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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo oferecido pelo UNIALFA – Centro Universitário 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 econômico, bem como na preparação de indivíduos competentes para o 

alcance do sucesso profissional e pessoal. 

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, uma Instituição de Ensino Superior 

privada comprometida com a qualidade dos serviços que presta à comunidade, investe 

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, apresenta o projeto 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo, no qual forma profissionais para lidar com o novo 

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

ao relacionamento interpessoal, tudo isso aliado ao profundo conhecimento da área 

específica e a uma ampla visão de negócios.  

A elaboração e atualização 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.  

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 
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singularidades, apresentando seu funcionamento de uma forma clara e transparente, 

determinando suas prioridades e estabelecendo estratégias de trabalho.  

O Projeto Pedagógico do Curso ora proposto se divide em dez 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 

 

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, mantida pelo Centro Educacional 

Alves Faria Ltda. (CENAF), localizada na Avenida Perimetral Norte, nº. 4.129, Vila João 

Vaz, na cidade de Goiânia (GO), é integrante do Grupo José Alves que atua em diversos 

segmentos de mercado no Estado de Goiás, dentre eles a concessão da fabricação e 

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

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria surge no cenário da Educação 

Superior como uma Instituição voltada para o ensino na Gestão de Negócios, visando suprir 

a crescente demanda local e regional de pessoal qualificado em gerência executiva, 

estabelecendo, como premissa principal, a qualidade de ensino, tendo como referência as 

melhores instituições de Ensino Superior do País. 

A Instituição foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 443, de 30 de março de 

2000, iniciando suas atividades acadêmicas 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, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria encontra-se instalada 

em duas unidades, oferecendo os seguintes cursos de Graduação: Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 

Direito, Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, Pedagogia, 

Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Psicologia e Sistemas de Informação.  

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

Especialização e MBA´s em Negócios, Engenharia e Tecnologia, Direito, Psicologia e 

Educação, disponíveis no site institucional. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu possui dois cursos recomendados pela 

CAPES:   
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Mestrado em Desenvolvimento Regional: 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. 

Oferece duas linhas de pesquisa: Análise e Políticas de Desenvolvimento Regional e Gestão 

Estratégica de Empreendimentos. O Mestrado de Desenvolvimento Regional do UNIALFA 

– Centro Universitário Alves Faria 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. 

Mestrado em Administração: com duas linhas de pesquisa: Gestão Integrada de Mercado 

e Gestão Integrada de Finanças. Área de concentração em Gestão Estratégica. Com conceito 

3 de acordo com o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

seleção dos alunos é composta por Redação de Tema ligado à Área de Concentração e Linhas 

de Pesquisa (eliminatória), Análise de Currículo Lattes, Análise de Projeto (não 

eliminatório), Prova de Inglês (não eliminatório). São aceitos financiamentos por bolsas, 

como as da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Na prestação dos serviços educacionais a que se propõe, o UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria atende nas suas unidades de Goiânia, aproximadamente 6.000 

alunos, mobilizando um quantitativo de mais de 213 colaboradores técnico-administrativos 

e cerca de 228 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, 

http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
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por programas de treinamento, desenvolvidos pelo setor de Recursos Humanos, com o 

objetivo de fornecer o suporte necessário aos Docentes e Discentes. 

As unidades do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria primam por oferecer 

instalações cuidadosamente preparadas e adequadas à sua atividade fim, com espaços 

destinados às atividades acadêmicas, administrativas, esportivas, de cultura, além de áreas 

de convivência para professores e alunos.  

As salas de aula, os Laboratórios de Desenho e os Ateliês são climatizados e 

dimensionados para acolher os alunos, com carteiras do tipo universitário, com assento e 

encosto acolchoado, pranchetas e cadeiras com assento e encosto acolchoado, quadro branco 

para uso de pincel e quadro verde para giz.  

As unidades 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 administrativa. 

Encontra-se, também, disponível aos usuários, nas dependências das unidades o serviço de 

acesso à rede sem fio (Wireless).  

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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 pelos novos tempos, em 

condições não só de atuar nas comunidades locais, mas também de compreender o contexto 

sociocultural regional, nacional e mundial. 

O Campus-sede do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, onde é oferecido 

o curso de Arquitetura e Urbanismo tem uma área de 424.740 m², com espaços destinados 

às atividades acadêmicas, administrativas, esportivas e de cultura, 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, auditórios, laboratórios específicos dos cursos, 

biblioteca e salas administrativas.  
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Para o atendimento a alunos, professores e colaboradores da unidade-sede, as áreas 

de convivência contam com os serviços de ambulatório médico, posto bancário, uma 

lanchonete, uma fotocopiadora, um campo de futebol society e uma quadra poliesportiva. 

A infraestrutura tecnológica está assim dimensionada: o UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria possui um link de dez 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).  

Nesse sentido, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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: UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 

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 

mailto:alfa@alfa.br
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1.4 Diretor Superintendente  

Prof. Nelson de Carvalho Filho 

Mestre em Ciências Contábeis e Atuárias:  Ciências Contábeis pela PUC SP; 

MBA em Gestão de Negócios: Faculdade Alves Faria; 

Graduado em Administração de Empresas – FAES. 

 

1.5 Diretora Regional de Operações Goiás 

 Profª Fabine Évelin Romão Pimentel 

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

Graduada em Turismo e Hotelaria – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI; 

Graduada em Administração – Faculdade Alves Faria ALFA. 

 

1.6 Diretoria de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Prof. Nelson de Carvalho Filho 

Mestre em Ciências Contábeis e Atuárias:  Ciências Contábeis pela PUC SP; 

MBA em Gestão de Negócios: Faculdade Alves Faria; 

Graduado em Administração de Empresas – FAES. 

 

1.7 Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu 

Paula Maeda Goyos 

Graduada em marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

MBA Executivo pelo IBMEC SP 

 

1.8 Diretoria de Marketing e Vendas 

Paula Maeda Goyos 

http://www.linkedin.com/edu/school?id=10715&trk=prof-edu-school-name
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Graduada em marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

MBA Executivo pelo IBMEC SP 

 

1.9 Coordenação do Curso  

Profa. Paola Regina Antonacio Monteiro 

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

Graduado em Arquitetura e Urbanismo – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1999) 

 

 

 

  

http://www.linkedin.com/edu/school?id=10715&trk=prof-edu-school-name
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 Área de Abrangência  

 

   O Estado de Goiás, 7º estado do Brasil em extensão territorial e a 9ª (nona) economia 

do Brasil, localiza-se na Região Centro-Oeste e ocupa uma área de 340.087 km² e possui 

246 municípios.  

Na região Centro-Oeste, o Estado de Goiás é o mais populoso, desde a década de 

1970, em que houve intenso esvaziamento da área rural, causado, predominantemente, pela 

mecanização e modernização da agricultura. No século XX, a construção da nova capital, 

Goiânia, deu grande impulso à economia do Estado, apresentando sinais de novos rumos no 

desenvolvimento com a criação de Brasília, em 1960. Em 1998, o norte do estado foi 

desmembrado, dando origem ao Estado do Tocantins.  

 

Limites geográficos 

Norte: Estado de Tocantins 

Sudeste: Estado de Minas Gerais 

Leste: Estado da Bahia e Estado de Minas Gerais  

Sudoeste: Estado de Mato Grosso do Sul 

Oeste: Estado de Mato Grosso 

 

Hidrografia  

A hidrografia do Estado de Goiás é drenada principalmente pelos rios Tocantins, 

Araguaia e Paranaíba - este um dos formadores do rio Paraná, na região meridional. 

Destacam-se ainda no Estado, os rios Aporé, Corumbá, São Marcos, Claro, Maranhão e 

Araguaia. No rio Araguaia encontra-se a ilha de Bananal, a maior ilha fluvial brasileira, 

região muito procurada por turistas para a prática da pesca e lazer.  Goiânia situa-se na Bacia 

do Rio da Prata, especificamente na micro bacia hidrográfica formada pelo rio Meia Ponte, 

o qual é um afluente do rio Paranaíba. Atravessam a área urbana de Goiânia, o rio Meia-
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Ponte, bem como diversos cursos d'água de menor volume, tais como os córregos Anicuns, 

Botafogo, Capim-Puba, Cascavel e Macambira. 

 

Vegetação  

No Estado de Goiás existe uma pequena área onde domina a floresta tropical, 

conhecida como Mato Grosso de Goiás, a maior parte de seu território apresenta o tipo de 

vegetação escassa do cerrado, com árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas grossas, 

folhas cobertas por pêlos e raízes muito profundas.  

  Ao contrário das áreas de caatinga do Nordeste brasileiro, o subsolo do cerrado tem 

muita água, embora o solo seja ácido, com alto teor de alumínio, e pouco fértil. Por esse 

motivo, na estação seca parte das árvores perde as folhas para que suas raízes possam buscar 

a água existente no subsolo. A vegetação natural predominante em Goiânia é de cerrado e 

consiste de árvores esparsas, de tronco retorcido, bem como de plantas rasteiras.  

           Goiânia é considerada a segunda cidade do mundo com mais áreas verdes pela 

Organização das Nações Unidas. Está atrás apenas de Edmonton, no Canadá.                  

Mantendo uma taxa de arborização de cerca de 30% do seu território, Goiânia dispõe de um 

bom número de parques municipais, entre eles, o Parque Flamboyant, o Vaca Brava, o 

Jardim Zoológico, o Areião e o Bosque dos Buritis. 

