avaliação institucional é um 

processo aberto, mediante o qual todos os setores da Faculdade ALFA devem participar. Dessa 

forma, um dos instrumentos para a busca da qualidade no ensino superior é a auto-avaliação 

institucional, que possibilita identificar, analisar e entender a realidade da Instituição, utilizando-

se de indicadores internos e externos, com ênfase nos indicadores internos, construídos de forma 

participativa.  

Para tanto, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) dispõe de um projeto em 

permanente construção que contempla os princípios, objetivos, indicadores institucionais, 
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processos e instrumentos que dão visibilidade às intenções e postura da ALFA em relação à 

auto-avaliação da Instituição.  

O desenvolvimento da avaliação institucional se estrutura a partir do eixo do 

Planejamento Estratégico, compreendido como processo permanente e coletivo de produção e 

desenvolvimento de soluções para as fragilidades encontradas internamente ou pelas avaliações 

externas e de incremento das potencialidades institucionais em sintonia com sua missão, 

objetivos e metas. A dinâmica seguida tem sido a de prever ações, desenvolvê-las, avaliar seus 

resultados, pensar em novas ações quando algumas não surtiram efeito, acrescentar outras ações 

diante de fatos e cenários novos, desenvolver de novo, avaliar de novo.  

Para tanto, a ALFA utiliza como balizas os instrumentos do INEP de avaliação externa 

(de IES e de cursos), os relatórios das visitas in loco do MEC/INEP, os resultados do ENADE, 

os resultados das ações avaliativas internas, as informações relativas ao corpo docente, discente 

e funcional, o PDI, o PPI, os Projetos Pedagógicos dos Cursos, dentre outros. 
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5. NÚCLEOS DE FORMAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A organização curricular do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo expressa 

as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular em regime de créditos, 

observando a sua pertinência aos conhecimentos necessários ao atendimento do perfil desejado 

do formando e às Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, instituídas pela RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010, que fixa, no 

seu Artigo sexto, os seguintes núcleos de formação: Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação, Núcleo de Conhecimentos Profissionais e Trabalho de Curso.  

A elaboração da matriz curricular procura manter equilíbrio e integração entre os vários 

conteúdos, evitando a sua sobreposição e buscando a interdisciplinaridade, sempre que 

possível, o retorno, de forma complementar, ao ponto central que constitui o eixo da proposta 

do Curso.  

Visando ao atendimento ao disposto nas Diretrizes Nacionais, a estrutura do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da ALFA procura atender aos núcleos interligados de formação 

propostos, conforme descrito a seguir: 

 

Disciplinas por Núcleos de Conhecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo – 

Período Diurno/Noturno 
 

1º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Desenho de Arquitetura I 
4P 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Economia Aplicada 
4T 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Geometria 
2P 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Gestão de Carreira na 

Arquitetura I 
2T 40 

Núcleo de Conhecimentos 

Profissionais 

História da Arte 
4T 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Resistência dos Materiais 
4T 80 

Núcleo de Conhecimentos 

Profissionais 

Topografia 
4P 80 

Núcleo de Conhecimentos 

Profissionais 

 

 

 

 

2º Semestre 
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Disciplina Cr CH Núcleo 

Desenho de Arquitetura II 
4P 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Infraestrutura Urbana 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Introdução ao Projeto 
4P 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Linguagens Digitais I 
4P 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Mecânica dos Solos 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Metodologia Científica 
2T 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Sistemas Estruturais 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo I 
2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

 

3º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Linguagens Digitais II 
4P 80 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Materiais de Construção 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto I  4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano I 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Plástica 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Gestão Ambiental 
2T 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo II 
2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

 

4º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Conforto Ambiental I 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto II 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano II 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Sociologia Urbana 
2T 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Técnicas Construtivas I 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo III 
2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

 

5º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Arquitetura Brasileira I 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Conforto Ambiental II 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto III 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano III 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Técnicas Construtivas II 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo IV  2T 40 
Núcleo de Conhecimentos Profissionais 
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6º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Arquitetura Brasileira II 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Instalações Elétricas 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Instalações Hidráulicas 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto de Paisagismo 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto IV 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano IV 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo V 2T 40 
Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

 

7º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Planejamento Urbano e Regional 

I 8A 160 
Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto V 4A 120 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Técnicas Retrospectivas 4P 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

 

8º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Filosofia-Ética 2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Gestão de Projetos 
2T 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Planejamento Urbano e Regional 

I 8A 160 
Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto VI 4A 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

 

9º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Empreendedorismo 
2T 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Gestão Financeira da Construção 

Civil 
2T 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Estágio Curricular 

Supervisionado 18A 360 
Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Trabalho de Conclusão de Curso I 4A 80 Trabalho de Curso 

 

10º Semestre 

Disciplina Cr CH Núcleo 

Gestão de Carreira na 

Arquitetura II 
02 40 

Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação 

Sistemas de Gestão da Qualidade 

da Construção Civil 
04 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Trabalho de Conclusão de Curso I 4A 80 Trabalho de Curso 

 
Definição dos Núcleos de Conhecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo (Resolução Nº 6, de 2 de 

fevereiro de 2006, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo): 1. Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação (composto por campos de saber que forneçam o 
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embasamento teórico necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado): Estética e 

História das Artes; Estudos Sociais e Econômicos; Estudos Ambientais; Desenho e Meios de Representação e 

Expressão. 2. Núcleo de Conhecimentos Profissionais (composto por campos de saber destinados à 

caracterização da identidade profissional do egresso): Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do 

Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo; Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia 

da Construção; Sistemas Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas Retrospectivas; Informática Aplicada à 

Arquitetura e Urbanismo; Topografia. 3. Trabalho de Curso (trabalho supervisionado por um docente, de modo 

que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica, a serem desenvolvidos pelo 

acadêmico ao longo da realização do último ano do curso): Trabalho Final de Graduação. 

 

 

5.1 Matriz Curricular  

 

O curso pretende, em suas funções de ensino, pesquisa e extensão, propiciar a 

construção de base técnica, científica, humanística e criativa que permita ao aluno desenvolver 

um processo de aprendizado, de forma a tornar-se capaz de se adequar às necessidades e aos 

requerimentos das organizações do mundo moderno. 

No Projeto ora proposto, busca-se exercitar o currículo como algo dinâmico e 

abrangente, envolvendo situações circunstanciais da vida acadêmica e social do aluno. Isso 

significa um trabalho conjunto em que a Coordenação do Curso, professores e alunos interagem 

num processo educacional conjunto, na consecução dos objetivos.  

Disciplinas, atividades, experiências, conteúdos, diferentes metodologias, palestras e 

cursos extracurriculares, buscam conjuntamente possibilitar o alcance dos objetivos em sua 

mais abrangente dimensão, desenvolvendo habilidades, fornecendo princípios e diretrizes úteis 

à vida dos futuros profissionais da Arquitetura e do Urbanismo. 

O currículo aqui apresentado tem como verdade que o trabalho acadêmico nunca está 

acabado, completo. Abre-se a possibilidade de uma constante revisão curricular para que o 

mesmo seja sempre reflexo de um Curso em ação, e não apenas um plano padronizado ou uma 

relação de princípios e normas do funcionamento do Curso com uma relação de conteúdos 

rígidos e frios. 

Desta forma, o currículo está organizado em dez semestres, respeitando rigorosamente 

o disposto no texto das diretrizes curriculares definidas pela RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE 

JUNHO DE 2010 que visa a formação de profissionais generalistas, capazes de compreender e 

traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, 

à organização e à 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. 
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Apresenta-se, a seguir, a matriz curricular do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, com seus componentes curriculares, por período e respectivas cargas horárias.  
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO  

EM ARQUITETURA E URBANISMO 

    

DISCIPLINAS DO 1º PERÍODO CH 

Desenho de Arquitetura I 80 

Economia Aplicada 80 

Geometria 40 

Gestão de Carreira em Arquitetural I 40 

História da Arte 80 

Resistência dos Materiais 80 

Topografia 80 

Carga Horária do Período 480 

    

DISCIPLINAS DO 2º PERÍODO CH 

Desenho de Arquitetura II 80 

Infraestrutura Urbana 40 

Introdução ao Projeto 80 

Mecânica dos Solos 40 

Linguagens Digitais I 80 

Metodologia Científica 40 

Sistemas Estruturais 80 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo I 40 

Carga Horária do Período 480 

    

DISCIPLINAS DO 3º PERÍODO CH 

Linguagens Digitais II 80 

Materiais de Construção 80 

Projeto I 80 

Projeto Urbano I 80 

Plástica 80 

Gestão Ambiental 40 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo II 40 

Carga Horária do Período 480 

    

DISCIPLINAS DO 4º PERÍODO CH 

Conforto Ambiental I 80 

Projeto II 80 
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Projeto Urbano II 80 

Sociologia Urbana 40 

Técnicas Construtivas I 80 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo III 40 

Carga Horária do Período 400 

    

DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO CH 

Arquitetura Brasileira I 40 

Conforto Ambiental II 80 

Projeto III 80 

Projeto Urbano III 80 

Técnicas Construtivas II 80 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo IV 40 

Carga Horária do Período 400 

    

DISCIPLINAS DO 6º PERÍODO CH 

Arquitetura Brasileira II 40 

Instalações Elétricas 40 

Instalações Hidráulicas 40 

Projeto de Paisagismo 80 

Projeto IV 80 

Projeto Urbano IV 80 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo V 40 

Carga Horária do Período 400 

    

DISCIPLINAS DO 7º PERÍODO CH 

Planejamento Urbano e Regional I 160 

Projeto V 120 

Técnicas Retrospectivas 80 

Carga Horária do Período 360 

  

DISCIPLINAS DO 8º PERÍODO CH 

Filosofia-Ética 40 

Gestão de Projetos 40 

Planejamento Urbano e Regional II 160 

Projeto VI 80 

Carga Horária do Período 320 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 59/113 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

    

DISCIPLINAS DO 9º PERÍODO CH 

Empreendedorismo 40 

Gestão Financeira da Construção Civil 40 

Estágio Curricular Supervisionado 360  

Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

Carga Horária do Período 520 

    

DISCIPLINAS DO 10º PERÍODO CH 

Gestão de Carreira em Arquitetura II 40 

Sistemas de Gestão da Qualidade da Construção Civil 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 80 

Carga Horária do Período 200 

 

 

Disciplinas Optativas CH 

LIBRAS 40 

Educação, Meio Ambiente e Saúde  40 

Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira e Indígena 40 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO 

CURSO  
HORA 

RELÓGIO 

HORA 

AULA 

ATIVIDADES EM SALA DE AULA 3.067 3.680 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 300 360 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 250 300 

DURAÇÃO TOTAL DO CURSO 3.617 4.340 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ementas e Bibliografias Básicas e Complementares 
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DISCIPLINAS DO 1º PERÍODO 
 

Desenho de Arquitetura I 80 

Ementa: Desenho de observação - forma, espaço, cidade e arquitetura. Desenhos de criação do 

espaço. Croqui. Representações tridimensionais. Percepção e dimensionamento do espaço. 

Identificação de volumes no espaço. Desenhos de luz e sombra. Experimentações com 

diferentes materiais de desenho. Diferentes formas de representações de objetos. 

 

Bibliografia Básica: 

ARNHEIM, R. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1990. 

DONDIS, D A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

JORGE, L. A. O Desenho da Janela. São Paulo: AnnaBlume, 1995. 

 

Bibliografia Complementar:  

JACOBY, H. El Dibujo de los Arquitectos. Barcelona: GG, 1981. 

MUNARI, B. Das Coisas Nascem Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

__________. Design e Comunicação Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1968. 

NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo: GG, 1996 

PIGNATARI, D. Semiótica da Arte e da Arquitetura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.   

 

 

Economia Aplicada 80 

Ementa: A disciplina introduz os conceitos básicos de micro-economia. Discute os problemas 

básicos de organização econômica e apresenta o papel da demanda e da oferta na determinação 

de preço e da quantidade de mercado. Os conceitos básicos de macro-economia. O papel do 

estado na economia. Tópicos de Economia Internacional. Noções básicas acerca da questão de 

crescimento e desenvolvimento econômico. Finalmente, tópicos de matemática financeira.  

 

Bibliografia Básica:  

ROSSETI, José Pascoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 1998. 

EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 1998. 

SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W. D. Economia. São Paulo: McGraw-Hill, 1988. 

 

Bibliografia Complementar: 

WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia. São Paulo: Makron Books, 1994. 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 1998. 

GONÇALVES, Antonio Carlos Porto; GONÇALVES, Robson Ribeiro; SANTACRUZ, Ruy; 

MATESCO, Virene Roxo. Economia aplicada.     3. ed. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2004. 156 

p.    ISBN 8522504156. 

KAZMIER, Leonard. Estatística aplicada à administração e economia.     4. ed. Porto Alegre 

(RS): Bookman, 2007. 387 p.    ISBN 8560031472. 

SILVA, Fábio Gomes da; JORGE, Fauzi Tímaco. Economia aplicada à administração:   Fábio 

Gomes da Silva, Fauzi Tímaco Jorge.   3. ed. São Paulo (SP): Futura 2001. 242 p.    ISBN 

8586082880. 

 

 

Geometria 40 
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Ementa: A geometria na arquitetura. Desenho geométrico. Conceito de ponto, reta e plano. 

Representações gráficas através de épuras. Rebatimentos de planos. Volumes. Perspectiva 

paralela: isométrica e cavaleira. Perspectiva cônica com um e dois pontos de fuga. 

 

Bibliografia Básica:  

CHING, A, Geometria Descritiva. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2000. 

CHING, F. D. K. e JUROSZEK, S. P. Representação gráfica para desenho e projeto. Cidade do 

México: Gustavo Gilli, 1999. 

MACHADO, A. Perspectiva. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

Gill, R. W. Desenho de perspectiva. São Paulo: Presença, 1996. 

MONTENEGRO, G. A perspectiva dos profissionais. São Paulo: Edgard Blucher, 1978. 

OBERG, L. Desenho arquitetônico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976. 

PARRAMON, J.M. A perspectiva na arte. São Paulo: Presença, 1996. 

WHITE, G. Perspectiva para artistas, arquitetos e desenhadores. São Paulo: Presença, 1997. 

 

 

Gestão de Carreira em Arquitetural I 40 

Ementa: A formação profissional de nível superior. Finanças pessoais. Administração do 

tempo. Caracterização da atividade profissional e perfil requerido. A relevância do papel do 

profissional na sociedade. Exigências e diferenciais da proposta do curso na Alfa. Áreas de 

atuação. Mercado de trabalho nacional, regional e local. Carreira profissional. 

Empreendedorismo, Empregabilidade e Marketing pessoal.  

 

Bibliografia Básica: 

DE PAULA, M. O sucesso é inevitável: coaching e carreira. São Paulo: Futura, 2005. 

DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

DESSLER, G. Administração de recursos humanos. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

331 p. 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

NAVARRO, L. Supervocê: descubra seu poder de superação. São Paulo: Editora Gente, 2003. 

MOGGY, J.; BURKHARD, D. Assuma a direção de sua carreira. Rio de Janeiro, Negócio, 

2003. 

RIFKIN, J. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books, 1995. 

DUTRA, Joel Souza. Competências:   conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 

empresa moderna.  São Paulo (SP): Atlas, 2004. 206 p   ISBN 8522438986 

LUQUET, Mara. Guia valor econômico de finanças pessoais.      São Paulo (SP): Globo S/A, 

2000. 144 p. ISBN 852503291-3. 

 

 

História da Arte 80 

Ementa: Conceito de arte: problematização e crise. A idéia de estilos na arte e na arquitetura. 