 

População  

Existem atualmente quatro áreas indígenas no Estado de Goiás, três das quais já se 

encontram demarcadas pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, órgão do Governo 

Federal responsável pela questão indígena no País. A população indígena do Estado não 

ultrapassa 120 habitantes e ocupa área de 39.781 hectares, abrangendo os municípios de 

Aruanã, Cavalcante, Minaçu, Colinas do Sul, Nova América e Rubiataba.  

 

2.2 Especificidades do Município de Goiânia 

Goiânia, capital do Estado de Goiás, pertence à Mesorregião do Centro Goiano e 

à Microrregião de Goiânia, distando 209 km de Brasília, a capital nacional, sendo assim, a 

capital estadual mais próxima da capital federal. Com uma área de aproximadamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro_Goiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Goi%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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739 km², possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, tendo terras planas 

na maior parte de seu território, com destaque para o rio Meia Ponte. 

Localizada no centro do seu estado, foi planejada e construída para ser a capital 

política e administrativa de Goiás sob influência da Marcha para o Oeste, política 

desenvolvida pelo Governo Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação 

do Centro-Oeste brasileiro. Sofreu um acelerado crescimento populacional desde a década 

de 1960, atingindo um milhão de habitantes em 1996. Desde seu início, a sua arquitetura 

teve influência do Art Déco, que definiu a fisionomia dos primeiros prédios da cidade.  

É a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por 

Brasília. Situa-se no Planalto Central e é um importante polo econômico da região, sendo 

considerada um centro estratégico para áreas como indústria, saúde, moda e agricultura. 

Goiânia destaca-se entre as capitais brasileiras por possuir o maior índice de área verde por 

habitante do Brasil, ultrapassada apenas por Edmonton em todo o mundo.  

De acordo com uma estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2014, sua população é de 1.412.364 habitantes e é a sexta maior cidade 

do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados de área urbana, sendo o décimo 

segundo município mais populoso do Brasil. A Região Metropolitana de Goiânia possui 

2 206 134 habitantes, o que a torna a décima região metropolitana mais populosa do país. 

Segundo dados da Secretaria do Planejamento de Goiás – SEPLAN - devido ao 

crescimento acima da média nacional, a população tem se direcionado as cidades do entorno 

do Distrito Federal e Goiânia, são atraídos por melhores expectativas de negócios, de 

trabalho e em busca da formação nível superior.  

Assim como algumas outras cidades brasileiras, Goiânia desenvolveu-se a partir de 

um plano urbanístico, tendo sido construída com o propósito de desempenhar a função de 

centro político e administrativo do estado de Goiás. Foi fundada em 24 de outubro de 1933, 

absorvendo, em 1937, da cidade de Goiás, a função de capital do estado. Goiânia foi 

planejada e construída para ser a capital do estado de Goiás, em substituição à antiga cidade 

Vila Boa de Goiás, fundada ainda no período colonial.  

A ideia da mudança da capital do Estado de Goiás, e consequentemente da criação 

de Goiânia, surgiu do interesse de localizá-la de modo à melhor favorecer os interesses 

econômicos do Estado. A primeira capital goiana – Vila Boa de Goiás, hoje denominada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Meia_Ponte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_para_o_Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Art_D%C3%A9co
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edmonton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil_(2010)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil_(2010)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Goi%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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Cidade de Goiás – tinha sido escolhida quando a principal atividade econômica da província 

era a exploração de minérios nobres (ouro) e pedras preciosas (esmeraldas, diamantes etc.). 

Com o declínio da mineração, as famílias aqui instaladas tiveram que se dedicar à 

produção agropecuária, primeiro para a subsistência e depois para atender à demanda de 

viajantes que passavam por Goiás por meio das grandes rotas que ligavam a Região Sudeste 

à Região Norte, ao Mato Grosso e ao Nordeste. Essas atividades se desenvolveram e o Estado 

passou a ser um importante fornecedor de gêneros alimentícios para os Estados do Sudeste, 

mais dedicados à industrialização. Durante o Estado Novo, surgiram projetos de ocupação 

do Centro-Oeste, ainda caracterizado por grandes vazios populacionais, o que atraiu 

interessados de todo o país para Goiás.  

A região de influência metropolitana de Goiânia é composta por dois grupos de 

municípios. O primeiro grupo, formada por 11 municípios, é denominada Região 

Metropolitana de Goiânia e foi criada pela Lei Complementar nº 27, de 30 de dezembro de 

1999. A Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (Seplan/GO) inclui mais dois 

municípios, que não são considerados pela Prefeitura Municipal, mas que têm relações 

diretas com a capital: Guapó e Caldazinha. Além disso, a Região de Desenvolvimento 

Integrado possui mais 7 municípios, totalizando 20. 

 

Transporte 

Goiânia situa-se num importante entroncamento rodoviário brasileiro. A BR-153 

corta a periferia da cidade, conectando-a ao norte e ao sul do país. O transporte rodoviário 

intermunicipal faz-se a partir do Terminal Rodoviário de Goiânia, situado no Centro da 

Cidade. Goiânia dispõe de algumas vias de circulação rápida, mas o trânsito de veículos é 

congestionado na zona central, no horário de pico. O sistema de transporte público urbano é 

gerido em conjunto com as prefeituras das demais cidades da região metropolitana e com o 

Governo Estadual, restringindo-se a linhas de ônibus urbanos e semiurbanos.  

 

Aeroporto 

Recém-inaugurado, o novo aeroporto de Goiânia possui dois andares, com 34,1 mil 

metros quadrados, quatro pontes de embarque, 23 balcões de check-in, 11 elevadores, quatro 
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escadas rolantes, além de três esteiras de restituição de bagagem e sete canais de inspeção, com 

raio-x e detectores de metais. 

Segundo a Infraero, o novo terminal tem capacidade para receber até 6,5 milhões de 

passageiros por ano, contra os 3,31 milhões de viajantes atendidos no Santa Genoveva, no ano 

passado. 

 

Cultura 

Goiânia oferece espaço de convivência valorizando a importância da cultura na 

formação do indivíduo.  Como: Bibliotecas públicas; Biblioteca Estadual Pio Vargas; 

Biblioteca Cora Coralina; Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; Biblioteca 

Municipal Marieta Teles Machado, dentre outras. 

Museus: Praça do Bandeirante, localizada em um dos principais cruzamentos da capital, no 

Setor Central; Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de 

Goiás; Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás; Museu de Arte de Goiânia; 

Museu de Arte Contemporânea de Goiânia; Museu Estadual Professor Zoroastro Artiaga; 

Museu Pedro Ludovico Teixeira; Museu de Ornitologia de Goiânia; Memorial do Cerrado e 

Planetário de Goiânia.   

Centros culturais; cinemas e teatros: Centro Cultural Oscar Niemeyer; Centro Cultural 

Martim Centro Cererê; Centro Cultural Oscar Niemeyer; Centro Municipal de Cultura 

Goiânia Ouro; Centro Cultural  Professor Gustav Ritter; Cine Cultura; Cine Ritz; Cine 

Lumière, Araguaia Shopping; Cine Lumière, Portal Shopping; Cine Lumière, Shopping 

Bougainville; Cine Lumière, Banana Shopping; Multiplex Cinemark, Flamboyant Shopping 

Center; Multiplex Araguaia, Terminal Rodoviário; Multiplex Severiano Ribeiro, Goiânia 

Shopping; Multiplex Severiano Ribeiro, Flamboyant Shopping Center; Teatro Goiânia; 

Teatro Rio Vermelho. 

 

Esporte 

A cidade de Goiânia é sede de três clubes brasileiros de futebol: Goiás Esporte Clube 

e o Vila Nova Futebol Clube e Atlético Clube Goianiense. A cidade conta com um grande 

estádio: Serra Dourada, do Goiás FC, o maior estádio de futebol de Goiás e de Goiânia, com 

capacidade para 54.501.  Além deste, conta com estádios menores, como o Estádio Olímpico 
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Pedro Ludovico - popularmente conhecido como Estádio Olímpico - (do Clube Goiânia 

Esporte Clube). Há também o Estádio Hailé Pinheiro - ou "Estádio da Serrinha" - (Goiás 

FC), e o Estádio Antônio Accioly (do Atlético Clube Goianiense), com capacidade para oito 

mil pessoas. 

A cidade também possui dois grandes ginásios: o Goiânia Arena, o maior deles, com 

capacidade para 12 mil pessoas e o Ginásio Rio Vermelho, com capacidade para três mil 

pessoas e palco de grandes competições. 

 

 

Figura 1 - Região Metropolitana de Goiânia e Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia 

Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio/GO - Superintendência de Geologia e Mineração 

 

Região Metropolitana de Goiânia: Goiânia, Trindade, Goianira, Santo Antônio de Goiás, 

Nerópolis, Goianápolis, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Aragoiânia, 

Abadia de Goiás, Caldazinha e Guapó. 
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Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia: Região Metropolitana + Bela Vista de 

Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás. 

 

Todas essas cidades possuem fortes ligações com Goiânia por sua proximidade. A 

mais distante fica a 45 km da capital, mas essas distâncias são contadas entre as sedes do 

município: os limites municipais estão mais próximos (Tabela 1). Muitas dessas cidades 

dependem economicamente da capital, pois suas atividades principais não são suficientes 

para manter as finanças municipais ou para dar postos de trabalho para toda a população. 

 

Tabela 1. Cidades que fazem parte da Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (*) 

% de deslocamento se refere ao percentual de habitantes que se deslocam para trabalhar ou 

estudar em outro município.  

Município Área (km2) 

 

População 

2013 

 

Distância de 

Goiânia (km) 

 

% 

Deslocamento* 

 

Abadia de Goiás 146,458 6.868 10 23,07 

Aparecida de Goiânia 288,465 455.735 18 33,11 

Aragoiânia  218,755 8,375 22 9,63 

Bela Vista de Goiás 1.276,617 24.539 45 3,66 

Bonfinópolis 122,257 7.536 33 21,70 

Brazabrantes 123,548 3.240 32 22,01 

Caldazinha 311,687 3.322 27 5,35 

Caturaí 207,154  4.670 39 15,32 

Goianápolis  162,380  10.681 33 4,21 

Goiânia 739,492  1.301.892 -- 2,13 
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Goianira 200,402  34.061 22 25,69 

Guapo 517,005  14.002 24 13,63 

Hidrolândia 944,238  17.398 32 9,18 

Inhumas 613,349  48.212 42 5,59 

Nerópolis 204,216  24.189 28 9,16 

Nova Veneza  123,376  8.129 33 12,34 

Santo Antônio de Goiás 132,803  4.690 20 17,04 

Senador Canedo 244,745  84.399 16 36,46 

Terezópolis de Goiás  106,976  6.562 28 12,13 

Trindade  713,280  104.506 18 19,12 

 

Segundo o Governo do Estado, Goiânia possui inúmeras vantagens competitivas, que 

atraem os empreendimentos para instalação na capital e nos municípios vizinhos. As 

principais vantagens competitivas e potencialidades da região metropolitana decorrem do 

fato de: 

 Ser centro de influência regional;  

 Ter localização geográfica estratégica; 

 Possuir base econômica diversificada; 

 Capacidade de geração de emprego; 

 Ser polo universitário; 

 Ter descentralização industrial; 

 Possuir infraestrutura para transporte de cargas. 

Uma grande potencialidade existente é o fato de a região pertencer ao eixo econômico 

Goiânia-Anápolis-Brasília, que apresenta espaços urbanos dotados de infraestrutura 

suficiente e outros fatores de competitividade econômica, sendo o principal deles o de se 

constituir num dos maiores e mais dinâmicos centros de consumo do país.  
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Além disso, o diagnóstico sobre as graves assimetrias existentes entre as regiões 

brasileiras remete a uma discussão de fundo sobre a capacidade econômica de cada uma 

dessas regiões e também sobre os obstáculos estruturais, ou não, que impedem o pleno 

desenvolvimento de tais vocações. Assim, a ideia de um desenvolvimento sustentável global, 

em termos de Brasil, passa inexoravelmente pelo estabelecimento de uma política regional 

que contribua para uma maior integração nacional e para a redução das disparidades 

regionais entre estados e sub-regiões.  

Especialmente relevantes são seus elos de articulação com a integração físico-

econômica do território, através do esforço de setor público, em parceria com o setor privado, 

na melhoria da infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações. A melhoria da 

infraestrutura, em conjunto com uma política regional com vistas a facilitar uma maior 

integração territorial, irá fortalecer as competências, vocações e oportunidades tecnológicas 

regionais. Isto é não somente desejável para o exercício do pacto federativo, como também 

imprescindível para que os ganhos de eficiência decorrentes das Diretrizes apresentadas 

mostrem efeitos de encadeamentos ancorados territorialmente, e contribuam para reduzir as 

disparidades produtivas regionais.  

Uma ênfase na questão do desenvolvimento regional torna-se um importante fator de 

motivação do desenvolvimento nacional na medida em que permite diagnosticar e solucionar 

os graves problemas relacionados à infraestrutura, permitindo maior diversificação das 

cadeias produtivas. Obviamente, o alto nível de competitividade internacional exige, tanto 

do setor público quanto do setor privado, um elevado investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento, propiciando uma maior interação entre diferentes áreas de saber, de novos 

métodos e novos objetivos.  

Inegavelmente, as possíveis soluções para acelerar o nível de desenvolvimento 

encontram-se intimamente relacionadas à capacidade de produção de conhecimento que 

deverá necessariamente apontar para novos caminhos e oportunidades. Nesse sentido, o 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria destaca-se, ao longo de sua trajetória, por 

gerar e promover o debate e a formulação de propostas que tenham como objetivo central o 

incremento de novas formas de gestão e de otimização de recursos humanos por intermédio 

do ensino na graduação e na pós-graduação, da pesquisa e da extensão.   

Inserido nesse contexto, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria tem como 

proposta ampliar as possibilidades de acesso ao ensino superior, mediante a oferta de cursos 
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de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Sua presença em Goiânia, identificada 

principalmente com as características regionais, contribui para a formação de profissionais 

qualificados que a região necessita e para a evolução econômica do País. 

 

2.3 Produto Interno Bruto (PIB) 

Goiás é a nona economia brasileira com um PIB de R$ 133 bilhões (estimativa para 

2013), que representa 2,7% do PIB nacional. Sua renda per capita resultou em R$ 20.675,15. 

 Nos últimos dez anos a economia goiana deu um salto de 59,1%, superior, portanto 

à média brasileira, de 43,0%. O expressivo resultado se deve à evolução do agronegócio 

goiano, do comércio e também ao crescimento e diversificação do setor industrial. Este setor 

teve na atividade de alimentos e bebidas, automobilística, fabricação de medicamentos, 

beneficiamento de minérios e, mais recentemente, na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, 

seus grandes destaques. 

ANO 

Produto Interno Bruto – 2000/05/10-13 

Valores Correntes (R$ milhão) Taxas de Crescimento (%) 

Goiás Brasil Goiás Brasil 

2000 26.249 1.179.482 5,0 4,3 

2005 50.534 2.147.239 4,2 3,2 

2010 97.576 3.770.085 8,8 7,5 

2011 111.269 4.143.013 6,7 2,7 

2012* 121.723 4.402.537 3,8 1,0 

2013* 133.025 4.835.246 3,0 2,3 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2014. 
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* estimativa 

 

ANO 

Produto Interno Bruto Per Capita - 2000/05/10-13 

Valores Correntes (R$) 

Goiás Brasil 

2000 5.180,49 6.886,28 

2005 8.992,02 11.658,10 

2010 16.251,70 19.766,33 

2011 18.298,59 21.535,65 

2012 19.776,29 22.699,71 

2013 20.675,16 24.052,03 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2014. 

 

 

2.4 Trabalho e Rendimento 

Goiás deve se preparar para ter, até 2030, quase o dobro da população idosa que tinha 

em 2010. Neste período, o número de pessoas com mais de 64 anos deve saltar de 6,2% para 

11,4% da população total, enquanto a faixa de crianças e pessoas em idade ativa deve cair. 

Por isso, é preciso aproveitar o período atual de bônus demográfico, ou seja, com 

crescimento da população ativa, para garantir a sustentabilidade futura.  

Os dados são do estudo Dinâmica populacional: características e discrepâncias do 

bônus demográfico em Goiás, divulgado ontem pelo Instituto Mauro Borges (IMB), ligado 
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à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan). Números do IBGE confirmam 

o aumento da população com mais de 64 anos e em idade ativa (de 15 a 64 anos) em Goiás 

desde 1980. As regiões com maior participação de pessoas em idade ativa, como Goiânia, 

Catalão e o Sudoeste Goiano, vivem um bom momento, com uma maior população em 

condições de se inserir no mercado de trabalho, gerar renda para a sociedade e impulsionar 

a economia.  

Já as microrregiões da Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã, no Nordeste do 

Estado, têm uma baixa participação da população nessa idade do bônus demográfico. 

A baixa oportunidade de empregos nessas regiões leva boa parte da população em idade 

ativa a se deslocar para outros locais em busca de trabalho e renda. 

Já a taxa de atividade em 2013, indicador que mede a proporção de pessoas em idade 

ativa que estavam na força de trabalho (pessoas ocupadas e não ocupadas em busca de 

trabalho), foi de 67,7% em Goiás. 

Por outro lado, a população goiana ativa com 15 ou mais anos de idade cresceu em 

2013 e chegou a 5,032 milhões. Mas esse total de pessoas ocupadas se manteve na mesma 

proporção dos anos anteriores e alcançou 64% da população ativa em todo o Estado. Em 

relação a 2012, esse percentual era de 64,6%. 

Inegavelmente, as possíveis soluções para acelerar o nível de desenvolvimento 

encontram-se intimamente relacionadas à capacidade de produção de conhecimento que 

deverá necessariamente apontar para novos caminhos e oportunidades. Nesse sentido, o 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria de acordo com seu Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), destaca-se, ao longo de 

sua trajetória, por gerar e promover o debate e a formulação de propostas que tenham como 

objetivo central o incremento de novas formas de gestão e de otimização de recursos 

humanos por intermédio do ensino, na graduação e na pós-graduação, da pesquisa e da 

capacitação profissional.   

No ensino de Graduação e Pós-Graduação Lato e Strico Sensu, os cursos oferecidos 

pelo UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria guardam estreita relação com o contexto 

socioeconômico em que a Instituição está inserida, objetivando suprir as demandas locais e 

regionais por recursos humanos qualificados que possam contribuir mais efetivamente para 

a aceleração do desenvolvimento regional. 
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 O Programa UNIALFA voltado para o campo da Pesquisa tem como meta atender 

às demandas sociais e econômicas dos setores público e privado, ligadas às especificidades 

regionais. Sua função primordial é a produção e divulgação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, entendidos como fundamentais dentro da visão estratégica de desenvolvimento 

da Região Centro-Oeste. Sem dissociar do seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), do 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria surge no cenário da Educação Superior como 

uma Instituição voltada para o ensino focado na Gestão de Negócios, visando a suprir a 

crescente demanda local e regional de pessoal qualificado em gerência executiva, 

estabelecendo, como premissa principal, a qualidade de ensino, tendo como referência as 

melhores escolas de Ensino Superior do País e imbuída do ideal de contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado de Goiás e da Região Centro-

Oeste.  