Arte clássica e classicismo (a elaboração do conceito de clássico na antiguidade e sua reaparição 

em diferentes momentos históricos. Ênfase: renascimento e neoclassicismo). Arte, sociedade e 

técnica: os estilos medievais. Arte, sociedade e razão: a Europa do renascimento. Arte, 

sociedade e poder: a linguagem internacional do barroco. A produção arquitetônica 

contemporânea e sua relação com as outras artes. O processo artístico e construtivo e a relação 
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entre arte e técnica. A técnica e as novas tecnologias na vida contemporânea. A relação espaço 

e tempo. Racionalismo e funcionalismo.  A crise do conceito de arte. 
 

Bibliografia básica: 

JANSON, H. W. Historia geral da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

GOMBRICH, E. H. A Historia da arte. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000. 

BAUMGART, F. Breve história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

HAUSER, A. Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama, 1996. 

KANDINSKI, W. Olhar sobre o passado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 3 

v.  São Paulo, Paz e Terra, 1996. 

KNELLER, G. S. P. A ciência como atividade humana. São Paulo: Zahar / EDUSP, 1980. 

KUHN, T. S. S. Paulo. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1975. 

 

 

Resistência dos Materiais 80 

Ementa: Esforços, tensões, diagramas de esforços, compressão, flexão, flambagem. 

 

Bibliografia básica: 

BEER, F. P. Resistência dos Materiais. São Paulo: McGraw-Hill, 1995. 

GERE, J.M.; TIMOSHENKO, S.P. Mechanics of materials. 4. ed. Boston: PWS Publishing 

Company, 1997. 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2010.  

 

Bibliografia Complementar:  

MELCONIAN, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 17. São Paulo: Érica, 2006.  

POPOV, E. P. Engineering mechanics of solids. 2. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 

Engineering, 1998.  

ENGEL, H. Sistemas estruturais. São Paulo: Hemus, 1981. 

TIMOSHENKO, S. L. e GERE, J. Mecânica dos sólidos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1984. 

DI BLASI, C. G. Resistência dos materiais. Editora Freitas Bastos, 2001. 

 

 

Topografia 80 

Ementa: O terreno - nivelamento, curvas de nível, leitura e interpretação de levantamentos 

planialtimétricos, levantamentos de pequenos terrenos, movimentos de terra, cortes e aterros, 

cálculos de volumes. Memorial descritivo. Altimetria: métodos e controle de nivelamento. 

Locação de obra. 

 

Bibliografia Básica:  

BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 

SILVA, A B. Sistemas de informações geo-referenciais. Livro-Texto. Campinas: Unicamp, 

1999. 

MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. São Paulo: Oficina de Textos, 

2003. 

 

Bibliografia Complementar: 
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HACHICH, W. et al. (editores) Fundações: teoria e prática. São Paulo: ABMS/ABEF, 1996. 

CRUZ, P. T. Cem barragens brasileiras. São Paulo: Oficina de Textos, 1996. VARGAS, M. 

Introdução à mecânica dos solos. São Paulo: McGraw Hill, 1980.  

TUAN, Yi-Fu. Espaço & lugar - A perspectiva da experiência. São Paulo: Difel Difusão 

Cultural, 1983.  

LENGEN, J V. Manual del Arquitecto Descalzo / Como construir Casas y Otros Edificios. 

Cidade do México: Conce, 1983. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 2º PERÍODO 
 

Desenho de Arquitetura II 80 

Ementa: As diversas representações espaciais no plano e suas relações com a arquitetura e as 

demais linguagens visuais. Desenho arquitetônico. Do croqui ao executivo: plantas, cortes, 

elevações, vistas, perspectivas, detalhes. Escadas, rampas, coberturas. Desenho do espaço 

construído. História do desenho de arquitetura. 

 

Bibliografia Básica:  

MOLITERNO, A. Telhados e Coberturas. São Paulo: Edgard Blucher, 1995. 

NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura: princípios, normas e prescrições sobre 

construção. São Paulo: GG, 1996.  

REBELLO, Y. C. Bases para projeto estrutural na arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

REID, G. W. Landscape Graphics. New York: Whitney, 2007. 

TURIN, R. N. Aulas: Introdução ao Estudo das Linguagens. São Paulo: Annablume, 2007. 

JACOBY, H. El Dibujo de los Arquitectos. Barcelona: GG, 2001. 

MUNARI, B. Das Coisas Nascem Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

__________. Design e Comunicação Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1968. 

PIGNATARI, D. Semiótica da Arte e da Arquitetura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. 

 

 

Infraestrutura Urbana 40 

Ementa: Revisão histórica das infra-estruturas urbanas da cidade moderna; saneamento; saúde. 

Visão integrada dos sistemas urbanos. Competências; atribuições e procedimentos no 

planejamento; projeto; implantação e operação de infra-estrutura. Relação da concepção de 

projetos de infraestrutura com condicionantes ambientais. Conceituação dos espaços próprios, 

públicos e condominiais. Sistemas de abastecimento de água. Sistemas de esgotamento 

sanitário. Sistemas de águas pluviais. Sistema viário.  

 

Bibliografia Básica:  

AZEVEDO NETTO, J. M.; BOTELHO, M. H. C. Manual de saneamento de cidades e 

edificações. São Paulo, PINI, 1995.  

RICHTER, C. A. e NETTO, J. M. A. Tratamento de Água: Tecnologia Atualizada. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2000. 

TUCCI, C. E. M., PORTO, R. L. L. e; BARROS, M. T. Drenagem Urbana.   Porto Alegre: 

ABRH / UFRGS, 1995. 

 

Bibliografia Complementar: 
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GARCEZ, L.N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. São Paulo: Edgard Blücher,  

1969.  

GARCEZ, L. N. Elementos de mecânica dos fluidos. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.  

HAMMER, M. J. Sistemas de abastecimento de água e esgotos. Rio de Janeiro: LTC, 1979. 

MACHADO, P. A. L. Recursos Hídricos - Direito Brasileiro e Internacional. São Paulo: 

Malheiros, 2002. 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade - Uma Introdução Crítica ao Planejamento e à Gestão Urbanos. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

SILVA, J. A. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000. 

TUCCI, C. E. M. e BERTONI, J. C. Inundações Urbanas na América do Sul.  Porto Alegre: 

ABRH, 2003. 

 

 

Introdução ao Projeto 80 

Ementa: Introdução à elaboração de projetos. O que é o projeto, por que, para que e como 

projetar. Abordagem do processo de análise das necessidades a serem atendidas, do lugar, das 

condicionantes físicas e suas implicações. Forma e função enquanto elementos 

interdependentes no projeto. Noções dos elementos que formam o espaço arquitetônico: 

estrutura, vedação, cobertura. Exercício de projeto em escala. A construção do abrigo. 

 

Bibliografia Básica:  

CHING, F D. K. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. Paperback. John Wiley & Sons Inc, 

2007-05. 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

ROBBINS, E. Why Architects Draw. Londres: MIT, 1997. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARTIGAS, J. B.V. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: LECH, 1981. 

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 997. 

COLIN, S. Introdução à Arquitetura. Rio de Janeiro: Uape 2002. 

NIEMEYER, O. Conversa de Arquiteto. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

REID, G. W. Landscape graphics. Nova York: Ticket, 1987. 

 

 

Linguagens Digitais I 80 

Ementa: Conhecimento da informática na pesquisa, projeto e ensino da arquitetura e 

urbanismo, enfocando recursos gráficos, metodológicos e operacionais. Princípios de 

linguagens de arquitetura em 2D e 3D. Operação de softwares específicos para arquitetura e 

urbanismo. 

 

Bibliografia Básica:  

AUTOCAD R14. Autocad R14 Passo a Passo Lite. São Paulo: Makron: 1998. ARNHEIM, 

Rudolf.  Arte e Percepção Visual/Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: Pioneira: 2000. 

CHING, Francis D. K. Arquitetura, Forma, Espaço e Ordem. São Paulo: Martins Fontes: 2002. 

COHN, David S.. Autocad 12/ Guia Completo. Rio de Janeiro: Berkeley: 1993. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

CENSI, Alexandre L. C. Autocad: Guia Pratico .São Paulo: Erica:1987. (ex.3). 

CHING, Francis D. K . Técnicas de Construção Ilustradas. Porto Alegre: Bookman: 2001. 
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CHING, Francis D. K. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

ELLIOTT, Steven D..  Autocad/Guia Conciso para comandos e recursos Release 13. São Paulo: 

Makron, 1996. NEUFERT, Ernst. Arte de Projetar em Arquitetura/ Princípios, Normas e 

Prescrições sobre Construção. São Paulo: Gustavo Gili: 1991. 

 

 

Mecânica dos Solos 40 

Ementa: Estabilidade de taludes, contenções. Fundações diretas e profundas. Análise de 

sondagem e escolha de fundações. Patologias associadas a recalques. Tecnologia da mecânica 

dos solos. 

 

Bibliografia Básica:  

VARGAS, M. Introdução à Mecânica dos Solos. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.  

ABMS/ABEF. Fundações: Teoria e Prática. São Paulo: Pini, 2002. 

MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. São Paulo: Oficina de Textos, 

2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, A C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 

SILVA, A B. Sistemas de Informações Geo-Referenciais. Livro-Texto. Campinas: Unicamp, 

1999.  

LENGEN, J V. Manual del Arquitecto Descalzo / Como construir Casas y Otros Edificios. 

Cidade do México: Conce, 1983.  

REBELLO, Y C P A. Arquiteturas da Engenharia ou Engenharias da Arquitetura. São Paulo: 

Mandarim / Pini, 2006. 

SALVADORI, L HELLER, A. Estruturas para Arquitetos. Barcelona: La Isla, 1998. 

 

 

Metodologia Científica 40 

Ementa: Apresentação da metodologia do trabalho científico. Escolha de um tema. Pesquisa 

bibliográfica. Leitura sistemática e leitura dinâmica. Fichamento de livros e textos. 

Desenvolvimento do texto, normas de redação. Introdução, desenvolvimento e conclusões. 

Citações bibliográficas. Notas de rodapé, bibliografia normalizada. A pesquisa científica. 

Escolha do objeto de pesquisa. Sistematização da pesquisa. Recursos disponíveis. Cronograma 

de trabalho. Objetivos. 

 

Bibliografia Básica:  

ABNT. Referências bibliográficas. Rio de Janeiro,2002. 

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia: Alfa, 2008. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. ANDERY, M. A. et al. Para compreender a ciência: 

uma perspectiva histórica. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo/Educ, 2000. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1995. 
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RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

ABNT. Apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2001. GIL, Antônio Carlos. 

Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

 

Sistemas Estruturais 80 

Ementa: Elementos estruturais, cargas e esforços nas estruturas e fundações. Ação do vento e 

contraventamento. Pilares, vigas, lajes, tirantes e cabos. Pórticos, arcos, abóbadas e treliças. 

Estruturas protendidas e pré-moldadas. Elementos estruturais, cargas e esforços nas estruturas 

e fundações. Ação do vento e contraventamento. Pilares, vigas, lajes, tirantes e cabos. Pórticos, 

arcos, abóbadas e treliças. Estruturas protendidas e pré-moldadas. Dimensionamento estrutural. 

Concepção e dimensionamento estrutural. Experiências em maquetes estruturais. 

 

Bibliografia Básica: 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2010. 

HENGEL, H. Sistemas Estruturais. Barcelona: GG, 2001. 

POWELL, K (intr). Structure, Space and Skin – The Work of Nicholas Grimshaw & Partners. 

Londres: Phaidon, 1993. 

REBELLO, Y C P A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

LENGEN, J V. Manual del Arquitecto Descalzo / Como Construir Casas y Otros Edificios. 

Cidade do México: Conce, 1983. 

OCTAVIO, G S R. Teoria das Estruturas. São Paulo: Edusp, 2005. 

REBELLO, Y C P A. Arquiteturas da Engenharia ou Engenharias da Arquitetura. São Paulo: 

Mandarim / Pini, 2006. 

SALVADORI, L HELLER, A. Estruturas para Arquitetos. Barcelona: La Isla, 1998. 

ISAIA, G. C. Concreto: ensino, pesquisa e realizações. São Paulo: IBRACON, 2005. 

 

 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo I 40 

Ementa: A teoria da arquitetura na Antiguidade, o Tratado de Vitrúvio, os programas e a 

tipologia da arquitetura clássica, a morfologia urbana. O urbanismo clássico. A teoria da 

arquitetura medieval, o Caderno de Villard de Honnecourt e as funções do arquiteto medieval. 

Os programas e a tipologia da arquitetura medieval, do Românico e Gótico. A arquitetura 

Gótica e a Escolástica. A morfologia urbana medieval. 

 

Bibliografia Básica: 

PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

SUMMERSON, J. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

ROBERTSON, D. S. Arquitetura Grega e Romana. São Paulo, Martins Fontes, 1997. 

TOMAN, Rolf. O Gótico. Koneman, 1998. 

 

 

 

Bibliografia Complementar: 

VILLARD DE HONNECOURT . Estudos de Iconografia Medieval: o caderno de Villard de 

Honnecourt, arquiteto do século XIII. Brasília: UNB, 1997. 

VITRÚVIO. Marco Polião. Da Arquitetura. São Paulo: Hucitec, 1999. 
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LAWRENCE, A.W. Arquitetura Grega. São Paulo: Cosac&Naify, 1998. 

LUIGI, Gilbert. Arquitectura Na Europa - Da Idade Media Ao Seculo XX,  Europa-America 

Pt. 

TOMAN, Rolf. O Românico. Koneman, 1996. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 3º PERÍODO 

 

Linguagens Digitais II 80 

Ementa: Modelagem tridimensional (linhas, planos, volumes). Simulações: insolação, luz 

artificial e materiais. Percepção do espaço através de animações. Leitura digital do espaço. 

Fotografia. Imagem digital. Plástica bidimensional - composição. Relações entre artes plásticas 

e arquitetura. A imagem animada: TV, vídeo e cinema. A ambientação cenográfica. Imagens, 

signos e comunicação cultural. A vinheta eletrônica. 

 

Bibliografia Básica: 

CHING, Francis D. K.. Arquitetura, Forma, Espaço e Ordem. São Paulo: Martins Fontes: 2002. 

DONDIS, D. A. Sintaxe da Linguagem Visual. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 

FERRARA, L A. Leitura Sem Palavras. São Paulo: Ática: 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

ELLIOTT, Steven D..  Autocad/Guia conciso para comandos e recursos R.13. São Paulo: 

Makron, 1996. 

MALHEIROS, Paulo. Autocad 2000 para projetos de arquitetura e engenheira. Rio de Janeiro: 

Axcel, 2000. 

ARNHEIM, R.  Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: 

Pioneira: 2000 (ex.5). 

FERRARA, L A. Os Significados Urbanos.  São Paulo: Edusp, 2000 (ex.3). 

TURIN, R. N. Aulas: Introdução ao Estudo das Linguagens. São Paulo: Annablume, 2007. 

 

 

Materiais de Construção 80 

Ementa: O conceito de desempenho na construção civil. Normalização técnica. Produção dos 

concretos de cimento. Resistência, fluência e retração dos concretos. Concreto fresco: 

trabalhabilidade, reologia, controle de produção e de aceitação. Dosagem dos concretos. 

Aditivos e adições. Agregados para concreto. Concretos especiais: massa, projetado, fibras, 

pesados, leves.  Metais na construção civil. Metais não ferrosos. Aços para concreto armado e 

para concreto protendido. Materiais orgânicos. Plásticos. Elastômeros. Materiais betuminosos. 

Tintas imobiliárias. Madeiras. Materiais cerâmicos. Vidros. 

 

Bibliografia Básica:  

HELENE, P. R. L.; TERZIAN, P. Manual de dosagem e controle do concreto. São Paulo: PINI, 

1993. 