 

2.5 Inserção do Curso na realidade local e regional 

 Goiás tem apresentado nos últimos anos boa performance exportadora. O volume de 

negócios chegou a US$ 7,0 bilhões em 2013. Há cinco anos era de US$ 4,1 bilhões. As 

importações apresentaram grande salto no mesmo período, resultando em US$ 4,8 bilhões. 

A pauta exportadora reflete as vantagens competitivas de Goiás em recursos naturais, 

estando concentrada em produtos básicos, sobretudo commodities agrícolas e minerais: 

complexos de soja e de carne, milho, cobre e ferroligas, entre outros. China, Países Baixos, 

Rússia, Hong Kong e Índia foram os principais mercados dos produtos goianos em 2013. Os 

produtos importados vêm principalmente da Coréia do Sul, Alemanha, Estados Unidos e 

Japão, pois grande parte das compras é composta de itens para as montadoras de veículos e 

máquinas agrícolas e insumos para as indústrias farmacêuticas e de fertilizantes instaladas 

no Estado. Em 2013, Goiás comercializou com 170 países. 

 

Principais Produtos Exportados - Goiás – 2013 

Produtos US$ FOB Part (%) 

Complexo soja 2.392.855.755 33,98 
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Complexo carne 1.584.822.198 22,50 

Carne bovina 853.373.213 12,12 

Carne avícola 527.517.314 7,49 

Carne de suínos 190.994.929 2,71 

Outras carnes 12.936.742 0,18 

Complexo minério 1.310.170.077 18,60 

Ferroligas 519.231.288 7,37 

Sulfetos de minérios de cobre 477.536.551 6,78 

Ouro 208.355.073 2,96 

Amianto 88.353.662 1,25 

Outros minérios 16.693.503 0,24 

Milho e derivados 722.611.438 10,26 

Couros 314.243.242 4,46 

Demais produtos 717.971.235    10,19  

TOTAL 7.042.673.945 100,00 

Fonte: MDIC. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

 

Principais Produtos Importados - Goiás – 2013 

Produtos US$ FOB Part (%) 
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Produtos farmacêuticos 1.359.421.696 28,09 

Veículos automóveis, tratores, partes e peças 1.223.372.271 25,28 

Máquinas e equipamentos 797.437.008 16,48 

Adubos e fertilizantes 584.340.372 12,07 

Produtos químicos orgânicos 580.288.910 11,99 

Demais Produtos 295.148.311 6,10 

TOTAL 4.840.008.568 100 

Fonte: MDIC. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

 

 

Estado de Goiás - Exportação e Importação,  

Principais países de destino e origem do comércio exterior - 2013 

Países de Destino 

Exportação 

 

Países de Origem 

Importação 

US$ FOB Part (%) US$ FOB Part (%) 

China 1.946.184.522 24,63 Coréia do Sul 773.433.525 15,98 

Países Baixos 797.308.914 11,32 Alemanha 721.701.302 14,91 

Rússia 399.581.382 5,67 Estados Unidos 677.954.382 14,01 

Hong Kong 317.392.361 4,51 Japão 625.023.136 12,91 

Índia 243.486.310 3,46 Tailândia 301.435.263 6,23 

TOTAL 7.042.673.945 100,00 TOTAL 
4.840.008.56

8 
100,00 
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24,6%

11,3%

5,7%

4,5% 3,5%

China

Países Baixos 
(Holanda)
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Hong Kong

Índia

 

16,0%

14,9%14,0%

12,9%

6,2%
Coréia do Sul
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Estados Unidos

Japão

Tailândia

 

Fonte: MDIC. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

 

2.6 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 Institucional (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 112/2005, aprovado em 06 de abril de 2005: Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo; 

 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; 
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 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. 

 

2.7 Denominação: Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

2.8 Total de vagas: 100 vagas semestrais (200 por ano) 

 

2.9 Número de alunos por turma: 50 (cinquenta)) alunos por turma 

 

2.10 Turno de funcionamento: matutino e noturno 

 

2.11Regime de matrícula: Créditos 
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2.12 Carga horária:  3.617 (três mil, seiscentas e dezessete) horas/relógio. 

 

2.13 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 

 

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 do UNIALFA – 

Centro Universitário Alves Faria, 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 no UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, em conformidade 
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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. 

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. 

Considerando a Missão Institucional da Faculdade Alves Faria de ser uma Escola de 

Negócios, optou-se pela oferta de um Curso de Arquitetura e Urbanismo, com forte ênfase 

em gestão. 

A opção pela ênfase em gestão se justifica a partir da observação da carência de 

profissionais de excelência na área de Arquitetura e Urbanismo, capacitados para uma 

atuação profissional técnica, mas, também, com habilidades de gestão empresarial.  

A ênfase em gestão constitui-se em diferencial do Curso ora apresentado e tem por 

finalidade oferecer suporte teórico e empírico para a prática profissional na área, fazendo 

com que o aluno desenvolva, ao longo do curso, competências gerenciais, liderança, 

capacidade de atuação em diferentes níveis organizacionais, habilidade para o trabalho em 

grupo e uso de procedimentos e técnicas capazes de aprimorar os processos de gestão 

organizacional. 

 

3.1 Missão do Curso 

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria tem 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. Alinhado com a missão, visão e propósito institucionais, o curso de 

Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria tem como missão 
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formar profissionais com um perfil empreendedor, criativo e inovador, com sólida formação 

científica e profissional que o capacite a identificar, formular e solucionar problemas. O 

futuro profissional deve ter a ética como valor central, espírito crítico, e capacidades de 

iniciativa, tomada de decisão e liderança de equipes. Faz parte ainda de seu perfil desejado a 

habilidade de comunicação e a valorização do aperfeiçoamento contínuo. 

 

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 

Os objetivos específicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA – 

Centro Universitário Alves Faria são: 

- 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;  



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 33/136 

 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

- 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 ideias 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. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas. 

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

Urbanismo do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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.  
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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 nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010). 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, 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 nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010), necessário se faz que a 

formação do futuro profissional contemple habilidades complexas e em campos bastante 

diversificados.  

Assim, o curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA – Centro Universitário 

Alves Faria 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 infraestrutura, no 

espaço urbano, metropolitano e regional;   
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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;   

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. 

 

3.4 Perfil do Egresso  

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria 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.   
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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 o  UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria 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 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 sociocultural e em suas relações com o meio 

ambiente, integrando técnica, arte e humanidades; 
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• 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. 

 

3.5 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. 

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, 
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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 CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 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 
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intrínsecas a uma empresa, até, desejo da 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.  

 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

4.1 Concepção do Currículo e Princípios Norteadores 

Em consonância com os princípios norteadores estabelecidos no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), os projetos pedagógicos dos cursos de graduação do UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria 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.  
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O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo, com suas 

peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrange, em sua concepção 

curricular, princípios norteadores, buscando uma junção teórica e prática, de forma a revelar 

inter-relações 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 engenheiro, 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:  

a) indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão;  

b) reflexão;  

c) formação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania;  

d) articulação entre teoria e prática;  

e) interdisciplinaridade;  

f) flexibilidade; 

g) internacionalização; 

 

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 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 ocorre 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 capacitação profissional à comunidade, 

desenvolvidos durante o curso, contribuindo para a formação de profissionais habilitados, 

qualificando-os para inserção nos respectivos setores profissionais e para participação no 
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desenvolvimento da sociedade, de forma a incentivar o trabalho de pesquisa, iniciação e 

investigação, visando o desenvolvimento da área e a criação e difusão da cultura em geral. 

 

4.1.2 Reflexão 

O projeto acadêmico do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 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.  

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, estimulando a reflexão sobre o 

conhecimento das problemáticas administrativas e organizacionais, em termos 

internacionais, nacionais, regionais e locais. 

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 
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O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria propõe a formar cidadãos aptos a prestar serviços técnicos 

especializados à comunidade, estabelecendo vínculos com as organizações e 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; 

 Jornadas e encontros de iniciação científica; 

 Seminários; 

 Concurso de redação; 

 Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Estágio Curricular Supervisionado; 

 Atividades Complementares; 

 Práticas profissionais em laboratórios especializados. 

 

4.1.3.1 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 professores e apresentam relatórios de aprendizagem anterior e posterior que integram 

a avaliação processual das disciplinas envolvidas. 

Esta prática também busca agregar valor à formação do aluno enquanto estudante 

reflexivo, pensante e crítico da relação teoria e prática, associando e vivenciando conceitos 

pela observação e questionamentos pertinentes. 

Além do know-how construído nessa fase, o UNIALFA – Centro Universitário 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. 
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4.1.3.2 Jornadas e encontros de iniciação científica 

A participação dos alunos em jornadas e os encontros despertam a vocação científica 

proporcionando uma formação integral, articulando a pesquisa ao ensino. 

O Encontro de Iniciação Científica (EICA) tem como objetivo divulgar vários 

projetos e trabalhos acadêmicos à comunidade científica.  

A iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica. É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato 

direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nesta perspectiva, a iniciação 

científica caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de 

um projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma 

nova mentalidade no aluno. Em síntese, a iniciação científica pode ser definida como um 

instrumento de formação de recursos humanos qualificados. 

Busca, também, proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador/orientador 

experiente, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições 

criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; o estudante pode desenvolver 

pesquisa no âmbito da Iniciação Científica com bolsa oferecida pelas agências tradicionais 

de fomento à pesquisa. No entanto, pode também fazer sua pesquisa sem que lhe seja 

atribuída bolsa e/ou auxílio.  

Em geral, os estudantes que se dedicam a esta atividade possuem pouca ou nenhuma 

experiência em trabalhos ligados à pesquisa científica (daí o caráter de "iniciação") e 

representam o seu primeiro contato com tal prática. 

 

4.1.3.3 Seminários 

Os conteúdos tratados nos seminários contribuem, significativamente, para o 

desenvolvimento das capacidades das técnicas–profissionais dos alunos. 

A coordenação do curso realiza seminários semestralmente, com o objetivo de 

promover a atualização dos profissionais e a preparação dos acadêmicos para as inovações 

e mudanças no cenário. 
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4.1.3.4 Concurso de Redação 

O concurso de redação é feito pelo Prêmio Coca-Cola de Redação que tem como 

principal objetivo incentivar a leitura e a prática em produção de texto entre os alunos do 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, premiando e divulgando os melhores 

trabalhos apresentados. Podem participar todos os alunos matriculados, do 1º ao penúltimo 

período, nos cursos de graduação do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria desde 

que estejam em dia com suas mensalidades.  

 

4.1.3.5 Trabalho de Conclusão de Curso 

De acordo com o Regulamento da Área de Metodologia, Iniciação Científica e 

Trabalho de Conclusão de Curso do UNIALFA, 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 do Curso de Arquitetura e Urbanismo é realizado 

individualmente. 

Podem ser Orientadores e Leitores de Trabalhos de Conclusão de Curso Professores 

integrantes do Corpo Docente do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 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 é 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 UNIALFA (NUPES), que 

estabelecem, por meio de Regulamento próprio, os mecanismos de efetivo acompanhamento 
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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 9º, Parágrafo Único da Resolução CNE/CES, nº 2/2010, 

o curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria define 

como obrigatório o trabalho final de curso como atividade de síntese e integração de 

conhecimento, sendo regido por Regulamento próprio, e aprovado pelo Diretor 

Superintendente. 

 

Orientações sobre o Trabalho de Conclusão de Curso I e II do Curso de Arquitetura: 

A) Trabalho teórico  

O trabalho encadernado completo deverá ter entre 20 e 40 páginas, fonte Times New Roman 

ou Arial, tamanho 12 (mínimo) e espaçamento entre linhas 1,5, composto de: 

1 - Introdução: apresentação do tema com justificativa ressaltando sua relevância, 

pertinência e conexões com a contemporaneidade; 

2 - Estudo de caso: interpretação de projeto a ser estudado: conceito, partido, função, 

contexto; vinculados ao conceito/partido do projeto proposto; 

3 - Leitura e estudo do espaço (área de intervenção): análise do terreno e do entorno com 

a identificação da dinâmica de transformação (breve histórico), situação atual, demandas, 

potencial, tendências de desenvolvimento, qualidades e problemas da área, uso do solo e 

atividades, sistemas de circulação, hierarquia, fluxos, estacionamento, redes de 

infraestrutura, aspectos qualitativos e quantitativos da população residente e usuária, 

levantamento fotográfico das visuais (perspectivas e pontos focais) fundamentais e 

elementos significativos da paisagem, levantamento plani-altimétrico (orientação solar, 

curvas de nível, seções gerais), microclima (insolação, ventilação, acústica e fontes de 

poluição). 

4 - Programa de necessidades: definição do programa, descrição de atividades, definição 

da população fixa e variável, tabulação dos requerimentos funcionais, ambientais e 

dimensionais, da infraestrutura, dos equipamentos e do mobiliário específico (quadro síntese 
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e diagramas), exame e avaliação das diversas incidências normativas sobre o tema e o sítio 

na esfera da legislação municipal, estadual e federal. 

5 - Memorial justificativo: englobando conceito, partido arquitetônico e as relações com o 

entorno, implantação, linguagem e volumetria. 

6 - Fontes de pesquisa: bibliografia consultada, legislação, manuais técnicos, sites, entre 

outros. 

 

B) Proposta projetual (entregue em formato A3 juntamente com o volume encadernado) 

De 3 a 5 pranchas rígidas em formato A1 que deverão conter esquemas com as hipóteses 

básicas de ocupação, volumetria, cálculos preliminares de áreas (do terreno, a ocupar, a 

edificar) representados através de: 

- implantação e relação com o entorno; 

- plantas; 

- cortes; 

- perspectivas; 

- desenhos esquemáticos. 

 

No TCCII: 

1 - Todo o conteúdo do trabalho teórico do TCCI revisado a ser entregue na Banca 

Final. 

2 - Anteprojeto (Pré Banca): nesta etapa o aluno materializará uma solução geral 

estruturada, utilizando-se de: 

- Plantas de situação mostrando o local de inserção no contexto urbano, em especial sistema 

viário; 

- Implantação mostrando o(s) edifício(s) no terreno e as áreas adjacentes sob influência da 

inserção; 

- Plantas baixas gerais do terreno, contendo os espaços abertos e plantas setoriais de cada 

edifício, em escala que demonstre os equipamentos técnicos e o mobiliário; 
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- Cortes gerais de toda a área, demonstrando a visão total do(s) edifício(s) em seu entorno, e 

setoriais por edificação definindo a linguagem formal básica; 

- Perspectivas e/ou maquete do conjunto a edificar; 

- Plantas de coberturas, quando não suficientemente explicadas nos cortes e perspectivas; 

- Diagramas explicando das estratégias e princípios de composição adotados, como também, 

os sistemas estruturais e de condicionamento ambiental; 

- Resumo do memorial. 

A representação gráfica nesta etapa é livre onde a criatividade, a legibilidade na graficação 

e a coerência na linguagem serão critérios para avaliação. Fica a sugestão de utilizar de 5 a 

8 pranchas rígidas em formato A1. 

3 - Trabalho Final (Banca Final): nesta etapa o aluno apresentará como desenvolvimento 

final um projeto básico de arquitetura com detalhes técnico-construtivos mais significantes 

da proposta. A partir das críticas e considerações da Pré Banca e do orientador, o aluno 

utilizará de 5 a 8 pranchas rígidas em formato A1 estabelecendo definitivamente os seguintes 

elementos: 

- As inter-relações funcionais e paisagísticas entre o edifício e o entorno; 

- A distribuição e dimensionamento dos espaços de utilização segundo seus requisitos 

ambientais e funcionais;  

- A coordenação geométrica entre a série de medidas de espaço definida por cada atividade, 

os elementos de compartimentação e estruturais; 

- Os elementos dos sistemas estruturais e suas configurações geométricas de pré-

dimensionamento; 

- Os elementos dos sistemas de condicionamento ambiental: ventilação, iluminação, térmico 

e acústico; 

- Os sistemas gerais de instalações (elétrico, hidro-sanitários, pluvial, ar-condicionado e 

outros específicos exigidos pelo tema); 

- Os detalhes construtivos; 

- O tratamento dos espaços abertos; 

- A concordância com as incidências normativas ou crítica consistente as mesmas. 
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Para os Projetos de Urbanismo tem-se: 

No TCCI: 

A) Trabalho teórico 

O trabalho encadernado completo deverá ter entre 20 e 40 páginas, fonte Times New Roman 

ou Arial, tamanho 12 (mínimo) e espaçamento entre linhas 1,5, composto de: 

 

1 - Introdução: apresentação do tema com justificativa ressaltando sua relevância em 

termos sociais, econômicos e ambientais, pertinência do programa e de sua localização 

territorial e conexões com a contemporaneidade; 

2 - Estudo de caso: interpretação de plano/projeto a ser estudado: conceito, partido, função, 

contexto; vinculados ao conceito/partido do plano/projeto proposto; 

3 - Leitura e estudo do sítio da intervenção: o levantamento básico nessa etapa terá sua 

extensão e profundidade adequadas às exigências do tipo de trabalho a ser desenvolvido. De 

um modo geral, devem-se apresentar, pelo menos, de forma clara, os seguintes itens: 

- evolução urbana; 

- caracterização da inserção urbano-regional da área escolhida; 

- situação atual: demandas, potencial e tendências de desenvolvimento. 

- relações com a escala da região, da cidade, do bairro, conforme o caso, e as relações internas 

a área de intervenção no que tange: 

a) uso do solo; 

b) ocupação do solo; 

c) infraestrutura urbana; 

d) equipamentos de mobiliário; 

e) mobilidade, acessibilidade, hierarquia viária e calçamento; 

f) topografia, vegetação, hidrografia, direção de ventos e insolação; 

g) tipologia construída do entorno; 

h) estruturação urbana (elementos). 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 49/136 

 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

4 – Diretrizes gerais do plano/projeto: estabelecimento das relações e dimensões dos 

espaços públicos e privados; definição dos elementos da estrutura urbana, em seus distintos 

aspectos (distribuição de usos e atividades, relações morfológicas principais, elementos de 

centralidade, patrimônio natural e cultural, sistema de circulação, limites, conectores urbano-

regionais, entre outros); estabelecimento dos mecanismos de regulamentação urbanística, de 

desenho e gestão urbana pertinentes à implementação da proposta; relacionar as demandas 

básicas da infraestrutura urbana para implementação da proposta. 