BAUER, L. A. Falcão. Materiais de construção. 5ª ed. São Paulo: PINI, 2008. vol 2. 

MITIDIERI FILHO, C. V. ; BERTO, A. F. ; THOMAZ, E. ; AKUTSU, M. ; HACHICH, V. C. 

F. ; PANOSSIAN, Z. ; VITTORINO, F. ; CAVANI, G. R. Critérios mínimos de desempenho 

para habitações de interesse social. 1ª ed. São Paulo: Mandarim, 1998. vol.1. 84  

 

Bibliografia Complementar: 
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BOTELHO, M. H. C. Concreto armado: eu te amo. São Paulo: Edgard Blucher, 1996. 

ENGEL, H. Sistemas estruturais. São Paulo: Hemus, 1981. 

ISAIA, G. C. Concreto: ensino, pesquisa e realizações. São Paulo: IBRACON, 2005. 

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. São 

Paulo: Pini, 1994. REBELLO, Y. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 

2001. 

TAUÍ, C. A. Alvenaria armada. São Paulo, Universitária, 1996. 

 

 

Projeto I 80 

Ementa: O uso público e privado. Os fatores sociais, culturais, ambientais e legais que influem 

no desenho. Interpretação dos dados para tomada de decisão de caráter projetual. Projeto de 

conjuntos construídos e/ou equipamentos públicos. 

 

Bibliografia Básica:  

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

CHING F D K. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. Londres: Paperback. John Wiley & Sons 

Inc, 2007. 

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARGAN, G. C. Walter Gropius e a Bauhaus. Lisboa: Presença, 1990. 

ARTIGAS, J B V. Caminhos da arquitetura. São Paulo: Lech, 1981. 

ENGEL, H. Sistemas Estruturais. São Paulo: Hemus, 1981. 

LE CORBUSIER. Por uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

BOESIGER, W. Le Corbusier. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

 

 

Projeto Urbano I 80 

Ementa: Introdução ao desenho urbano. Elementos estruturantes da paisagem urbana e 

logradouros públicos - rua, quadra, lote, unidade de vizinhança. 

 

Bibliografia Básica:  

HERTZERBERGER, H. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

MASCARO, L. Ambiência urbana.   Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996. 

RUANO, M. Ecourbanismo - entornos humanos sostenibles. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

ACSELRAD, H. A Duração das Cidades - Sustentabilidade e Risco nas Políticas Urbanas. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

CALVINO, I. Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro. São Paulo: Ed.34, 2003. 

JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

SPIRN, A. W. O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade. São Paulo: EDUSP, 

1995. 

Plástica 80 

Ementa: Os materiais e suas possibilidades visuais, plásticas e construtivas. Exploração de 

diferentes materiais para representação do espaço. Exploração das relações de luz e sombra 

como elemento de criação de formas e espaços. Estudos de linhas, superfícies e volumes no 

espaço. 
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Bibliografia Básica:  

CHING, Francis D K. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

DONDIS, D. A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  

OSTROWER, F. Criatividade e Processo de Criação. Petrópolis: Vozes, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

CHING, Francis D K. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. Barcelona: G. Gili, 2001. 

GUTHRIE, D.M. Cube. N. York: Princeton, 2004. 

MOHOLY-NAGY, L. Do Material à Arquitetura. Barcelona: G.Gili, 2005.  

RICHARDSON, P. XS: grandes ideas para pequeños edificios. Barcelona: G.Gili, 2001. 

SCHULZ-DORNBURG, J. Arte y arquitectura: Nuevas afinidades. Barcelona: G.Gili, 2000. 

 

 

Gestão Ambiental 40 

Ementa: Bases teóricas e conceituais da percepção. Percepção dos marcos referenciais da 

paisagem, elementos estruturadores naturais e construídos. A educação ambiental como 

mecanismo de conscientização. O patrimônio cultural, a geografia humana. Produção de 

estruturas sócio-espaciais. Análise de projetos e obras selecionados, tendo em vista uma 

reflexão sobre os processos de transformação da paisagem, leitura, interpretação e diagnóstico, 

a gestão local como instrumento de participação democrática. Agenda 21, a Carta de Paris. 

 

Bibliografia Básica:  

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2006.  

MAGALHÃES, Manuela Raposo. A arquitetura paisagistica: morfologia e complexidade. 

Lisboa: Estampa, 2002. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 

Rio de Janeiro: Record, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

DEL RIO, V. & OLIVEIRA, L. (org.). Percepção ambiental: a experiência brasileira. São 

Carlos: Edit. UfSCar/Studio Nobel, 1996.  

FARRET, Ricardo; KOHLSDORF, Maria Elaine; GONZALES, Suely e HOLANDA, 

Frederico (org). O espaço da cidade -contribuição à analise da forma. São Paulo: Projeto, 1985. 

FRANCO, Maria Assunção R. Desenho Ambiental: uma introdução da paisagem como 

paradigma ecológico. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1997. 

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço/Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: 

Edusp, 2004. 

 

 

 

 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo II 40 

Ementa: As teorias do Renascimento e o Maneirismo, códigos e linguagem da arquitetura. As 

cidades Ideais. A cultura do da época, Mecenato e Humanismo. As teorias da arquitetura e do 

Urbanismo Barroco, os conceitos da arquitetura Rococó. 

 

Bibliografia Básica:  

HEYDENREICH, Ludwig H. Arquitetura na Itália 1400-1500. São Paulo: Cosac&Naify, 1998. 

LOTZ, Wolfgang. Arquitetura na Itália 1500-1600. São Paulo: Cosac&Naify, 1998. 
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PEVSNER, Nikolaus. Panorama da Arquitetura Ocidental. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARGAN, G.C. Clássico e Anti-Clássico. São Paulo: Cia das Letras, 1999. 

_________. Imagem e Persuasão: Ensaios sobre o Barroco. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 

CALABI, Donatella. A Cidade do Primeiro Renascimento. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

LAMERS-SCHUTZER, Petra (coord). Teoria da Arquitetura. Do Renascimento aos Nossos 

Dias. Autores diversos. Taschen, 2003.  

WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco Estudo Sobre a Essência do Estilo Barroco e sua 

Origem na Itália. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 4º PERÍODO 
 

Conforto Ambiental I 80 

Ementa: Conceitos do conforto térmico para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e 

do desenho urbano. Avaliação e análise crítica das relações entre o clima e a tipologia 

arquitetônica; as características físicas do prédio e as condições térmicas. Métodos e técnicas 

para a avaliação de áreas propícias à edificação para: a correta implantação no terreno; o 

desenvolvimento da forma e da tipologia arquitetônica; dimensão e posicionamento das 

aberturas; escolha do material de construção e seu posicionamento frente às condições 

climáticas e do entorno. Insolação e ventilação na escala urbana e do edifício. Conceitos básicos 

do conforto termo-luminoso: projeto de iluminação natural e artificial. Exigências humanas e a 

visão como instrumento de percepção do espaço. Luz como componente do espaço, cores como 

composição da paisagem e suas influências na percepção e sensação humana. Aspectos 

quantitativos e qualitativos. Métodos e técnicas para a determinação da forma, dimensão e 

posicionamento das aberturas frente às condições climáticas e do entorno influente. 

 

Bibliografia Básica:  

FROTA, A. B. e SHIFFER, S. Manual de Conforto Térmico. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 

LAMBERTS, R., DUTRA, L. e PEREIRA, F. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: 

Copyright, 1997. 

FROTA, A. Geometria da insolação. São Paulo: Geros, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTENCOURT, L. e CANDIDO, C. Introdução à Ventilação Natural. Maceió: UFAL, 2005. 

BITTENCOURT, L. Uso das Cartas Solares. Diretrizes para arquitetos. Maceió: EDUFAL, 

2004. 

HOPKINSON, R. G. Iluminação natural. Trad. António Sarmento Lobato de Faria. Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1966. 

VIANNA, N. S., GONÇALVES, J. C. S. Iluminação e arquitetura. São Paulo: Geros, 2004. 

MASCARÓ, L. R. Luz, Clima e Arquitetura. São Paulo: Nobel, 1989. 

 

 

Projeto II 80 

Ementa: Habitação: unifamiliar e multifamiliar. Tipologias e sua inserção urbana. A relação 

entre desenho e tecnologia nos projetos voltados para habitação de interesse social. 

 

Bibliografia Básica:  
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BONDUKI, N. Arquitetura e Habitação Social em São Paulo 1989-1992. São Paulo: IAB, 1993. 

BRUNA, P. Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento. São Paulo: Perspectiva, 1983.  

MARICATO, E. Habitação e Cidade. São Paulo: Atual, 1997. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRITO, F. A. e CÂMARA, J. B. D. Democratização e gestão ambiental em busca do 

desenvolvimento sustentável.   Petrópolis: RJ, Vozes, 1998.  

BONDUKI, N. Origens da Habitação Social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade / 

FAPESP, 1998. 

__________.(org).Habitat: As Práticas Bem Sucedidas em Habitação, Meio Ambiente e Gestão 

Urbana nas Cidades Brasileiras. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 

MARICATO, E. (org).A Produção Capitalista da Casa (e da Cidade) no Brasil Industrial. São 

Paulo: Alfa-Omega, 1979. 

FRANCO, Maria Assunção R. Desenho Ambiental: uma introdução da paisagem como 

paradigma ecológico. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1997. 

 

 

Projeto Urbano II 80 

Ementa: Legislação urbana e a questão habitacional. Loteamentos, condomínios horizontal e 

vertical e conjunto habitacional. Projetos dos espaços de encontro das edificações com os 

espaços públicos (praças, parques e sistema viário). Rede hidrográfica, geomorfologia, código 

florestal. 

 

Bibliografia Básica:  

HERTZERBERGER, H. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

MASCARO, L. Ambiência urbana. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996. 

RUANO, M. Ecourbanismo - entornos humanos sostenibles. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

ACSELRAD, H. A Duração das Cidades - Sustentabilidade e Risco nas Políticas Urbanas. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

CALVINO, I. Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro. São Paulo: Ed.34, 2003. 

JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

SPIRN, A. W. O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade. São Paulo: EDUSP, 

1995. 

 

 

Sociologia Urbana 40 

Ementa: O Estado e as classes sociais e capitalismo no Brasil. A expansão comercial e a 

dominação colonial na estruturação da rede internacional de cidades. A Revolução Industrial e 

a formação do Estado no Brasil. A estrutura social, a formação de economias regionais e a 

organização do território. As repercussões do crescimento urbano acelerado nos grandes centros 

brasileiros. O movimento popular urbano, sua organização, seu crescimento e as lutas sociais.  

 

Bibliografia Básica:  

CALDEIRA, Teresa P. do Rio. Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. 

São Paulo: Ed. 34 ⁄Edusp, 2000.  

GOTTDIENER, M. A produção social do espaço urbano. São Paulo: EDUSP, 1993. 
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KOWARICK, L. Investigação Urbana e Sociedade. In: REIS, E.; ALMEIDA, M. H. T. de ; 

FRY, P. (orgs). Pluralismo, espaço social e pesquisa. São Paulo: ANPOCS⁄HUCITEC, 1995. 

 

Bibliografia Complementar: 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MARQUES, E; BITTAR, S. Estrutura social e espaço na metrópole paulistana. Novos 

Estudos CEBRAP, 2002. 

JAMENSON, Fredic. O tijolo e o balão. Arquitetura, idealismo e especulação imobiliária. In: 

__________. A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 

2001. 

DOWBOR, L.; IANNI, O.; RESENDE, P. Desafios da globalização. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 

2003. 302 pág. 

DUPAS, G. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, estado e o futuro do 

capitalismo. 3ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 288 pág. 

 

 

Técnicas Construtivas I 80 

Ementa: Alvenarias estruturais e de vedação. Estruturas de concreto armado, madeira e 

metálica. Patologias das construções. 

 

Bibliografia Básica:  

BOTELHO, M. H. C. Concreto armado: eu te amo. São Paulo: Edgard Blucher, 1996. 

LENGEN, J. V. Manual del arquitecto descalzo / como construir casas y otros edificios. Cidade 

do México: Conce, 1983. 

REBELLO, Y. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERALDO, A. L. Construções rurais / materiais.  Rio de Janeiro: LTC, 1991. 

NBR-6230. Ensaios físicos e mecânicos de madeiras. 

NBR-7190. Cálculo e execução de estruturas de madeira. 

_______________. Arquiteturas da Engenharia ou Engenharias da Arquitetura. São Paulo: 

Mandarim / Pini, 2006. 

SILVA, G. G. A Arquitetura do ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 2006. 

 

 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo III 40 

Ementa: O mundo contemporâneo na sua formação: os séculos XVIII e XIX. O Iluminismo, a 

Revolução Industrial e a Revolução Francesa.  O Neoclássico. A cidade sob a influência das 

transformações técnicas, territoriais e culturais, as reformas urbanas e as utopias do urbanismo. 

O século XIX, os revivals e o Ecletismo com novos programas e tipos. A arquitetura do Ferro. 

O Art-Nouveau na arquitetura. 

 

Bibliografia Básica: 

BENEVOLO, L. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

COLQUHOUN, A. Modernidade e Tradição Clássica. São Paulo: Cosac&Naify, 2004.  

FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. 

 

Bibliografia Complementar: 
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GOSSEL, Peter e LEUTHAUSER, Gabriele. Arquitetura no Século XX. São Paulo: Taschen, 

1996. GIDEON, Sigfried. Espaço, Tempo e Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

CHOAY, F. O Urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

PEVSNER, Nikolaus.  Origens da Arquitetura Moderna e do Design. São Paulo: Martins 

Martins Fontes, 2001. 

TAFURI, Manfredo. Projecto e Utopia. Lisboa: ed. Presença, 1985. 

ARGAN, G.C. Arte Moderna. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO 

 

Arquitetura Brasileira I 40 

Ementa: A formação brasileira no final do século XVII, XVIII e primeira metade do XIX. A 

arquitetura civil oficial e religiosa e a natureza dos programas e seus principais tipos 

arquitetônicos. A recepção da influência européia na questão da linguagem, dos códigos 

arquitetônicos e do estilo bem como compreender os problemas dos materiais e das técnicas, 

da diversidade regional e a formação de uma cultura arquitetônica brasileira. 

 

Bibliografia Básica:  

BENEVOLO, L. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

KÜHL, B M. A Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo: Reflexões Sobre 

sua a Preservação. São Paulo: Ateliê Editorial / FAPESP / Secretaria de Estado da Cultura, 

1998. 

SEGAWA, H M. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMARAL, A A. A Hispanidade em São Paulo. São Paulo: Nobel / Edusp, 1981. 

ÁVILA, A. Introdução ao Barroco Mineiro. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

FABRIS, A T. (org). Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel / EDUSP, 1987. 

GIDEON, S. Espaço, Tempo e Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

HOLANDA, S B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
 

 

Conforto Ambiental II 80 

Ementa: Conceitos básicos sobre o som e a audição humana e os efeitos da poluição sonora 

sobre a saúde e a produtividade humana. Psico-acústica. Critérios de qualidade acústica para as 

edificações e o entorno construído. Normas técnicas e legislações vigentes. Tratamento e 

Isolamento Acústico de ambientes. Métodos de medição. Controle do ruído. Desempenho 

acústico do ambiente projetado. Discernimento das influências das recomendações para o 

conforto acústico sobre o conforto térmico e luminoso dos ambientes. Diagnóstico do 

funcionamento e comportamento de espaços edificados segundo critérios do conforto, sistemas 

construtivos, patologias das construções e funcionalidade do projeto, através de laudos técnicos. 

Proposta de intervenção e correção dos problemas detectados em edifícios construídos. 

 

Bibliografia Básica:  

BISTAFA, S.R. Acústica aplicada ao controle do ruído.   São Paulo: Blücher, 2006. 