5 - Memorial justificativo: englobando conceito de projeto e intervenção e as relações com 

o entorno, implantação e linguagem. 

6 - Fontes de pesquisa: bibliografia consultada, legislação, manuais técnicos, sites, entre 

outros. 

 

B) Proposta projetual (entregue em formato A3 juntamente com o volume encadernado) 

De 3 a 5 pranchas rígidas em formato A1 que deverão conter as diretrizes gerais de 

intervenção, estudo preliminar com esquemas apontando as hipóteses básicas para ocupação 

do solo, sistema viário e morfologia básica das construções, relações entre espaços abertos 

e construídos – públicos e/ou privados – e as relações significativas no que se refere à 

inserção urbano-regional do projeto, representados através de: 

- esboços; 

- croquis de estudo preliminar; 

- perspectivas; 

- desenhos esquemáticos. 

No TCCII: 

1 - Todo o conteúdo do trabalho teórico do TCCI revisado a ser entregue na Banca 

Final. 

2 - Anteprojeto (Pré-Banca): nesta etapa o aluno materializará uma solução geral 

estruturada, utilizando-se de: 

- Plantas de situação mostrando setorização, zoneamento, sistema viário; 

- Implantação mostrando o(s) edifício(s) na área, caso haja(m), coberturas e acessos; 
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- Plantas baixas gerais em escala adequada; 

- Cortes gerais, demonstrando a visão total, definindo a linguagem formal básica; 

- Perspectivas e/ou maquete dos espaços abertos; 

- Desenho de mobiliário; 

- Adequação ambiental: fachadas, projeções, paisagismo e infraestrutura urbana; 

- Plano de massas. 

A representação gráfica nesta etapa é livre onde a criatividade, a legibilidade na graficação 

e a coerência na linguagem serão critérios para avaliação. Fica a sugestão de utilizar de 5 a 

8 pranchas rígidas em formato A1. 

3 - Trabalho Final (Banca Final): nesta etapa o aluno apresentará, de forma integrada, a 

solução final em termos de configuração urbana e respectivas inter-relações ambientais, 

econômicas e sociais decorrentes da proposta, as relações do projeto na cidade e/ou na 

região, bem como a definição coordenada entre os diferentes elementos da estrutura urbana 

proposta. A partir das críticas e considerações da Pré-Banca e do orientador, o aluno utilizará 

de 5 a 8 pranchas rígidas em formato A1 estabelecendo definitivamente os seguintes 

elementos, quando aplicáveis a temática específica: 

- A distribuição de usos e atividades, estruturação fundiária e dimensionamento dos espaços 

públicos e privados segundo seus requisitos ambientais e funcionais;  

- As relações morfológicas propostas para constituição do tecido urbano; 

- Os elementos do sistema de circulação e transporte; 

- Os elementos de mobiliário urbano; 

- Os sistemas gerais das diferentes redes de infraestrutura; 

- A concordância com as incidências normativas ou crítica consistente as mesmas, 

enfatizando as alternativas propostas. 

 

4.1.4.6 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 
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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 pelo 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 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 do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, na região 

de Medanha, onde já são realizados trabalhos com a comunidade, e também na Região 

Metropolitana de Goiânia. 

De acordo com o Regulamento de Estágio do UNIALFA – Centro Universitário 

Alves Faria, 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 pelo UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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 o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 

Agentes de Integração, Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins lucrativos, 

podendo ter o caráter de Estágio Profissional, Estágio Sociocultural ou de Iniciação 

Científica. 

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

do Curso, cabendo ao UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria e ao Concedente de 
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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 UNIALFA 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 o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria e o setor produtivo; divulgar oferta de 

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

frequência; 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, aprovado pelo 

Diretor Superintendente. 

 

4.1.3.7 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. 

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria compreende as atividades 

complementares como um conjunto de atividades acadêmico-científico-culturais, escolhidas 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 53/136 

 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

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, e aprovado pelo Diretor 

Superintendente.  

 

REGULAMENTO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Goiânia, 2015. 

 

I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este regulamento, sendo parte das normas disciplinadoras do currículo pleno de graduação, 

dispõe sobre o regime de Atividades Complementares próprias dos Cursos de Graduação oferecidos 
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pela ALFA-Faculdade Alves Faria, e estabelece a sua forma de realização com o apoio e controle do 

Núcleo de Estágio e Atividades Complementares. 

 

Art. 2º Compreende-se como Atividades Complementares, atividades de cunho acadêmico-

científico-culturais e ações sociais exigidas para integralização da carga horária do curso e a ser 

cumprida pelo aluno sob as várias formas à sua escolha de acordo com este Regulamento. 

 

Parágrafo Único. As Atividades Complementares são componentes curriculares e devem ser 

comprovadas, obrigatoriamente. 

 

Art. 3º As Atividades Complementares devem atender, em geral, os objetivos do ensino, da 

pesquisa e os da ética profissional. 

 

Art. 4º As Atividades Complementares previstas e quantificadas na matriz curricular do curso serão 

cumpridas nas formas e condições descritas neste regulamento, abrangendo as modalidades 

explicitadas no Art. 16º. 

 

Art. 5º A escolha e a validação das Atividades Complementares deverão objetivar a flexibilização do 

currículo pleno e a contextualização do ensino e aprendizagem, propiciando ao aluno a ampliação 

epistemológica, a diversificação temática e o aprofundamento interdisciplinar como parte do 

processo de individualização da sua formação acadêmica. 

 

Art. 6º As Atividades Complementares não se confundem com estágio curricular obrigatório, 

Trabalho de Conclusão de Curso ou com atividades regularmente desenvolvidas no contexto das 

aulas.  

 

Art. 7º. O cumprimento da carga horária total das Atividades Complementares deverá, 

obrigatoriamente, ser concluído até o penúltimo semestre do curso. 
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Art. 8º.  O aluno deverá entregar os comprovantes de realização das Atividades Complementares 

no Núcleo de Estágio e Atividades Complementares. 

 

Art. 9º. As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios. O aluno que 

não comprovar as horas totais das Atividades Complementares de acordo com este Regulamento 

até a conclusão do curso, ficará inapto a colar grau, ficando a integralização do curso condicionada 

a matrícula no semestre seguinte para complementação das horas pendentes das Atividades 

Complementares.  

Parágrafo Único. O aluno concluinte que não entregar as Atividades Complementares dentro do 

período de integralização do curso, deverá abrir um processo na Central de Atendimento e efetuar 

o pagamento da matrícula. 

 

II DO ÓRGÃO GESTOR 

 

Art. 10º O Núcleo de Estágio e Atividades Complementares é o órgão responsável pela 

administração das Atividades Complementares e pela observância das normas regimentais e 

regulamentares aplicáveis. 

Art. 11º São atribuições do Coordenador de Curso coordenar a oferta geral dessas atividades, 

validar ou não, junto ao Núcleo de Estágio e Atividades Complementares, as atividades 

apresentadas pelo aluno. 

 

III DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA GERAL 

 

Art. 12o É atribuição da Coordenação do Curso, nos casos de aproveitamento de disciplinas cursadas 

fora da matriz curricular do aluno e/ou em outra Instituição para os casos de transferência externa 

e portadores de diploma, informar ao Núcleo de Estágios e Atividades Complementares a 

quantidade de horas a serem lançadas. 

§ 1º A disciplina Língua Brasileira de Sinais (Libras) não será aceita como Atividades 

Complementares nos cursos de Pedagogia e Psicologia. 
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§ 2º A validação de Atividades Complementares desenvolvidas na modalidade a distância (Educação 

a distância – EAD) será feita pela Coordenação do Curso. 

 

IV DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 13º O conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido até o limite global da 

disciplina respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos por modalidade durante 

o curso regular, inclusive habilitação específica, conforme o plano curricular e normas estabelecidas 

no presente documento, podendo ser cumpridas sob o patrocínio da ALFA-Faculdade Alves Faria, 

ou externamente, em Instituições de referência. 

Art. 14º As Atividades Complementares realizadas em outras instituições, entidades ou órgãos 

ficarão sujeitas à validação pela respectiva Coordenação, mediante exame de compatibilidade com 

os objetivos didático-pedagógicos e profissionalizantes do curso, expressos no Projeto Pedagógico 

da ALFA-Faculdade Alves Faria, e à vista da correspondente comprovação. 

§ 1º A validação das Atividades Complementares será requerida e justificada pelo aluno 

interessado, instruindo o pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou 

participação.  

§ 2º O processo de requerimento, validação e comprovação das Atividades Complementares será 

encaminhado ao Coordenador pelo Núcleo de Estágio e Atividades Complementares. Cabe a este 

validar, registrar e arquivar. 

§ 3º É vedada a validação de qualquer modalidade de Atividades Complementares realizadas 

anteriormente ao ingresso do aluno no respectivo curso de graduação ministrado pela ALFA-

Faculdade Alves Faria. Atividades realizadas em outras Instituições de Ensino Superior deverão 

constar no histórico escolar da instituição de origem como disciplinas aprovadas. 