SILVA, P. Acústica arquitetônica & condicionamento de ar. Belo Horizonte: Tal, 2005. 

MALHEIROS, T. M. Planejamento ambiental - caminho para participação popular e gestão 

ambiental para nosso futuro comum, uma necessidade, um desafio. Rio de Janeiro: Thex, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 

DE MARCO, C. S. Elementos de acústica arquitetônica. São Paulo: Nobel, 1982. 

GERGES, S. N. Y. Ruído, fundamentos e controle.  Florianópolis: UFSC, 2000. 

SOUZA, L. C.; ALMEIDA, M. G.; BRAGANÇA, L. Bê-a-Bá da acústica arquitetônica. 

Ouvindo a arquitetura. Bauru: l.C.l. Souza, 2003. 

BRITO, F. A. e CÂMARA, J. B. D. Democratização e gestão ambiental em busca do 

desenvolvimento sustentável. Petrópolis: Vozes, 1998. 

YEANG, K. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

 

 

Projeto III 80 

Ementa: Projeto de edifícios de uso público de médio e grande porte. A relação entre o desenho 

e o conceito de industrialização das construções, visando à solução técnico-estrutural para 

grandes vãos. 

 

Bibliografia Básica:  
CHING, F D K. Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

REBELLO, Y C P A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

POWELL, K (intr). Structure, Space and Skin – The Work of Nicholas Grimshaw & Partners. 

Londres: Phaidon, 1993. 

BOESIGER, W. Le Corbusier. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

ENGEL, H. Sistemas Estruturais. São Paulo: Hemus, 1981. 

LATORRACA, G. João Filgueiras Lima (Lelé). Lisboa: Blau, 2000. 

YEANG, K. Proyectar con  la Naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, in: Benévolo,L.; 

Melograni,C; Longo,T. Projetar a Cidade Moderna. Lisboa: Presença / Martins Fontes, 1999. 

 

 

Projeto Urbano III 80 

Ementa: Legislação urbana e revitalização de áreas degradadas. Inventário ambiental, 

histórico-social e antrópico. Evolução da malha urbana, sistema viário, circulação, tipologias e 

outros.  

 

 

Bibliografia Básica:  

HERTZERBERGER, H. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

RUANO, M. Ecourbanismo - entornos humanos sostenibles. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

MASCARO, L. Ambiência urbana. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro. São Paulo: Ed.34, 2003. 

MASCARO, J. e MASCARO, L. Vegetação urbana. Porto Alegre: Editora da Universidade, 

2002. 

PRINZ, D. Urbanismo. Projeto urbano. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 

ROMERO, M. Arquitetura bioclimática do espaço público. Brasília: UNB, 2001. 

YEANG, K. Proyectar con  la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 
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Técnicas Construtivas II 80 

Ementa: Tecnologias sustentáveis. Tecnologias inovadoras. 

 

Bibliografia Básica:  

CHING, F D K. Técnicas de Construção Ilustradas. Porto Alegre: Bookman, 1998. 

I Seminário Iberoamericano de Construção Com Terra. Anais. Salvador: Proterra, 2002. 

REBELLO, Y A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARRITT, C M H. Técnicas Modernas de Construção. São Paulo: CETOP, 1989. 

BERALDO, A. L. Construções Rurais / materiais.  Rio de Janeiro: LTC, 1991. 

LENGEN, J. V. Manual del Arquitecto Descalzo / Como Construir Casas y Otros Edificios. 

Cidade do México: Conce, 1983. 

LEMOS, C. Alvenaria Burguesa. São Paulo: Nobel, 1989. 

Manual de Tipologias de Projeto e de Racionalização das Intervenções. São Paulo: IPT, 2000. 

 

 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo IV 40 

Ementa: A arquitetura e o urbanismo no século XX.  A formação do Modernismo 1900-1945 

e suas diversas vertentes, as experiências de 1945 a 1960, a crise modernista e a crítica e teoria 

da arquitetura a partir dos anos 60. 

 

Bibliografia Básica: 

ARGAN, G. C. A História da Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 

1993. 

BENEVOLO, L. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. 

 

Bibliografia Complementar: 

COLQUHOUN, A. Modernidade e Tradição Clássica. São Paulo: Cosac&Naify, 2004. 

ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

SCULLY JR, V. Arquitetura Moderna. São Paulo: Cosac&Naify, 2002. 

VENTURI, Robert. Aprendendo com Las Vegas. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

GOSSEL, Peter e LEUTHAUSER, Gabriele. Arquitetura no Século XX. São Paulo: Taschen, 

1996. 

DISCIPLINAS DO 6º PERÍODO 

 

Arquitetura Brasileira II 40 

Ementa: A arquitetura brasileira a partir da segunda metade do século XIX, a recepção do 

Ecletismo, os revivals, a arquitetura do ferro e o Art Nouveau. As cidades planejadas no Brasil. 

O neo-colonial e a busca de uma identidade brasileira,  a recepção do Modernismo no Brasil, o 

debate e as experiências da arquitetura e do urbanismo moderno. A tradição do moderno no 

Brasil. 

 

Bibliografia Básica: 

BENEVOLO, L. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
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KÜHL, B M. A Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo: Reflexões Sobre 

sua a Preservação. São Paulo: Ateliê Editorial / FAPESP / Secretaria de Estado da Cultura, 

1998. 

SEGAWA, H M. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMARAL, A A. A Hispanidade em São Paulo. São Paulo: Nobel / Edusp, 1981. 

ÁVILA, A. Introdução ao Barroco Mineiro. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

FABRIS, A T. (org). Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel / EDUSP, 1987. 

GIDEON, S. Espaço, Tempo e Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

HOLANDA, S B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 

 

Instalações Elétricas 40 

Ementa: Preliminares: potência e energia elétrica; medidores de potência e de energia; corrente 

contínua e corrente alternada; circuitos monofásicos e trifásicos; ligação em triângulo e em 

estrela. Projeto das Instalações Elétricas: carga dos pontos; dispositivos de comando; linhas 

elétricas; dimensionamento dos condutores (queda de tensão admissível); eletrodutos. 

Dispositivos de seccionamento, proteção e aterramento: proteção contra  sobrecarga; proteção 

contra curto-circuito; dispositivos diferencial-residuais (DR); proteção contra sobretensões; 

sistema de aterramento. Instalações de pára-raios prediais. 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO JR. R. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2000. 

CREDER. H. Instalações elétricas. São Paulo, Editora LTC, 2009. 

MAMEDE. J. Instalações elétricas industriais. São Paulo: Editora LTC, 2001. 

 

Bibliografia Complementar:  

NEGRISOLI, Manuel E.M. Instalações elétricas: projetos prediais. 3. ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004.  

NERY, R. Instalações Elétricas - Princípios e Aplicações. São Paulo: Érica, 2002. 

NEGRISOLI M. E. M. Instalações Elétricas. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 

MOREIRA, V. de A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 

MONTORO, F. Telecomunicações em Edifícios no Projeto de Arquitetura. São Paulo: Pini, 

2009. 

 

 

 

Instalações Hidráulicas 40 

Ementa: Concepção e Dimensionamento de Sistemas de Instalações Prediais de Água Fria, de 

Água Quente, de Esgotos Sanitários, de Águas Pluviais, de Gás Combustível, de Combate a 

Incêndio com Hidrantes, de Combate a Incêndio com Chuveiros Automáticos, de Detecção e 

Alarme de Incêndio, de Segurança Patrimonial, de Comunicações e Telefonia, de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas, de Energia Elétrica, de Ventilação e Ar Condicionado e de 

Automação Predial.  

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO J. R. D. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2010. 
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CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC, 1991. 

GARCEZ, L. N. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São Paulo: Edgard Blucher, 

1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6. ed. São Paulo: PINI. BORGES, R. S. 

Manual De Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias e de Gás. São Paulo: Pini, 1992. 

ANDRADE, J. Q. Instalações de Hidráulica e Gás. Rio de Janeiro, LTC, 1980. 

MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

INSTALAÇÕES Hidráulicas domiciliares. São Paulo: Ed. Érica, 2010, 176 p.  

AZEVEDO, José Carlos de Almeida. MELO, Vanderley de Oliveira. Istalações Hidráulico-

sanitárias. São Paulo: Edgard Blücher, 1998, 185 p. ISBN: 0000077968 

 

 

Projeto de Paisagismo 40 

Ementa: Introdução ao paisagismo. Morfologia e escala da paisagem. Flora, clima e solos. 

Adequação de espécies ao solo, clima e paisagem. Reconhecimento e avaliação de paisagens. 

Paisagem e conforto, micro-paisagem. Projetos de encontros de edificações. Projetos em 

espaços públicos, parques, praças e sistemas viários. Avaliação da potencialidade do projeto. 

Implantação e manutenção de projetos paisagísticos, equipamentos, mobiliário urbano. 

Geografia urbana e macro-paisagem. A paisagem na dimensão regional, transformações da 

paisagem pelos processos de urbanização e das atividades agrícolas e industriais. Intervenções 

paisagísticas elaboradas em escalas regionais. Formação de repertório a partir da análise de 

projetos referenciais de paisagismo de grande escala. Etapas do processo de análise, 

desenvolvimento e síntese no projeto de paisagismo, com ênfase nos impactos ambientais. 

 

Bibliografia Básica: 

KLIASS, R. G. (1993) Parques urbanos de São Paulo. São Paulo. Pini. 

MACEDO, S. S. (1999). Quadro do paisagismo no Brasil.São Paulo. Quapá.  

MASCARÓ, L. et al.(2002). Vegetação Urbana. Porto Alegre/Finep: UFRGS. 

 

Bibliografia Complementar:  

MASCARÓ, L. et al. Vegetação Urbana. Porto Alegre: FINEP/ UFRGS, 2002.  

DOURADO, G. M. Modernidade verde/Jardins de Burle Marx. São Paulo: Senac, 2002. 

ALEX, Sun. Projeto da Praça: Convívio e Exclusão no Espaço Público. São Paulo: Senac, 2008.  

GORSKI, M. C. B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação. São Paulo: Senac, 2010.  

KLIASS, R. G. Rosa Kliass: desenhando paisagens, moldando uma profissão. São Paulo: 

Senac, 2006. 

Projeto IV 80 

Ementa: Projetos estruturantes de edifícios públicos geradores de transformações urbanas e 

tráfego. O projeto como instrumento para minimizar os impactos das construções ao meio 

ambiente adotando ações de uso sustentável dos recursos naturais. 

 

Bibliografia Básica:  

VASCONCELOS, A. C. Estruturas Arquitetônicas: A Apreciação Intuitiva das Formas 

Estruturais. São Paulo: Studio Nobel, 1991. BENEVOLO, L. A Cidade e o Arquiteto. São 

Paulo: Perpectiva, 1991. 

BRUNA, P. J. V. Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento. São Paulo: Perspectiva, 

1976. 

JACOBS, J. Morte e vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1995.  

BENEVOLO, L. Historia da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

CULLEN, G. Paisagem urbana. Lisboa, Edições 70, 1982.  

LE CORBUSIER. Por Uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

PRINZ, D. Urbanismo. Projeto urbano. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 

 

 

Projeto Urbano IV 80 

Ementa: Legislação urbana e ambiental. Instrumentos urbanísticos e de gestão ambiental. 

Estatuto da Cidade (plano diretor, zoneamento, operações urbanas e outros). 

 

Bibliografia Básica: 

HERTZERBERGER, H. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

RUANO, M. Ecourbanismo - entornos humanos sostenibles. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

MASCARO, L. Ambiência urbana. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996. 

 

Bibliografia Complementar:  

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro. São Paulo: Ed.34, 2003. 

MASCARO, J. e MASCARO, L. Vegetação urbana. Porto Alegre: Editora da Universidade, 

2002. 

PRINZ, D. Urbanismo. Projeto urbano. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 

ROMERO, M. Arquitetura bioclimática do espaço público. Brasília: UNB, 2001. 

YEANG, K. Proyectar con  la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

 

 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo V 40 

Ementa: A arquitetura e o contexto urbano dos anos 80 à virada do milênio. Os novos temas 

da cidade global, da fragmentação e da requalificação urbana; a tecnologia e as novas práticas 

de projeto e o formalismo na arquitetura em suas diversas tendências. Análise de projetos 

contemporâneos. 

 

Bibliografia Básica: 

BENEVOLO, Leonardo. A Arquitetura no Novo Milênio. São Paulo, Estação Liberdade, 2007. 

FRAMPTON, Kenneth. História Critica da Arquitetura Moderna. São Paulo, Martins Fontes, 

1993. 

MONEO, Rafael. Inquietação Teórica e Estratégia Projetual.. São Paulo, Cosac&Naify, 2008. 

 

Bibliografia Complementar:  

ARANTES, O F. Urbanismo em fim de linha. São Paulo, EDUSP, 1998. 

ARANTES, O F. O Lugar da Arquitetura Depois dos Modernos. São Paulo, Edusp, 1995. 

MONTANER, J M. Depois do Movimento Moderno. Barcelona, Gustavo Gili, 2001. 

NESBIT, K. Uma Nova Agenda para a Arquitetura. 1965-1995. São Paulo, Cosac&Naify, 

2006. 

VALÉRY, P., 1999, Eupalinos ou O Arquiteto. Rio de Janeiro: Ed. 34. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 7º PERÍODO 
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Planejamento Urbano e Regional I 160 

Ementa: Introdução ao planejamento (história e processo de planejamento). Análise, 

diagnóstico e diretrizes. Instrumentos urbanísticos e legislação urbana. Desenvolvimento da 

prática do planejamento na gestão urbana e regional (polarização, interdependências municipais 

e metropolização). 

 

Bibliografia Básica: 

GONÇALVES, M F; BRANDÃO, C A; GALVÃO, A C F (org.). Regiões e Cidades, Cidades 

nas Regiões: O Desafio Urbano-Regional. São Paulo: UNESP/AMPUR, 2003. 

VILLAÇA, F M. Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel/ FAPESP/Lincoln 

Institute, 2001. 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade - Uma Introdução Crítica ao Planejamento e à Gestão Urbanos. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

 

Bibliografia Complementar:  

FERNANDES, A C; BITOUN, J; ARAÚJO, T B. Tipologias das Cidades Brasileiras. Rio de 

Janeiro: Letra Capital/Observatório das Metrópoles, 2009. 

RUANO, M. Ecourbanismo – Entornos Humanos Sostenibles: 60 Proyectos. Barcelona. 

Gustavo Gili, 1999. 

SANTOS, M; SILVEIRA, M. O Brasil: Território e Sociedade no Início do Século XXI. Rio 

de Janeiro: Record, 2001. 

DEL RIO, V. & OLIVEIRA, L. (org.). Percepção ambiental: a experiência brasileira. São 

Carlos: Edit. UfSCar/Studio Nobel, 1996.  

FARRET, Ricardo; KOHLSDORF, Maria Elaine; GONZALES, Suely e HOLANDA, 

Frederico (org). O espaço da cidade -contribuição à analise da forma. São Paulo: Projeto, 1985. 

 

Projeto V 120 

Ementa: Projetos estruturantes contemplando edifícios de programas complexos. 

 

Bibliografia Básica: 

NAGASHIMI, K. Athletic & Recreational Facilities: New Concepts in Architecture & Design. 

Japão: Meisei Pub, 1994. 

POWELL, K (intr.). Structure, Space and Skin – The Work Completed of Nicholas Grimshaw 

& Partners. Londres: Phaidon, 1993. 

REBELLO, Y C R. Bases para Projeto Estrutural. São Paulo: Zigurate, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

ARMERO, R. Tectónica nº 17. Madrid: ATC Ed, 2004. 

COSME, A M. El Proyecto de Arquitetura, Concepto, Proceso e Representación. Barcelona: 

Reverté, 2008. 

KRAFT, S; Kuhnert, N; Gunter, U. Arch+148. Aachens, Alemanha: ARCH + Publishing 

House, 1999. 

MASCARÓ, J L.; MASCARÓ, L E R. Incidência das Variáveis Projetivas e de Construção no 

Consumo Energético dos Edifícios. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzatto, 1992. 

SANTO, R F. A Arquitetura e a Eficiência nos Usos Finais da Energia para o Conforto 

Ambiental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 2002. 

 

 

Técnicas Retrospectivas 80 
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Ementa: O quadro das principais teorias relativas ao tema da preservação e do restauro e os 

problemas da prática de intervenção do patrimônio arquitetônico em experiências 

internacionais e brasileiras. A preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico. A 

documentação de sítios e conjuntos arquitetônicos históricos com vistas à formação de acervo. 

As técnicas de restauro de edificações. 

 

Bibliografia Básica: 

BRANDI, C. Teoria da Restauração. São Paulo Ateliê, 2004. 

DVORAK, M. Catecismo da preservação de monumentos. Cotia, Ateliê, 2008. 

KÜHL, B. M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização. Cotia: Ateliê, 

2009.  

 

Bibliografia Complementar 

CARBONARA, G. Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Napoli, Liguori, 

1997. 

____________ (diretto da), Trattato di restauro architettonico, Torino, UTET, 1996 (4 voll.). 

____________ (diretto da), Restauro architettonico e impianti, Torino, UTET, 2001 (4 voll.). 

KAMIDE, H. H. M. e PEREIRA, T. C. E. R. (coord). Patrimônio cultural paulista: 

CONDEPHAAT, bens tombados 1968 - 1998. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1998. 

LEMOS, C. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 1987.  

MOTTA, L. e SILVA, M. B. R. (org). Inventários de identificação: um panorama da 

experiência brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN / Ministério da Cultura, 1998. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 8º PERÍODO 

 

Filosofia-Ética 40 

Ementa: A filosofia e outras formas de conhecimento: senso comum, artístico, religioso, 

científico e tecnológico. A filosofia e a ética: moral e valores. A ética na história da filosofia. 

Ética e cidadania. Subsídios para filosofar. O ser e o pensar. O que é o ser? A linguagem e a 

semiótica. A arte e o símbolo. Estética. Conceituação: o logos estético. A organização estética 

do espaço. O valor transcendental da beleza. O belo oficial e o belo popular: kitch. A arte e 

cultura de massa. 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. 3. Ed. Rev. São Paulo: Moderna, 2003. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

VÁZQUEZ, Adolfo. S. Ética. 30. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

ARANHA, M.L.A. & MARTINS, M.H.P. Filosofando. S. Paulo: Ed. Moderna, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 
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GALLO, Silvio (org.). Ética e Cidadania: caminhos da filosofia. 20ª ed. Campinas: Papirus, 

2011. 

MORAES, Regis de. Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica. 

Campinas: Papirus, 1997. 

BAYER, R. História da Estética. Lisboa: Ed. Estampa, 2000. 

BOSSI, A. Reflexões sobre a arte. S. Paulo: Editora Ática, 2000. 

NUNES, B. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Ed. Ática, 1999. 

 

 

Gestão de Projetos 40 

Ementa: Introdução ao Gerenciamento de Projetos. Gerenciamento do Escopo. Gerenciamento 

do Tempo. Gerenciamento do Custo. 

 

Bibliografia Básica: 

VARGAS, R. V. Manual prático do plano de projeto. São Paulo: Brasport, 2003. 

VARGAS, R. V. Análise de valor agregado em projetos. Brasport, 2002. 

PRADO, D., Gerenciamento de Projetos nas Organizações, EDG, 2. ed., 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

VERZUH, E. MBA compacto: gestão de projetos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

DINSMORE, P. C.; CAVALIERI, A. Como se tornar um profissional em gerenciamento de 

projetos. São Paulo: Qualitymark, 2003.  

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um guia para o PMBoK . Tradução livre 

PMI-MG. Project Management Institute 2000. KERZNER, H. Project Management: a system 

approach to planning, scheduling, and controlling. 7. ed. Wiley, 2001. 

PROJECT MANGEMENT INSTITUTE. PMI Practice Standard for Work Breakdown 

Structures. Project Mangement Institute, 2001. 

VALERIANO, D. L. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. São Paulo: 

Makron Books, 2001. 

 

 

Planejamento Urbano e Regional II 160 

Ementa: Problemática regional. Rede de cidades (regional, metropolitano e estadual). Aspectos 

político-administrativos (município, metrópole, estado, país). Aspectos geográficos ou 

territoriais (malha rodoviária e ferroviária). Pólos geradores (regional e metropolitano). 

Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 
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BRANDÃO, C A; GALVÃO, A C; GONÇALVES, M F. (org.). Regiões e Cidades, Cidades 

nas Regiões: O Desafio Urbano-Regional. São Paulo: Editora UNESP: ANPUR, 2003. 

RIBEIRO, L C Q (org.). Hierarquização e Identificação dos Espaços Urbanos. Rio de Janeiro: 

Letra Capital/Observatório das Metrópoles, 2009. 

SANTOS, M; SILVEIRA, M. O Brasil: Território e Sociedade no Início do Século XXI. Rio 

de Janeiro: Record, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, B. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002. in São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2004. 

SANTOS, M. Por uma Outra Globalização: Do Pensamento Único a Consciência Universal. 

Rio de Janeiro: Record, 2008. 

TARDIN, R. Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008. 

VILLAÇA, F M. Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP/Lincoln 

Institute, 2001. 

DEL RIO, V. & OLIVEIRA, L. (org.). Percepção ambiental: a experiência brasileira. São 

Carlos: Edit. UfSCar/Studio Nobel, 1996. 

 

 

Projeto VI 80 

Ementa: Projetos estruturantes contemplando edifícios e áreas de programas complexos. 

Problemas, demandas e temáticas contemporâneas. Projeto de caráter universal. 

 

Bibliografia Básica: 

DEAK, C e SCHIFFER, S R. O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 

1999. 

RUANO, M. EcoUrbanismo. Entornos Humanos Sostenibles: 60 Proyectos. 2ª ed. Barcelona: 

GG, 1998.  

VILLAÇA, F M. Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

CHING, F D. K. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. Paperback. John Wiley & Sons Inc, 

2007-05. 

HENGEL, H. Sistemas Estruturais. Barcelona: GG, 2001. 

LIMA, M W S. Arquitetura e Educação. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 

REBELLO, Y C P. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2000. 

SILVA, E. Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico. Porto Alegre: Editora da Universidade, 

1998. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 9º PERÍODO 

 
Empreendedorismo 40 

Ementa: O papel do empreendedor no processo de criação de novas empresas.  Etapas do 

Processo de Criação de Empresas: a pesquisa de oportunidades, estudo de tendências de 

mercado. O projeto de criação e início de atividades da nova empresa. Problemas de gestão de 

micro e pequenas empresas nascentes.  Entidades de apoio à pequena e média empresa. 

Estruturas de cooperação entre empresas. 

Bibliografia Básica: 
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DEGEN, Ronald. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1989. 

DOLABELA, Fernando Celso Chagas. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

RESNIK, Paul. A Bíblia da pequena empresa. São Paulo: Makron Books, 1988 

Revistas: Exame, Management, Revista Brasileira de Administração, Pequenas Empresas & 

Grandes Negócios, Você S/A. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e Estratégia. Trad. Fábio 

Fernandes. Rio de Janeiro: Editora Campus Elsevier, 2002. 

O Futuro da Indústria: Empreendedorismo. Coletânea de artigos/ Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Instituto Euvaldo Lodi / Núcleo Central. 

Brasília, 2005. 

VIAGEM  ao mundo do empreendedorismo.    2. ed. Florianópolis (SC): Instituto de Estudos 

Avançados, 2005. 368 p. ISBN 8586563048. 
 

 

Gestão Financeira da Construção Civil 40 

Ementa: Conceitos básicos para planejamento econômico e financeiro: valor, preço, liquidez, 

poder de compra, valor; inflação, causas e efeitos; indicadores e prognósticos; aplicações. 

Gestão de investimentos: investimento, retorno, recursos ociosos, payback dos investimentos e 

margens de contribuição; riscos na gestão financeira. Sistemas de informação para apoio à 

gestão financeira. Equação de fundos para empreendimentos. Análise de investimentos: 

financeira, econômica e de riscos; atratividade e custo de oportunidade; taxa interna de retorno; 

taxas nominais e taxas efetivas. 

 

Bibliografia Básica: 

RODRIGUES, José Antônio; MENDES, Gilmar de Melo. Manual de aplicação de matemática 

financeira: temas básicos, questões-chave, formulários e glossários. São Paulo: FGV, 2007.  

COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim et al. Análise econômico-financeira de empresas. São 

Paulo: FGV, 2008.  

PINTO, E.P. Gestão Empre

São Paulo Editora Saraiva.,2007.256p. 

 

Bibliografia Complementar: 

QUADROS, Salomão. Muito além dos índices: crônicas, história e entrelinhas da inflação. São 

Paulo: FGV, 2008. 

ROCHA LIMA JR, João da. Análise de Investimentos: Princípios e Técnicas para 

Empreendimentos do Setor de Construção Civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 1993 

MENDONÇA, Luis Geraldo. Matemática financeira. Rio de Janeiro (RJ) : FGV, 2003.  

 FERREIRA, Ademir Antônio, REIS, Ana Carla Fonseca, PEREIRA, Maria Isabel. Gestão 

empresarial : de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de 

empresas.  

MATHIAS, Washington Franco. Matemática financeira. 6.ed. São Paulo (SP) : Atlas 2010.   

 

 

Estágio Curricular Supervisionado 360 
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Ementa: Orientar os alunos quanto às atividades desenvolvidas nos estágios curriculares no 

sentido de garantir um processo lógico de integração empresa - escola e teoria e prática. Na 

orientação de estágios, instrumentalizar o aluno no auxílio ao desenvolvimento das atividades 

de pesquisa e extensão. Cumprimento de carga horária mínima de estágio curricular e de 

atividades complementares. 

 

Bibliografia Básica: 

ASBEA. Manual de Contratação dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Pini, 

2000. 

FLORES, L V N. Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura. São Paulo: Pillares, 2010. 

MAFFEI, W R. ManuArq - Manual do Exercício Profissional do Arquiteto. São Paulo: SASP 

(Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo), 1987. 

 

Bibliografia Complementar: 

DURAND, J C. Arte, Privilégio e Distinção: Artes Plásticas, Arquitetura e Classe Dirigente do 

Brasil, 1855/1985. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1989. 

LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Trópicos. São Paulo: Cia das Letras, 1996. 

MELHADO, S B (coord). Coordenação de Projeto de Edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 

2005. 

SENNETT, R. O Declínio do Homem Público. São Paulo: Cia das Letras, 1988. 

BURIOLLA, M. O estágio supervisionado. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

Ementa: Verificar o aproveitamento no que diz respeito ao aprendizado essencial, concorrente 

à Arquitetura e o Urbanismo, necessário ao exercício da profissão. Comprovar a capacidade 

pragmática de responder a demandas objetivas, considerando os diversos aspectos que 

envolvem o projeto arquitetônico. Verificar a capacidade intelectual do aluno de conciliar a 

dimensão plástica e criativa com a dimensão reflexiva-conceitual própria da atividade do 

arquiteto. Desenvolvimento de projeto de arquitetura e urbanismo, concernente a um tema 

escolhido, a ser realizado por todos os alunos individualmente com orientação. 

 

Bibliografia Básica: 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane Pru-

dente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia: ALFA, 2008. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, M. C. M de. Construindo o saber. Campinas: Papirus, 1988. 

DURAND, J C. Arte, Privilégio e Distinção: Artes Plásticas, Arquitetura e Classe Dirigente do 

Brasil, 1855/1985. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1989.  

FARRELLY, L. Fundamentos de Arquitetura. Londres: Bookman, 2010. 

MELHADO, S B (coord). Coordenação de Projeto de Edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 

2005. 

REIS FILHO, N G. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 10º PERÍODO 
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Gestão de Carreira em Arquitetura II 40 

Ementa: Competências e habilidades do profissional do século XXI: orientação estratégica; 

orientação a resultados; orientação ao cliente; inovação; relacionamento interpessoal; 

comunicação; iniciativa; trabalho em equipe; delegação e liderança. Atualização profissional e 

formação continuada. 

 

Bibliografia Básica: 

RUCKER,Peter. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo:Pioneira, 1999. 

NISEMBAUM, Hugo. A competência essencial. São Paulo: Infinito, 2000.  

PERRENOUD, Philippe. Construindo as competências desde a escola. Porto Alegre: Arte-med, 

1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

BIRLEY, S.; MUZYKA, D. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: Ma-kron 

Books, 2001 

HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2004. 

LELLIS,Vera L.M. A redescoberta do ser humano como fator gerador de capital intelectual. 

Salvador, 1999. 

SENGE, Peter M. A quinta disciplina. São Paulo: Best Seller, 2000.  

SOUZA, César. Talentos & competitividade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

 

 

Sistemas de Gestão da Qualidade da Construção Civil 80 

Ementa: Histórico da qualidade: inspeção, controle estatístico, garantia da qualidade e gestão 

da qualidade. Conceito de satisfação do cliente; clientes internos e externos; ciclo da qualidade 

na construção de edifícios. Ferramentas de gestão da qualidade: PDCA; Kaizen; Diagramas e 

fluxogramas de análise de processos; 5W2H. Benchmarking. Qualidade na cadeia produtiva. 

Certificação da qualidade de produtos e de sistemas. Elementos do sistema de gestão da 

qualidade em empresas construtoras. Normas da Série ISO 9000. Planos Setoriais da Qualidade 

(PSQs). Estudos de caso em Sistemas de Gestão da Qualidade. 
 

Bibliografia Básica: 

ABNT. NBR-9004/ISO-9004. Sistemas de gestão da qualidade: diretrizes para melhorias de 

desempenho. Rio de Janeiro, 2000. 

OLIVEIRA, O. J. (Org.) Gestão da qualidade: tópicos avançados.  São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2003. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES - CTE. Sistema de gestão da qualidade para 

empresas construtoras. São Paulo: PINI, 1995. 

PICCHI, Flávio A. Sistemas da qualidade: uso em empresas de construção de edifícios. Tese 

(Doutoramento). 2 v. São Paulo, EPUSP, 1993. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços. SP: Atlas, 2006.  

MARSHALL JR, Isnard. Gestão da Qualidade. RJ: FGV, 2005  

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade ISO 9001:2000. SP: Atlas 2007 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 80 
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Ementa: Verificar o aproveitamento no que diz respeito ao aprendizado essencial, concorrente 

à Arquitetura e o Urbanismo, necessário ao exercício da profissão. Comprovar a capacidade 

pragmática de responder a demandas objetivas, considerando os diversos aspectos que 

envolvem o projeto arquitetônico. Verificar a capacidade intelectual do aluno de conciliar a 

dimensão plástica e criativa com a dimensão reflexiva-conceitual própria da atividade do 

arquiteto e urbanista. Desenvolvimento de projeto de arquitetura e urbanismo, concernente a 

um tema escolhido, iniciado em Trabalho Final de Graduação I, a ser realizado por todos os 

alunos individualmente com orientação. 

 

Bibliografia Básica: 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia: ALFA, 2008. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, M. C. M de. Construindo o saber. Campinas: Papirus, 1988. 

DURAND, J C. Arte, Privilégio e Distinção: Artes Plásticas, Arquitetura e Classe Dirigente do 

Brasil, 1855/1985. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1989.  