 

V DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 15º É vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como atividades complementares, de 

cargas horárias ou conteúdos, trabalhos, atividades ou práticas próprias das disciplinas do currículo 

pleno, ou destinado à elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, ou desenvolvidos 

nos estágios supervisionados.  
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Art. 16º O aluno deverá cumprir, obrigatoriamente, os percentuais estabelecidos na Tabela abaixo, 

assim como, comprovar a sua participação nas atividades 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PERCENTUAL 

OBRIGATÓRIO 

Eventos e/ou atividades realizadas pela ALFA (*) 60% 

Cursos e/ou ações realizadas fora da ALFA 40% 

 

(*) Serão considerados eventos e/ou atividades na ALFA: Elaboração e entrega do relatório de 

pesquisa de Iniciação Científica; Participação como ouvinte nas apresentações de eventos 

programados pela ALFA-Faculdade Alves Faria; Publicação de artigo científico oriundo da Iniciação 

Científica; Apresentação de trabalho; Visitas técnicas; Viagens a estudo; Participação em programas 

de cunho social; Exercício de monitoria em disciplinas dos cursos da ALFA; Representação em 

colegiados, Representante e Vice Representante de turma. 

 

VI DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17º Dos atos ou decisões do Coordenador do Curso caberá recurso ao Conselho Acadêmico. 

Art. 18. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria de Operações Regional Goiás, ad 

referendum do Conselho Superior da Instituição. 

 

Este Regulamento foi aprovado pela Diretoria Superintendente da ALFA-Faculdade Alves Faria, em 

março de 2015, e entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Goiânia, março de 2015 
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Nelson de Carvalho Filho 

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 

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 do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria, a interdisciplinaridade é materializada em projetos e/ou atividades interdisciplinares 

conduzidas no decorrer do curso. 

 

4.1.6 Flexibilidade 

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

durante a execução de planos ou projetos. O UNIALFA – Centro Universitário 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 Performance do Ensino e da Aprendizagem, a Convenção 

Acadêmica, as Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do Colegiado, entre outros 

momentos, vistos como sinalizadores da necessidade de redimensionamento de ações.  



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 59/136 

 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

4.1.7 Internacionalização 

Para formar profissionais capacitados para atuar em mercado cada vez mais 

internacionalizado, conforme indicam as tendências mundiais e os diversos setores da 

economia que se defrontam com a realidade internacional, um outro princípio fundamental 

da ação educativa da Instituição é a internacionalização. Para tanto a meta é desenvolver no 

discente, as habilidades exigidas pela economia global, proporcionando-lhe vivência 

profissional enquanto realiza o curso e prepará-lo para criar oportunidades de trabalho, 

estimulando-o na busca permanente de informação e de conhecimento, incentivando-o ao 

aprendizado de uma língua estrangeira.    

A promoção da internacionalização nos cursos do UNIALFA – Centro Universitário 

Alves Faria pode ser complementada por meio do incentivo à participação em congressos 

internacionais, seminários, intercâmbio de discentes e professores, professores visitantes de 

outros países, estudos de caso e pesquisas internacionais, palestras e videoconferências. 

 

4.2 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

No Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a avaliação e o acompanhamento do aluno 

são considerados como um processo contínuo e percebidos como uma condição que torna 

mais dinâmica a ação educacional, pela qual se procura identificar, aferir, investigar e 

analisar o desenvolvimento do aluno, do professor e do Curso.  

Neste sentido, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria criou o processo de 

tutoria, no qual um dentre os Professores da turma é escolhido como Professor Tutor da 

Turma. Para a Instituição, o Professor Tutor é um parceiro no alcance das metas e objetivos 

institucionais. Para os alunos, é uma referência acadêmica e profissional no interior do curso, 

um orientador de carreira, um interlocutor da turma com a coordenação e com gestão da IES.  

Assim, procura-se assegurar a qualidade de ensino em sala de aula pela dinamização 

do fluxo de informação entre os alunos e a IES, sendo o Professor Tutor responsável por ser 

um canal de comunicação, mais próximo e mais acessível, entre os alunos e a própria gestão 

administrativa e educacional.  

O programa de Tutoria é, também, uma oportunidade de aproximar o corpo docente 

da gestão da IES, dando-lhe a oportunidade de participar ativamente da discussão das 
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oportunidades de melhoria identificadas, da construção coletiva do Projeto Pedagógico dos 

Cursos e das ações de expansão. O foco do trabalho do Professor Tutor é, em última 

instância, o sucesso acadêmico e profissional dos alunos, por meio da excelência da prática 

educativa desenvolvida no interior de cada curso.  

Do ponto de vista da avaliação da aprendizagem, propriamente dita, o Curso pode 

verificar o alcance dos seus objetivos por meio de duas funções fundamentais para a 

avaliação: 

 Função diagnóstica: visa determinar a presença ou ausência de conhecimento e 

habilidades, providências para estabelecimentos de novos objetivos, retomada de 

objetivos não atingidos, elaboração de diferentes estratégias de reforço, sondagem, 

projeção e retrospecção de situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe 

elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu. 

 Função formativa: evidencia se os objetivos conceituais, procedimentais e 

atitudinais estão sendo alcançados e em que medida.  

 

CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA 

CONSELHO SUPERIOR DA ALFA – FACULDADE ALVES FARIA 

AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº. 443 DE 30 DE MARÇO DE 2000 

 

RESOLUÇÃO nº 010/2015, de 15 de outubro de 2015. 

 

Estabelece o sistema de avaliação da 

aprendizagem discente, bem como, 

revoga a Resolução nº 005/2015, de 

01 de julho de 2015. 

 

O DIRETOR SUPERINTENDENTE, no uso de suas atribuições, e considerando a decisão 

da reunião do Conselho Superior, RESOLVE:  
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Art. 1º - Estabelecer que o sistema de avaliação da aprendizagem discente será composto por 

três notas, atribuídas ao longo do semestre letivo, denominadas de N1, N2, N3 e uma nota 

da prova de Recuperação, denominada N4.  

§ Único - Durante a realização de atividades acadêmicas ou em qualquer espaço nas 

dependências da Faculdade Alves Faria, é autorizado ao Corpo Docente ou Corpo Técnico-

Administrativo solicitar do acadêmico ou ao colaborador um documento oficial com foto 

que comprove sua identificação, inclusive durante a aplicação das provas de avaliação 

formal ou processual.  

Art. 2º - As avaliações N1 e N2 serão compostas por avaliações Formais e Processuais, 

sendo, a Avaliação Formal com notas de “zero” a “dez” e peso de 80%, enquanto que a 

Avaliação Processual também com notas de “zero” a “dez” e peso de 20%. As avaliações 

N3 e N4 serão compostas por prova individual, escrita e sem consulta, com notas de “zero” 

a “dez”.  

Art. 3º - A Média Final para aprovação em cada disciplina será igual ou maior que 6,0.  

§ Único - A apuração das notas N1 e N2 será realizada utilizando-se fórmula: Nota Formal 

vezes 80 mais Nota Processual vezes 20 dividido por 100.  

Fórmula: (NF x 80 + NPRO x 20) /100 

Art. 4º - A avaliação processual da N1, será realizada através da prova de Conhecimentos 

Gerais (CG) aplicada a todos os cursos e disciplinas, exceto disciplinas práticas e TCC. A 

nota obtida pelo aluno na prova de Conhecimento Gerais, será replicada a todas as disciplinas 

que o aluno estiver matriculado no semestre, exceto para os cursos que aplicam trabalhos e 

atividades processuais específicas e, neste caso o aluno será avaliado pela prova de CG e por 

atividades processuais, utilizando a fórmula: NP = Nota CG + Processual / 2 x 20%.  

§ 1º - Na avaliação processual da N2 não haverá a aplicação da prova de Conhecimentos 

Gerais, restringindo a nota processual as atividades determinadas pelo professor.  

Art. 5º - O aluno que obtiver média aritmética entre N1 e N2 igual ou maior a 8,0 de acordo 

com a fórmula (N1 + N2)/2 ≥ 8,0, será aprovado e dispensado da obrigatoriedade de realizar 

N3. E o aluno que obtiver média de N1 e N2 menor que 3,0 de acordo com a fórmula (N1 + 

N2)/2 < 3,0, estará reprovado por nota.  

Art. 6º - O aluno que obtiver média entre 3,0 e 6,0 na N1 ou na N2, desde que não seja 

reprovado por frequência, terá obrigatoriamente que fazer a avaliação N3.  
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Art. 7º - Após a N3, será aprovado por nota o aluno que obtiver média aritmética de N1, N2 

e N3 igual ou maior que 6,0, de acordo com a fórmula (N1 + N2 + N3)/3 ≥ 6,0.  

Art. 8º - O aluno que obtiver média entre 3,0 e 6,0 na N1, N2 e N3, desde que não esteja 

reprovado por frequência, poderá fazer a avaliação N4.  

Art. 9º - Após a N4, estará aprovado o aluno que obtiver nota igual ou maior que 6,0, de 

acordo com a fórmula ((N1+N2+N3)/3+N4)/2, caso contrário, estará reprovado.  

Art. 10 - A avaliação formal (individual, escrita e sem consulta) terá apenas uma avaliação 

substitutiva semestral, em data estabelecida em calendário acadêmico, com o conteúdo do 

programa de ensino das disciplinas ministradas no semestre, exceto disciplinas práticas, 

desde que a ausência à avaliação seja devidamente comprovada e aprovada pelo 

Coordenador do Curso mediante verificação das atas de provas.  

§ 1º - Cabe recurso ao Diretor Acadêmico ou ao Diretor Superintendente das decisões 

negativas do Coordenador.  

§ 2º - A substitutiva deverá ser requerida em data definida no Calendário Acadêmico.  

Art. 11 – O aluno poderá requer prova substitutiva para no máximo 3 (três) disciplinas por 

semestre.  