FARRELLY, L. Fundamentos de Arquitetura. Londres: Bookman, 2010. 

MELHADO, S B (coord). Coordenação de Projeto de Edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 

2005. 

REIS FILHO, N G. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 40h 

Ementa: Fundamentação teórica. Aspectos culturais do deficiente auditivo. Aspectos 

lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a fonologia, morfologia e sintaxe, 

possibilitando ao aluno o uso desta língua em contextos reais de comunicação. 

 

Bibliografia Básica 
MOURA, L. A. da C. (Orientadora); VIEIRA, A. G.. Curso de LIBRAS: língua brasileira de 

sinais- nivel I. 

FERREIRA, Lucinda. Por uma grámatica língua de sinais.      Rio de Janeiro (RJ): Tempo 

Brasileiro, 2010. 273 p.    ISBN 8528200698.MAURÍCIO, A. C. L.; RAPHAEL, W. D.; 

CAPOVILLA, F. C.. Novo Deit-Libras: Dicionario Enciclopedico Ilustrado Trilingue da 

Lingua de Sinais Brasileira (2 VOLS.). 1ª ed. Editora EDUSP, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, E. C. de; DUARTE, P. M.. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de Janeiro 

(RJ): Revinter, 2004. 

MOURA, L. A. da C. (Orientadora); VIEIRA, A. G.. Curso de LIBRAS: língua brasileira de 

sinais- nivel I. 

LACERDA, C. B. F. de. Intérprete de libras: em atuação na educação infantil e no ensino 

fundamental. 
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QUADROS, Ronice Müller de. O Tradutor e intérprete de língua brsileira de sinais e língua 

protuguesa:  Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos.    Brasília (DF): MEC, SEESP, 

2004. 94 p.  

GESSER, Audrei. Libras?:   que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda.    São Paulo (SP): Parábola, 2009. 87 p.    ISBN 9788579340017.    

 

 

Educação, Meio Ambiente e Saúde  40h 

Ementa: Os paradigmas que fragmentam a sociedade humana.  Ambiente natural e a qualidade 

de vida da humanidade.  Condições ambientais, planetárias e locais. Políticas públicas e 

privadas envolvendo princípios de educação ambiental, saneamento, riscos ambientais e saúde. 

Ferramentas de gestão de resíduos diretamente relacionados com a promoção da saúde.  

 

Bibliografia Básica 

BOFF,L. Saber Cuidar. Petrópolis - RJ. Editora Vozes, 1999.  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Em Direção ao mundo da vida: interdisciplinaridade 

e educação ambiental: conceitos para se fazer educação ambiental. Brasília: IPÊ 1998. 102 p.    

ISBN 8586838012   

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental:   abordagens múltiplas.    Porto Alegre 

(RS): Art editora, 2002. 183 p.   ISBN 8573079932.  

 

Bibliografia Complementar 

NOAL, Fernando Oliveira; BARCELOS, Valdo Hermes de Lima (Org.). Educação ambiental 

e cidadania: cenários brasileiros.  Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC, 2003. 349 p.   ISBN 

9788575780190 

Betinho; RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania.      São Paulo (SP): Moderna, 1994. 72 p.    

ISBN 85-16-01147-x.  

EDUCAÇÃO para um futuro sustentável: uma visão transdisciplinar para ações 

compartilhadas.  Brasília: IBAM 1999. 117 p. ISBN 8573000821  

PELIZZOLI, M. L. A Emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o 

século XXI.    Petrópolis (RJ): Vozes, 1999. 160 p.  ISBN 8532622151.  

INTRODUÇÃO ao estudo das ciências ambientais. Duque de Caxias (RJ): UNIGRANRIO, 

2003. 240 p. ISBN 8588943077.  
 

 

Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira e Indígena 40 

Ementa: Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, 

racismo e racialismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, etnia 

e cor no Brasil: entre as abordagens acadêmicas e sociais. Cultura afro-brasileira e indígena. 

Políticas de ações afirmativas e discriminação positiva – a questão das cotas. 

 

Bibliografia Básica: 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. Editora Contexto, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia:   uma 

introdução.   3. ed. São Paulo (SP): Atlas 1992. 308 p.    ISBN 8522407754.  

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:   discutindo as relações raciais. 

São Paulo: Ática.  
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Bibliografia Complementar: 

Boletim DIEESE, Ed. Especial – A desigualdade racial no mercado de trabalho, Novembro, 

2002.  

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil; 1999. 11ª Ed. Brasília. Câmara dos 

Deputados, Coordenação de Publicações, 1999.  

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia. Diversidade e Educação. Fascículos 3º e 4º, 2ª 

Ed. Cuiabá, EDUFMT, 2000. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Território Negro em Espaço 

Branco: Estudo Antropológico de Vila Bela. Editora Brasiliense. São Paulo, SP, 1988 

ESCALONA, Sara López. Antropologia e educação.   São Paulo: Edições Paulinas 1983. 181 

p.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECURSOS HUMANOS DO CURSO 
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6.1 Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante é formado pelo Coordenador do Curso e Professores 

que fazem parte do Corpo Docente da Instituição, entre mestre e doutores na área afim, com 

destacada experiência no Magistério Superior e no mercado de trabalho, todos eles integrantes 

do Corpo Docente previsto para os dois primeiros anos do curso. 
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6.2 Coordenação do Curso 

 

As coordenações constituem a unidade básica dos cursos da ALFA, cujas principais 

atribuições são a organização administrativa, didático-pedagógica e científica de cada curso. 

Cada coordenador de Curso responde hierarquicamente à Diretoria Acadêmica e suas 

atribuições, que estão consubstanciadas no Regimento Interno, são: 

a) Representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

c) Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Conselho de 

Curso, bem como a assiduidade dos professores; 

d) Apresentar semestralmente ao Diretor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão relatório de suas atividades e do Conselho; 

e) Sugerir ao Diretor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão a contratação 

ou dispensa de pessoal docente; 

f) Fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário acadêmico e demais 

planos de trabalho do Conselho; 

g) Promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de 

ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem; 

h) Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Diretor de Graduação 

ou órgão colegiado superior; e 

i) Elaborar, semestralmente os relatórios de adequação e readequação para apresentar 

à mantenedora, após serem submetidos ao Diretor de Graduação.  

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo participará dos 

seguintes colegiados: reuniões semanais com a diretoria acadêmica, juntamente com os 

coordenadores dos demais cursos da IES, para deliberação de assuntos comuns e específicos a 

todos os cursos (Conselho Acadêmico); uma reunião com a diretoria acadêmica, antes do início do 

semestre, a fim de apresentar e discutir o planejamento. Essa reunião, denominada adequação, 

consubstancia-se a partir de atividades de controle originadas no semestre anterior pelos professores 

e coordenadores, denominada readequação. Por meio dessas informações, é realizado um novo 

planejamento que é discutido com a mantenedora, consultores dos cursos, Diretoria 

Superintendente e Diretoria Acadêmica, antes do início do semestre. Além disso, duas reuniões 

do colegiado de professores, com participação de alunos, são realizadas a cada semestre 

(Conselho de Curso). 
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Uma reunião de confraternização (Convenção Acadêmica), antes do início do semestre, 

congregando todos os professores, a mantenedora, e as diretorias é realizada para discutir e 

divulgar as principais diretrizes administrativas, pedagógicas e abrir oficialmente as atividades 

do semestre. Palestras de cunho pedagógico são ministradas nesses eventos, com participação 

de professores da área pedagógica.  

Antes do início das aulas, é realizado o Planejamento Pedagógico do Semestre, visando 

a definir as estratégias interdisciplinares do Curso, apresentar os docentes recém-contratados, 

apresentar o funcionamento da secretaria geral e atendimento, serviços da biblioteca e outras 

áreas de apoio administrativo. 

 

6.3 Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso será composto pelo Coordenador, todos os professores ativos e 

dois representantes de alunos de cada uma das turmas em andamento, eleitos pelos alunos da 

turma que representam. Serão realizadas duas reuniões de colegiado por semestre letivo em que 

os representantes e professores avaliam o andamento do semestre registrando os aspectos 

positivos e discutindo os aspectos que precisam de encaminhamentos de melhoria. As atas de 

reuniões de colegiado serão digitadas, validadas e assinadas por todos os participantes e 

encaminhadas para arquivo na Secretaria Geral da Faculdade, ficando uma cópia à disposição 

de todos no arquivo da sala da coordenação do curso. 

 

6.4 Corpo Docente do Curso 

 

A ALFA tem como diferencial em seus cursos a contratação e manutenção em seus 

quadros de um corpo docente que atenda a dois critérios considerados indispensáveis: a 

formação acadêmica e a experiência profissional. Com isso, busca-se alcançar a sintonia com 

as novas definições de cada área e as práticas correntes no mercado de trabalho. Estes são os 

critérios utilizados tanto para seleção como para enquadramento dos professores dentro da IES. 

O Corpo Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da ALFA será formado por 

professores criteriosamente selecionados pelo setor de Recursos Humanos, levando-se em conta 

sua trajetória profissional e acadêmica e titulação adequada às linhas de formação específicas do 

curso.  
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A Coordenação do Curso buscará alocar os docentes às disciplinas correlatas com sua 

área de formação acadêmica de graduação e/ou linha de pesquisa desenvolvida nos cursos de 

pós-graduação. 

 O Corpo Docente previsto para os dois primeiros anos de funcionamento do curso é 

mostrado no quadro apresentado a seguir, indicando-se as respectivas disciplinas que 

ministram, sua titulação e regime de trabalho.   

 

 

 

 

 

 

6.5 Plano de Carreira Docente 

 

O Plano de Carreira Docente ALFA estabelece as normas que regem a vida acadêmica 

do docente dentro da Instituição e define as diferentes atribuições dos integrantes do Corpo 

Docente; as classes da carreira docente; os prêmios e estímulos em forma de abono pecuniário; 

os critérios de promoção; o regime de trabalho e a remuneração. Há diversos estímulos e 

prêmios para incentivar a produção científica, assiduidade ao serviço, criatividade e dedicação, 

bem como os requisitos para promoção vertical e horizontal.  

O quadro de professores integrantes do Corpo Docente da ALFA constitui um único 

grupo ocupacional organizado em carreira, compreendendo a seguinte série de classes:  

I – professor titular;    

II – professor adjunto;    

III - professor especialista; 

IV – professor assistente. 

O regime de trabalho dos professores da ALFA é o da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT.  

Quanto aos prêmios e estímulos ao Corpo Docente, a ALFA concede-os, em função do 

desempenho profissional: abono pecuniário em caso de presença integral às aulas; abono 

pecuniário no caso de participação em evento (congresso, seminário, encontro e outros) 

relacionado à disciplina que ministra e de real interesse para o seu aprimoramento técnico-
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científico, limitado a uma participação por mês; abono pecuniário em virtude de publicação de 

artigo em revista científica indexada; menção honrosa em virtude de elevação do nome da 

instituição devido à publicação de trabalhos em anais de congressos, e seminários e pela 

representação da Faculdade perante entidades, públicas ou privadas, ligadas ou não à sua área 

de atuação.  

 

6.6 Corpo Técnico-Administrativo  

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo será apoiado pelo pessoal técnico-administrativo 

já existente na Faculdade ALFA, o qual é dimensionado de acordo com as necessidades da 

Faculdade e de cada Curso em si, respeitadas as particularidades que são inerentes a cada um. 

A ALFA conta com profissionais administrativos específicos para cada área: 

- Bibliotecárias em todos os períodos de funcionamento da Biblioteca; 

- Pessoal de apoio da Secretaria Geral, presentes dentro da sala dos professores 

durante todo o período de aulas; 

- Suporte de Informática, atendendo todo o período de atividade acadêmica e também 

em regime de plantão; 

- Pessoal de apoio para as atividades da Coordenação do Curso; 

- Pessoal de atendimento no Núcleo de Prática Jurídica, Núcleo de Estágio, Núcleo 

de Pesquisa, Núcleo de Apoio ao aluno e na Central de Atendimento;  

- Seguranças; enfermeiros, psicólogas e psicopedagogas; 

- Estagiários e Bolsistas.  

A exemplo da política de pessoal adotada para o seu Corpo Docente, a Instituição segue 

princípios semelhantes em relação ao plano de cargos e salários, uma vez que todas as pessoas 

selecionadas para compor o quadro técnico-administrativo passam por avaliação feita pelo 

Departamento de Recursos Humanos e, em caso de aprovação no processo seletivo, são 

enquadrados dentro de um plano de carreira, que prevê a possibilidade de ascensão funcional, 

com critérios previamente definidos. 

 

6.7 Corpo Discente 

 

O ingresso de alunos para o Curso de Arquitetura e Urbanismo se dará, basicamente, de 

três maneiras: vestibular, transferência externa ou ingresso de portadores de diploma.  
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Conforme previsto no Projeto Pedagógico Institucional – PPI e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, o Corpo Discente terá como órgão de representação o 

Diretório Acadêmico constituído na forma da legislação pertinente. A forma de escolha da 

representação estudantil nos órgãos colegiados da Faculdade é prevista em regulamento próprio 

aprovado pelo Conselho Superior, observadas as regras estabelecidas em Regimento próprio e 

na legislação.  

Iniciado o Curso, depois de aprovado no processo de seleção, estando regularmente 

matriculado o Discente pode utilizar todas as instalações que a Instituição disponibiliza para 

realização das atividades acadêmicas, de cultura, lazer e recreação.  

Buscando assegurar aos alunos não somente a qualidade do ensino, mas também a 

permanência do Aluno no Curso selecionado, o atendimento ao Corpo Discente é feito na 

Faculdade ALFA por meio de programas, estruturas e serviços de atenção ao aluno, entre os 

quais se destacam:  

 

 Central de Atendimento ao Aluno: implantada nos primeiros anos de funcionamento da 

ALFA, tem como objetivo centralizar os atendimentos aos discentes e à comunidade 

interessada, visando maior celeridade e eficiência aos processos.  O atendimento é 

personalizado e realizado por pessoal devidamente treinado, e conta com a comodidade de 

um espaço amplo, confortável, climatizado e informatizado. A Central operacionaliza e 

padroniza as rotinas acadêmicas e financeiras da IES. É o setor onde todos os requerimentos 

pertinentes aos alunos são solicitados e onde as respostas a esses requerimentos são obtidas. 

É o ponto de referência do aluno nas suas relações com a Instituição, abrangendo os 

processos relativos à sua vida acadêmica, processos administrativos e obrigações 

financeiras. Reúne, em um mesmo local, variados serviços, atendendo a mais de 55 tipos de 

requerimentos, como: emissão de contratos, abertura de processos, requerimentos em geral, 

declarações e atestados, inscrições e matrículas em cursos, atualização de dados, 

informações sobre notas, avaliações e frequência, acordos e negociações de mensalidades. 

 Núcleo de Pesquisa e TCC (NUPES): tem por finalidade oferecer aos discentes a 

oportunidade de iniciarem a prática da pesquisa, cuidando da operacionalização dos 

trabalhos de conclusão de curso e seu arquivamento. 

 Núcleo de Estágio: estabelece relações com o mundo empresarial captando vagas de estágio 

e encaminhando alunos para as oportunidades de estágio e emprego. 

 Núcleo de Educação Inclusiva: no âmbito da comunidade interna, a ALFA se preocupa 
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com a produção e divulgação do conhecimento, com a inclusão social, e a democratização 

do acesso das pessoas com necessidades educacionais especais. Daí, a preocupação com a 

adoção de soluções que eliminem as barreiras arquitetônicas, promovendo a plena 

acessibilidade a suas dependências e uma atenção especial no sentido de apoiar 

pedagogicamente os alunos portadores de necessidades especiais por meio do Núcleo de 

Educação Inclusiva. Em seus dez anos de existência, a ALFA tem, não apenas adaptado suas 

estruturas físicas, mas também, disponibilizado apoio didático-pedagógico, atendimento e 

acompanhamento individualizado no sentido de promover a inclusão social de pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Atualmente, o Núcleo de Educação Inclusiva atende a 

19 alunos portadores de necessidades especiais, regularmente matriculados em diferentes 

cursos de graduação. A ALFA já diplomou em cursos de graduação 14 (quatorze) alunos 

especiais: seis com cegueira, dois com baixa acuidade visual, dois com deficiência auditiva 

moderada, dois com deficiência física, um com visão subnormal e deficiência auditiva e um 

com dislexia. A Coordenação do Núcleo de Educação Inclusiva ministra regularmente cursos 

de capacitação aos professores e técnico-administrativos que atendem aos alunos especiais, 

incluindo a comunicação em Libras. A disciplina Libras faz parte da matriz curricular de 

todos os cursos de graduação. 

 Inclusão digital: os alunos da ALFA têm livre acesso aos Laboratórios de Informática de 

uso comum e são incentivados a utilizar as tecnologias de informação e comunicação para 

acompanhamento da vida acadêmica, nos estudos e nas atividades profissionais. Os 

Laboratórios de Informática podem ser utilizados, de acordo com as Normas de 

Funcionamento, para realizar trabalhos escolares, estudos e pesquisas na Internet. A ALFA 

fornece uma conta de e-mail para todos os alunos matriculados, além de disponibilizar 

informações on-line de interesse do aluno, por meio da home page institucional, do Aluno 

On-Line e da Central de Atendimento virtual. 

 Acesso a programas de financiamento: a IES participa dos programas ProUni e FIES do 

Governo Federal e do Programa de Bolsas da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). 

 Programa de Financiamento Próprio: a ALFA oferece a seus alunos um programa de 

financiamento próprio, o Crédito Estudantil ALFA, que financia entre 30% e 40% do 

curso, inclusive matrícula, com quitação do débito em até 8 anos, sem juros e com correção 

apenas pelo IPCA. 

 Bolsas de Estudo: além dos programas de financiamento, a Instituição oferece a seus alunos 

as seguintes modalidades de bolsas de estudo: 
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1. Bolsa Empresa: oferece descontos exclusivos para funcionários de empresas 

conveniadas; 

2. Programa de Fidelização Empresarial: oferece descontos para colegas de trabalho 

que estudam na ALFA; 

3. Programa de Fidelização Familiar: oferece descontos para familiares que estudam 

na ALFA; 

4. Bolsa Coca-Cola: oferece descontos nas mensalidades, de acordo com o 

desempenho do aluno no vestibular; 

5. Bolsa Escola Pública: oferece descontos na mensalidade para alunos de graduação, 

exceto do curso de Direito, provenientes de escolas públicas, de acordo com seu 

desempenho escolar.  

6. Bolsa Atleta: oferece descontos para alunos que representem a ALFA em 

competições esportivas; 

7. Bolsa Coral: oferece descontos para alunos que participem do Coral ALFA. 

 Projeto de Tutoria: contempla a atuação de professores que são direcionados para cada 

turma em andamento, considerando a interface entre o acadêmico e o administrativo na busca 

de soluções rápidas e assertivas que contribuam com o desenvolvimento do aluno, do projeto 

do curso e da IES como um todo. 

 Participação no processo de Avaliação Institucional: os alunos têm a oportunidade de 

participar do processo de avaliação Institucional, avaliando, semestralmente, a Instituição, 

os docentes, a estrutura física e os serviços educacionais, contribuindo na busca contínua da 

qualidade do ensino.  

 Processo de acompanhamento do egresso: a IES mantém coleta contínua de dados sobre 

a inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

 Segurança: a IES, visando assegurar a tranquilidade da comunidade acadêmica, conta com 

sistema de segurança permanente em suas dependências, catracas eletrônicas e 

monitoramento por câmeras de vídeo. 

 Ambulatório Médico (primeiros socorros): tem como objetivo oferecer primeiros socorros 

e encaminhamento aos hospitais, em casos mais graves, de alunos e colaboradores da 

Instituição. Realiza atividades de prevenção de acidentes e doenças por meio de palestras e 

campanhas de conscientização. 

 Higiene e limpeza: a IES zela pela manutenção da higiene e limpeza de todas as suas 
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instalações, proporcionando conforto e bem estar a todos.  

 Programa de Nivelamento de Estudos: além de inserir nas matrizes curriculares 

disciplinas de formação básica, a Instituição disponibiliza, de acordo com as demandas das 

Coordenações dos Cursos e dos próprios alunos, programas de nivelamento de estudos, 

visando à superação das deficiências de aprendizagem acumuladas nas séries anteriores de 

escolarização, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

 Núcleo de Estágio e Banco de Empregos: tem por finalidade administrar os processos de 

estágios profissionais e curriculares; firmar parcerias com instituições e empresas para 

captação de vagas; divulgar vagas de estágio, e encaminhar alunos para contratação efetiva; 

capacitar e encaminhar alunos para processos de seleção nas empresas. 

 Núcleo de Apoio Pedagógico: oferece serviços de atendimento pedagógico. Os 

profissionais desta área atuam de maneira preventiva, desenvolvendo sessões coletivas de 

orientação aos alunos e realizando atendimento individualizado aos alunos interessados, 

envolvendo, quando necessário, professores, coordenadores e familiares. 

 Biblioteca: contém o acervo indicado nas bibliografias básicas e complementares das 

disciplinas dos Cursos, incluindo livros, periódicos, jornais, fitas, DVD’s, CD’s, mapas, 

manuais, teses e dissertações servindo de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão para  que 

a comunidade acadêmica possa realizar os estudos propostos. Dispõe, ainda, de espaço para 

estudos individuais, de salas para estudo em pequenos grupos, de computadores exclusivos 

para pesquisa com acesso à Internet. O controle do acervo bibliográfico e as rotinas da 

Biblioteca são informatizados. 

 Laboratórios: acreditando que a experiência laboratorial é essencial ao aprendizado, a 

ALFA disponibiliza aos seus alunos laboratórios específicos, de acordo com a necessidade 

de cada Curso. 

 Núcleo de esporte, cultura e lazer: desenvolve ações recreativas e culturais visando à 

integração dos alunos, por meio da prática esportiva, de manifestações culturais e de lazer. 

 Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação da ALFA 

(AADGPG): é uma associação, sem fins lucrativos, criada para manter um vínculo 

permanente da Instituição com seus Egressos, promovendo encontros, palestras e cursos aos 

seus associados. 

 Centros Acadêmicos e Diretório Central de Estudantes: A ALFA disponibiliza estrutura 

física para instalação dos Centros Acadêmicos dos Cursos e do Diretório Central dos 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 98/113 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

Estudantes. Os CA’s e o DCE são importantes instâncias de participação na gestão 

acadêmica e de formação política dos alunos. 

 Programa de Bolsas e Financiamento: consciente do seu papel social, a ALFA criou 

programas de bolsas de estudo e financiamento próprio para os alunos matriculados de todos 

os cursos, financiando até 50% do valor da primeira faixa da mensalidade. 

 Outros programas de financiamento: a ALFA participa dos programas dos Governos 

Federal e Estadual, tais como: ProUni, FIES e OVG. 
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7 ESTRUTURA FÍSICA 

 

7.1 Instalações gerais  

7.1.1 Estrutura física instalada 

 

DISTRIBUIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA – 4 Blocos Área (m2) 

• Instalações Administrativas 

02 Salas de reuniões 52 

Diretoria 95 

Secretaria Geral 40 

Administração 110 

Central de Atendimento ao aluno 282 

Almoxarifado 45 

Instalações Sanitárias com três Boxes Cada 30 

• Instalações Acadêmicas  

Salas de coordenação 200 

100 salas de aula 6090 

Laboratório informática 1 75 

Laboratório informática 2 65 

Laboratório informática 3 75 

Laboratório informática 4 75 

Laboratório informática 5 75 

Laboratório informática 6 75 

Laboratório informática 7 75 

Laboratório informática 8 75 

Laboratório informática 9 65 

Laboratório informática 10 65 

Laboratório informática 11 75 

Laboratório informática 12 75 

Laboratório de Física 87 

Laboratórios de Química Geral 155 

Laboratório de Psicologia Experimental 87 

      Laboratório de Neuroanatomia 87 

      Biotério 96 

Laboratório de jornalismo 1 82 

Laboratório de jornalismo 2 83 

Laboratório de redação 1 96 

Laboratório de redação 2 75 

Estúdio de Jornalismo - 1       74 

Estúdio de Jornalismo - 2       57 

Estúdio Fotográfico 102 

Estúdio de TV 175 

Auditório 1 – Bloco C – Capacidade para 400 pessoas 320 

Auditório 2 – Blco D – Capacidade para 200 pessoas 210 

Salas de Professores  220 
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Banheiros 100 

 Biblioteca 

Sala para estudos individuais 38 

Sala para estudos em grupo 260 

Processamento técnico e serviços 50 

Armazenamento e Acervo 341 

Sala Multimídia 39 

 Outras instalações 

Refeitório para alunos, professores e funcionários 600 

Serviços Gerais (Copa)  40 

Lanchonete com espaço externo para mesas e cadeiras - 1  350 

Lanchonete com espaço externo para mesas e cadeiras - 2 350 

Quadra esportiva descoberta     627 

 

7.1.2 Salas de aula 

 

A instituição possui 100 salas de aula climatizadas com ar-condicionado distribuídas 

entre os blocos B, C e D, além de 12 laboratórios de informática. Os blocos ainda disponibilizam 

2 auditórios e 1 laboratório de fotojornalismo, que podem ser utilizados como salas de aula em 

ocasiões extraordinárias. 

Todas as salas possuem 02 quadros para exposição de aula, sendo um em fórmica verde 

e outro em fórmica lisa branca, sistema de iluminação fluorescente de acordo com as normas da 

ABNT e sistema de prevenção de incêndio conforme normas do Corpo de Bombeiro do Estado 

de Goiás. As salas de aula apresentam dimensões compatíveis com a capacidade instalada de 

alunos, isolamento adequado de ruídos externos e boa acústica interna, mobiliário adequado e 

suficiente, e passam por rigorosa limpeza diária. 

 

7.1.3 Instalações para docentes 

 

Os professores possuem duas salas com 55 m2. As reuniões são realizadas nas salas de 

reuniões no bloco de administração, nos auditórios da faculdade ou em salas de aula, 

dependendo da necessidade. 

Nas salas dos Professores estão disponíveis para uso dos docentes computadores para 

acesso à Internet, preparação de aulas, elaboração de provas, lançamento de notas e freqüências 

no sistema on-line. 

A Gestão Acadêmica conta com 120 computadores que estão distribuídos de acordo com 

a necessidade de cada setor. 
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7.2 Recursos e Equipamentos 

 

Os seguintes recursos podem ser utilizados pelos professores mediante agendamento e 

podem ser instalados nos laboratórios, em salas de aula, salas de reuniões, auditórios e mesmo 

nas áreas comuns. O transporte e a instalação ficam a cargo do pessoal de apoio.  

 
Quantidade Tipo de Equipamento 

13 Retroprojetor 

05 DVD Player 

01 Aparelho Som (hack) 

08 Projetores de Mídia 

05 Telas de Projeção 

01 Televisor 14” 

04 Televisor 20” 

08 Televisor 29” 

1 Televisor 54” 

05 Vídeo 

08 Computadores  

 

Além dos equipamentos citados, os professores ainda podem contar com o software 

Ultra VNC Viewer, instalado nos laboratórios, e que pode ser utilizado para substituir os 

projetores multimídia.  

 

7.3 Recursos de Informática e Infraestrutura Tecnológica 

 

A Instituição dispõe de infraestrutura tecnológica de apoio às atividades acadêmicas e 

administrativas, tais como laboratórios de informática de uso comum e de uso específico, 

equipamentos de informática (hardware) e programas (software); sistemas on-line de controle 

acadêmico e de gestão administrativa e financeira. 

 

Labs Equip Configurações Softwares 

Laboratório 1 
 

21 

P3 700MHz 

64MB Ram 

HD 4GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 2 21 

P3 700MHz  

128MB Ram 

HD 4GB  

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 3 25 

AMD 64bits 1Ghz  

512MB Ram 

HD 80GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Linux 

Acesso à Internet 

BlueJ 

Borland PASCAL 7.0 

Linux Gcc 

Microsoft Visual Studio 6.0 

Make Money 2.0 
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Microsoft Office 

Microsoft Project 

NetBeans 4.1 

Linux - qCAD 1.4 

Laboratório 4 25 

P3 700MHz 

128MB Ram 

HD 10GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 5 25 

AMD 64bits 1Ghz  

512MB Ram 

HD 80GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Linux 

Acesso à Internet 

BlueJ 

Borland PASCAL 7.0 

Linux Gcc 

Microsoft Visual Studio 6.0 

Make Money 2.0 

Microsoft Office 

Microsoft Project 

NetBeans 4.1 

Linux - qCAD 1.4 

Laboratório 6 26 

Celeron 450MHz 

256MB Ram 

HD 4GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 7 26 

P3 700MHz 

128MB Ram 

HD 40GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Linux 

Acesso à Internet 

BlueJ 

Borland PASCAL 7.0 

Laboratório 8 
8 Redes  

14 montagem  

Total 192 - - 

 
Softwares Descrição 

 

Sistemas Operacionais  

 

Windows 95/98, Milenium, 2000, 2000 pro, 2000 server, NT workstation e XP 

Linux  

Novell 5.0 

Aplicativos  

 

Software LYCEUM Gestão Educacional e Gestão Empresarial (Almoxarifado, Compras, 

Finanças, Contabilidade, Recursos Humanos, Gestão de Pessoal) interligados. 

Sistema de Adequação e Readequação. 

Sistema de Gestão de Biblioteca . 

 

A Faculdade possui um link de 4 megabits por segundo com a Brasil Telecom, que 

fornece acesso direto e contínuo à Internet a partir de qualquer dos equipamentos de informática 

existentes nos laboratórios, na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa. 

A Faculdade dispõe de um total de 350 computadores distribuídos entre laboratórios, 

bibliotecas e administração, sendo que em cada laboratório existe, além dos computadores para 

os alunos, um computador para o professor.  

Nos laboratórios estão distribuídos 280 computadores que são de uso exclusivo dos 

alunos, com 01 servidor para esses laboratórios. Os alunos poderão usar, ainda, 17 micro-

computadores instalados na biblioteca, sendo 4 deles somente para consulta ao acervo.  
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7.3.1 Equipamentos Complementares 

 

LOCALIZAÇÃO 
MODELO DE 

IMPRESSORA 
TONER CARTUCHO Nº SÉRIE 

Diretoria HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

 HP6614DPreto 
BR05V1500T 

Coordenação Sistemas HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1TQW3 

Coordenação Cursos HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
R05V1TOWK 

Coordenação Direito HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1SOD9 

Pós Graduação HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1T0V2 

Gerência Segurança HP Deskjet 610  
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05A15022 

Coordenação Pedagogia HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1TDW1 

Coordenação Turismo HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150F3 

Departamento Financeiro HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150D3 

Departamento Pessoal HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150FO 

Gerência de TI 
HP bisiness inkjet 

1100 
- 

HP C4844 A Preto 

HP C4840 A cyan 

HP C4837 A magenta 

HP C4838 A Amario 

MY33R3104B 

Secretaria Geral 
HP bisiness inkjet 

1100 
- 

HP C4844 A Preto 

HP C4840 A cyan 

HP C4837 A magenta 

HP C4838 A Amario 

CN39C221GC 

Biblioteca Epson stylus C85 - 
HP 51645A Preto 

HP C6625A Colorido 
 

Controladoria Financeira HP Deskjet 840C - 
HP C6615D Preto 

HP C6625A Colorido 
BR17B1T0GS 

Recursos Humanos 
P Deskjet 990C 

series 
- 

HP 51645A Preto 

HP C6625A Colorido 
BR17B1TOGS 

Núcleo de Estágio HP Deskjet 840C - 
HP C6615D Preto 

HP C6625A Colorido 
BR17B1TOHO 

Central de Atendimento Apolo P. 1200 - HP 5125A Tricolor  

Laboratório de Turismo Apolo P. 1200 - HP 5125A Tricolor TH24L1A109 

Central de Atendimento HP Laserjet 4050n 4127X - BRDJ000191 

Administrativo HP Laserjet 4050n 4127X - USBC060995 

Tesouraria HP Laserjet 4050n 4127X - USBB164338 

Secretaria HP Laserjet 4050n 4127X - BRBJ000438 

Informática HP Laserjet 2300n 2610A - BRBD100545 

Gerência de Marketing HP Laserjet HP 4096A -  

Diretoria 
HP laserjet 1200 

series 
7115A - BRBB022110 

Biblioteca 
HP laserjet 1200 

series 
C7115A - CNDL54296 

Jornalismo (Ilha) 
HP business inject 

2230 
  MY33Q310X1 

Jornalismo (Ilha) HP LaserJet 1200 C7115A  CNCL000449 

Jornalismo Epson LX-300 Fita  1YMY876540 
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Redação 1 Epson FX-2180 Fita  A34M040610 

Redação 2 Epson FX-2180 Fita  A34M099414 

Suporte Laboratórios HP LaserJet1012   CNFL045674 

Suporte Laboratórios Apolo   TH24L1A1BD 

Suporte Laboratórios HP610C  
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1T0WS 

Sala dos professores 
Xerox DocuPrint 

4517 
  Alugada 

Tesouraria Epson LX-300 Fita   

Laboratório 
Epson Stylus 

Color 
 

T013 Preto 

T014 Colorido 
 

Impressora Alugada 

Emprestada para Wander 

Contabilidade 

SAMSUNG ML 

1740 LaserPrinter 
  BAAX501061H 

Biblioteca HP Deskjet 610C  
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150DX 

Impressão de Boletos e 

contratos em frente a 

central 

Hp Laserjet 1010    

 

7.3.2 Plano de Atualização Tecnológica 

 

A manutenção dos computadores é feita na própria Instituição, uma vez que dispomos 

dos equipamentos necessários. Os terminais são atualizados conforme exigências dos softwares 

e num prazo máximo de 3 anos. 

Além disso, os equipamentos adquiridos apresentam um ano de garantia, sendo sua 

manutenção realizada pelo fabricante e a manutenção preventiva executada pelo responsável 

pela área de Informática. 

 

7.3.3 Disponibilidades dos Softwares 

 

Os softwares são adquiridos conforme a necessidade das disciplinas, a pedido dos 

Coordenadores dos Departamentos e/ou professores. 

 

 

 

 

 

7.3.4 Quadro de Pessoal de Apoio 
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Quanto à disponibilidade, qualificação e regime de trabalho, os laboratórios contam com 

encarregados, auxiliares e estagiários, que estão disponíveis durante o horário de uso dos 

laboratórios. 

 

7.3.5 Horários de Funcionamento dos Laboratórios 

 

Os laboratórios de Informática são de uso exclusivo dos Estudantes e Professores da 

Faculdade. Os horários de funcionamento dos laboratórios são de segunda a sexta-feira, das 

07h30min às 22h00, para alunos, e para aulas das 08h às 22h30min e aos sábados, das 8h às 

17h. 

Os alunos têm acesso aos laboratórios para pesquisa (Internet), trabalhos que exijam os 

aplicativos diversos, entre os quais: Office, OpenOffice2.0 ou softwares especiais aplicados às 

disciplinas que estiverem cursando e desde que não estejam ocupados por aulas de cursos 

regulares. 

Todos os computadores são controlados por senha, sob a supervisão dos técnicos que se 

mantêm disponíveis para auxiliar os alunos. 

 

 

7.4 Instalações Específicas da Arquitetura e Urbanismo 

7.4.1Estrutura comum aos laboratórios 

O curso de Arquitetura e Urbanismo contará com os seguintes Laboratórios Específicos 

e suas respectivas disciplinas por período para os dois primeiros anos do referido curso: 

1º Semestre 

Desenho de Arquitetura I Atelier de projeto 

Geometria Atelier de projeto 

Resistência dos Materiais Laboratório de construção 

Topografia Laboratório de construção 

2º Semestre 

Desenho de Arquitetura II Atelier de projeto 

Infraestrutura Urbana Atelier de urbanismo 

Introdução ao Projeto Atelier de projeto 

Linguagens Digitais I Atelier de computação gráfica 

Mecânica dos Solos Laboratório de construção 

Sistemas Estruturais Laboratório de construção 

3º Semestre 

Linguagens Digitais II Atelier de computação gráfica 

Materiais de Construção Laboratório de construção 

Projeto I Atelier de projeto 

Projeto Urbano I Atelier de urbanismo 

Plástica Atelier de projeto 

4º Semestre 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 106/113 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

Conforto Ambiental I Laboratório de conforto 

Projeto II Atelier de projeto 

Projeto Urbano II Atelier de urbanismo 

Técnicas Construtivas I Laboratório de construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 BIBLIOTECA 
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8. 1  Quadro Resumo do Acervo por Área de Conhecimento 

 

Grandes áreas de 

conhecimento 

Livros Periódicos  

Vídeos 

 

CD´s 

 

Bases 

de dados 

(cd-rom) 

 

Títulos 

 

 

Exemplares 

 

 

Nacionais/ 

Estrangeiros 

 

 

Generalidades. Ciência do 

conhecimento. 

 

676 2394 21 8 10  

Filosofia. Lógica. 

Psicologia. Teologia. 

Religião. 

409 1133 - 8 -  

Economia. Política. Direito. 

Administração Pública. 

Educação. Comércio 

3515 13.837 107 276 66 2 

Matemática. Ciência 

ambiental. Física. Química. 

Ciências biológicas. 

Ciências da terra. Zoologia. 

371 1333 2 17 1  

Ciências aplicadas. 

Tecnologia.Ciências 

médicas. Engenharias. 

Contabilidade. 

Administração. Publicidade. 

1292 4719 44 187 6  

Artes. Arquitetura. 

Fotografia. Recreação. 

76 251 - 44 2  

Língua. Literatura. 

Lingüística. 

587 1440 - 12 -  

Geografia. Biografia. 

História. 

165 380 3 13 3  

TOTAL GERAL 7088 25483 177 565 88 2 

 

Os usuários têm acesso aos computadores interligados em rede para pesquisar o acervo, 

possibilitando-lhes maior independência em suas buscas, ampliando o conhecimento que terão 

do acervo e da dinâmica da Biblioteca. É utilizado sistema de fiscalização na entrada da 

biblioteca, através do qual todos os materiais do acervo estejam protegidos. 

 

8.2 Espaço Físico e Equipamentos 

 

Com um espaço físico total de 807,73 m2, a Biblioteca da Faculdade Alves Faria conta 

com confortáveis e modernas instalações para as atividades de estudo e pesquisa destinado aos 

usuários, distribuídos em áreas para estudo individual e em grupo, processos técnicos, serviços 

e armazenamento do acervo e acesso à internet e multimídia, conforme quadro abaixo: 

 

ESPAÇO FÍSICO 
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TIPO DO ESPAÇO ÁREA EM m2 

Sala de estudo individual 37,75 

Sala para estudo em grupo 210,17 

Processamento técnico e serviços 50 

Armazenamento do acervo 287 

Acesso à internet Multimídia 73,98 

             

A Faculdade ALFA oferece aos seus alunos e comunidade acesso ao acervo da 

Biblioteca e disponibiliza os seguintes serviços: 

 

 Instalações para estudos individuais: a sala para estudos individuais fica em local 

próximo ao acervo e à área de computadores, contando com 28 escaninhos para estudos 

individuais e 11 escaninhos equipados com terminal de computador. 

 Instalações para estudos em grupos: há 5 salas para estudos em grupo, próximas ao 

acervo e à área de computadores. Há ainda ampla área para estudos em grupo, que 

comporta 17 mesas com capacidade para 4 pessoas. 

 

8.3 Histórico 

A Biblioteca da Faculdade ALFA foi criada em 2000 para atender aos alunos dos Cursos 

de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. 

 

 

8.4 Recursos Humanos 

 

A Biblioteca está diretamente ligada à Diretoria de Ensino, possuindo equipe habilitada 

para seu gerenciamento e atendimento. O quadro a seguir demonstra a equipe de funcionários 

das Bibliotecas. 

 

Pessoal Tempo integral (40hs) De 20 a (40 hs) Total 

Bibliotecário 0 1 1 

Assistente de bibliotecário 0 0 0 

Auxiliar de biblioteca 5 - 5 

Estagiários - 0 0 

Segurança 1 1 2 
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8.5 Horário de Funcionamento 

 

A biblioteca da Faculdade Alves Faria atendem os usuários de segunda-feira a sexta-

feira, das 7h às 22h30min em horário ininterrupto e aos sábados das 8h às 16h. 

 

8.6 Política de Atualização de Acervo 

 

A política de atualização do acervo abrande todas as modalidades de aquisição (compra, 

doação e permuta). A aquisição de livros, periódicos e outros tipos de documentos são feitos 

com base na grade curricular e nas necessidades de cada curso. É aplicada e desenvolvida 

através de comissão formada pelo bibliotecário, coordenadores de cursos e professores.  

No início de cada semestre é realizada pelos coordenadores e professores, uma avaliação 

entre o acervo existente, os títulos apresentados nos planos de ensino e a quantidade de alunos 

por disciplina. Desta avaliação resulta uma lista de materiais a serem adquiridos para 

complementar o acervo existente (livros, revistas, cd-roms, dvds, fitas de vídeo, etc.). Esta lista 

é encaminhada à biblioteca e posteriormente à Diretoria da Faculdade para aprovação. Estes 

procedimentos garantem a atualização e a expansão do acervo de forma otimizada. 

 

8.7 Acervo  

 

O acervo da biblioteca compõe-se de aproximadamente 32.002 documentos, incluindo 

livros em geral, periódicos (nacionais e estrangeiros), fitas de vídeo, dvds, mapas, bases de 

dados em cd-rom, além de outros documentos, como: dissertações, folhetos, cd-rom, e outros 

tipos de materiais.  

O curso de Arquitetura e Urbanismo conta a base de dados - Academic Search Elite - 

como sua fonte central de informações acadêmicas. O Academic Search Elite oferece texto 

completo de cerca de 2.000 revistas, incluindo mais de 1.550 títulos analisados por 

especialistas. Esta base de dados multidisciplinar abrange praticamente todas as áreas do estudo 

acadêmico. Mais de 140 revistas especializadas têm imagens em PDF que remontam a 1985. 

Esta é atualizada diariamente pelo EBSCOhost. 

O acervo pode ser consultado diretamente dos terminais disponíveis na biblioteca ou 

pela Internet, através da página: http://www.alfa.br/biblioteca. Desde que cadastrado no 

sistema, podem utilizar o acervo no local ou retirar os materiais de interesse por empréstimo. 

 

http://www.alfa.br/biblioteca
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8.8 Serviços aos Usuários 

 

Os serviços de gestão da biblioteca e de informação são automatizados; incluindo os 

processos de aquisição de novos materiais, catalogação, circulação de materiais e disseminação 

de informações. Para a gestão da informação e dos serviços, a biblioteca utiliza o sistema 

Pergamum, software desenvolvido pela PUC-Paraná. 

Dentre os serviços oferecidos aos usuários pela biblioteca, podemos destacar os 

seguintes: 

 Comutação bibliográfica, 

 Orientação quanto ao uso das normas da ABNT e para a normalização de trabalhos 

monográficos, 

 Reserva e renovação pela internet, 

 Consulta ao acervo (local e pela internet), 

 Treinamento de usuários, 

 Levantamento bibliográfico, 

 Divulgação do acervo, jornais eletrônicos e dos serviços da biblioteca, 

 Acesso às novas aquisições, 

 Murais informativos, 

 Exposição de novas aquisições, 

 Biblioteca virtual. 

 

8.9 Serviço de Circulação de Material 

 

Consultas, empréstimos e reservas estão sob a responsabilidade deste setor, sendo que 

estão previstas no Regulamento as orientações necessárias para que este controle seja efetivo, 

sem prejudicar o bom atendimento aos usuários. 

 

8.10 Serviço de Referência 

 

O Serviço de Referência da Biblioteca promove a interface entre os usuários e a 

informação armazenada no acervo, disseminando e orientando quanto ao uso do universo 

informacional, a interface entre o usuário e a busca da informação em geral, ou seja, orientações 

quanto às buscas on-line (via Internet) em diferentes sistemas e redes de informação. 
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8.11 Serviço de Treinamento e Orientação 

 

Orienta o usuário quanto aos diferentes serviços da Biblioteca, como utilizar a Base de 

Dados local (catálogo da biblioteca), localizar material na biblioteca, referência bibliográfica 

etc. 

 

8.12 Serviço de Reprografia 

 

Próximo às instalações da biblioteca a Instituição oferece serviço de reprografia.  

 

8.13 Módulos e Serviços 

 

 Módulo Sócios: é possível cadastrar novos usuários da biblioteca. 

 Títulos: são feitos o cadastro, a alteração e exclusão de exemplares. 

 Retiradas: a movimentação de exemplares por sócio e título, bem como o registro de 

movimentação. 

 Cadastros: inserção de novos registros úteis como cadastro de editoras, autores e 

assuntos. 

 Tabelas: é específico para algumas funções do software, como influência dos feriados 

na devolução dos livros, opções de descritores de autor, entre outros. 

 Outros: opções como troca de dados (importação e exportação) e consulta de alunos. 

 

8.14 Registro (tombo) 

 

O próprio sistema gerencia tal controle, observando as características de cada material. 

Para efeitos legais esse registro consta em catálogo. 

 

8.15 Descrição Bibliográfica (catalogação) 

 

Para a padronização da descrição é utilizado o AACRII – Anglo American Cataloguing 

Rules. 
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8.16 Classificação 

 

A catalogação coleções é feita com base no AACR2 – Código de Catalogação Anglo-

Americano. O sistema pergamum possibilita o trabalho de catalogação cooperativo em rede, 

como forma de compartilhar serviços e informações. Para a classificação, a biblioteca utiliza a 

Classificação Decimal Universal – CDU, traduzida e editada pelo Instituto de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT. A notação do autor está codificada através da Tabela Cutter. 

 

8.17 Regulamento da Biblioteca  

 

A Biblioteca dispõe de Regulamento próprio, no qual são estabelecidas as normas de 

funcionamento, formas de acesso ao acervo, padrões de conduta a serem observadas na 

utilização dos recursos, serviços e uso das instalações.  
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9 PLANEJAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO 

 

Os recursos da Faculdade Alves Faria - ALFA, mantida pelo CENTRO 

EDUCACIONAL ALVES FARIA (CENAF), são oriundos do recebimento de mensalidades, 

convênios e parcerias. 

A entidade mantenedora possui fins lucrativos e seus recursos são administrados através 

de processo de gestão orçamentária, através do qual o fluxo financeiro é planejado e executado 

sob rigoroso controle de despesas e de investimentos. 

Para viabilizar o recebimento das mensalidades e por consequência a gestão 

orçamentária e de caixa, é mantido com os alunos um Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais.  

 

 

 

 

 

 

 