§ 1º - Não haverá isenção da taxa da prova substitutiva.  

Art.12 - A prova substitutiva será paga mediante requerimento, realizado na Central de 

Atendimento, no valor único por disciplina, conforme estabelecido em Portaria editada pelo 

Diretor Superintendente.  

Art. 13 - A prova de Recuperação, N4, consiste na realização de prova escrita, sem consulta, 

com nota de “zero” a “dez”, abrangendo todo o conteúdo do programa de ensino das 

disciplinas ministradas no semestre vigente em que o aluno tenha sido reprovado por nota e 

com frequência regimental mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

Art. 14 - A Avaliação de Recuperação será realizada de acordo com a data estipulada em 

calendário acadêmico. § 1º - Só poderá realizar a avaliação de Recuperação (N4) o aluno 

que obrigatoriamente tiver realizado a N3.  

Art. 15 – De acordo com o Regimento Interno da ALFA-Faculdade Alves Faria, “Art. 82 § 

1º independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina 
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o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco) por cento das aulas e 

demais atividades programadas”.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Diretor Superintendente.  

Art. 17 - Esta Resolução revoga a Resolução nº 018/2014, de 22 de setembro de 2014, bem 

como as disposições em contrário.  

Art. 18 – Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.  

 

Goiânia, 15 de outubro de 2015.  

Nelson de Carvalho Filho  

Diretor Superintendente 

 

4.3 Acompanhamento do egresso 

Para acompanhamento do egresso, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 

conta com ações desenvolvidas que tem como uma das suas finalidades a manutenção de um 

atualizado cadastro de endereços de todos os alunos e ex-alunos do Curso, com homepage 

ou site na Internet, para a comunicação de novos Cursos de atualização, de capacitação 

profissional, 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. 

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. 

A Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação do  

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria (AADGPG) é uma entidade sem fins 

lucrativos, criada com vistas a congregar os alunos egressos dos cursos de Graduação e Pós-
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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. 

 

 

 

4.4 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, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 

por meio de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), desenvolve, anualmente, o processo 

de autoavaliação da Instituição, contemplando as dez dimensões estabelecidas nos textos 

legais, envolvendo o Corpo Docente, Discente e Técnico-administrativo que formam a 

Comunidade UNIALFA. 

O processo de avaliação institucional do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria está centrado em dois grandes objetivos: o primeiro diz respeito ao aperfeiçoamento 

da qualidade acadêmica de seus cursos de graduação e pós-graduação; o segundo visa à 

melhoria da gestão da Faculdade com a avaliação das atividades de Pesquisa, de Extensão, 

dos Recursos Humanos e de Infraestrutura. Busca-se, com esse processo, gerar um conjunto 

de dados e diagnósticos confiáveis que, além de promover o autoconhecimento da 

Instituição, possibilite a organização de ações de melhoria do seu funcionamento.  

A Avaliação Institucional do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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 autoavaliação do Curso com a autoavaliação institucional. A partir das 

avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), torna-se possível realizar 
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uma análise interna de resultados e diagnosticar possíveis ações que supram carências 

apresentadas nos aspectos avaliados. 

Vale ressaltar que o processo de avaliação do desempenho docente, da infraestrutura 

e da autoavaliação do aluno é realizado semestralmente. Esses resultados somam-se ao 

processo global de avaliação, de forma a completar os dados relativos à avaliação das dez 

dimensões, culminando com a elaboração do Relatório de Avaliação Institucional, que é 

protocolado anualmente no sistema E-MEC. 

É importante destacar, ainda, que o processo de Avaliação Institucional do 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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; 

 Criar 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. 
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Sendo a preocupação da Instituição a busca da excelência, a avaliação institucional é 

um processo aberto, do qual todos os setores do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria participam efetivamente.  Dessa forma, um dos instrumentos para a busca da qualidade 

no ensino superior é a autoavaliação 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, 

processos e instrumentos que dão visibilidade às intenções e postura do UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria em relação à autoavaliação da Instituição. 

 

4.5 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.  

Com isso, pretende-se desenvolver no aluno o compromisso com seu próprio 

desenvolvimento de forma reflexiva e transformadora, por meio do ensino pela pesquisa.  

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

metodologia e as estratégias de ensino-aprendizagem do UNIALFA – Centro Universitário 

Alves Faria 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 do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria, 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 
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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 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. 

 

4.6 Processo de Avaliação 

A avaliação é entendida pelo UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria como 

um processo contínuo e sistêmico, abrangendo a avaliação do processo ensino-
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aprendizagem, a avaliação do egresso e a avaliação institucional, de forma articulada com 

os processos de autoavaliação 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. 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 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 
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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 implica uma discussão constante 

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

procedimentos existentes na Instituição. 

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 Performance do Ensino e da Aprendizagem se 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. 
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4.7 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

Embora os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo não tenham sido submetidos 

ao ENADE, assim como, o curso às avaliações externas, este segue as Políticas Institucionais 

que primam pela qualidade do ensino através do planejamento e realização de diversas ações 

decorrentes dos processos de avaliações internas e externas. Especificamente, sobre a 

avaliação externa nestas Unidades, foram implantadas ações decorrentes da avaliação 

externa do curso ofertado no Campus Perimetral. 

Através de uma análise criteriosa dos resultados das provas de conhecimentos gerais 

do corpo discente dos cursos de graduação do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 

no ENADE, a Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino detectou que em alguns 

destes, os resultados destas estavam abaixo da média regional e nacional. Assim, ciente da 

missão institucional e para qualificar os discentes e futuros egressos para atender este 

certame e a demanda regional e nacional do mercado profissional, esta Gerência, em parceria 

as Coordenações de Curso, implantou a Prova de Conhecimentos Gerais composta por 10 

questões de múltipla escolha elaboradas por docentes da Instituição, com vários temas. O 

objetivo principal desta prova é desenvolver, no discente, o hábito da leitura e a capacidade 

de interpretar textos de forma crítica e reflexiva sobre assuntos que não pertencem ao 

conteúdo específico da área de formação do curso. Assim, o discente, ao longo do curso, 

estará preparado para obter bons resultados, tanto na prova do ENADE, como em concursos 

públicos.   

De acordo com o Instrumento de Avaliação do INEP, com os resultados do ENADE, 

com os relatórios das avaliações in loco, com os resultados da Autoavaliação Institucional 

dos últimos anos realizada pela CPA, e para a obtenção de melhor desempenho dos 

acadêmicos no processo de ensino-aprendizagem e no ENADE, no IDD e no Conceito 

Preliminar de Curso e em concursos, foram implantadas as ações a seguir:  

1. Adequação da infraestrutura tecnológica e de laboratórios;  

2. Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente;  

3. Maior critério na contratação de docentes que tenham experiência no ensino superior 

e de mercado com titulação stricto sensu;  

4. Adequação e ampliação do acervo bibliográfico; 
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5. Ampliação da infraestrutura física, inclusive com a implantação de um novo 

auditório com 600 lugares e mais 60 salas de aula;  

6. Revisão do PPC com análise das ementas para atender as DCNs, dos conselhos 

profissionais e do mercado;  

7. Capacitação docente, semestralmente;  

8. Conscientização dos alunos sobre a importância em participar do programa de 

nivelamento em Matemática e Língua Portuguesa do núcleo;  

9. Conscientização dos alunos sobre a importância em participar programa de monitoria 

remunerada e não remunerada em todos os cursos, assim como, a participação dos 

alunos com dificuldades nos conteúdos; 

10. Prova Processual de N2 – avaliação conhecimento específico; 

11. Melhoria dos serviços terceirizados (fotocopiadora e lanchonetes);  

12. Provas processuais e formais dos conteúdos específicos do curso contendo 30% de 

questões no padrão ENADE. 

  

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 

semestral, 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 CES/CNE Nº 2, de 17 de Junho de 

2010, que fixa, no seu Artigo sexto, os seguintes núcleos de formação: núcleo de conteúdos 

básicos, núcleo de conteúdos profissionalizantes e núcleo de conteúdo específicos.   

A elaboração da matriz curricular procura manter equilíbrio e integração entre os 

vários conteúdos, evitando a sua sobreposição e buscando, sempre que possível, o retorno, 

de forma complementar, ao ponto central que constitui o eixo da proposta do Curso.  

Em consonância com as Diretrizes Nacionais, a estrutura do Curso Arquitetura e 

Urbanismo do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria procura atender aos núcleos 

interligados de formação propostos da seguinte forma: 
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Disciplinas por Núcleos de Conhecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo – 

Período Diurno/Noturno 

DISCIPLINA CH NÚCLEO 

Desenho de Arquitetura I 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Economia Aplicada 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Geometria Descritiva 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Metodologia Científica 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

História da Arte 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Introdução à Topografia 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Plástica 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Desenho de Arquitetura II 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Infraestrutura Urbana 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Introdução ao Projeto 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Linguagens Digitais I 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Mecânica dos Solos 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo I 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Gestão de Carreira na Arquitetura I 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Noções de Resistência dos Materiais 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Linguagens Digitais II 80 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Materiais de Construção 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto I  80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano I 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Gestão Ambiental Aplicada à Arquitetura e Urbanismo 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo II 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Sistemas Estruturais 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Conforto Ambiental I 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto II 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano II 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Sociologia Urbana 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Técnicas Construtivas I 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo III 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Arquitetura Brasileira I 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Conforto Ambiental II 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto III 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano III 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Técnicas Construtivas II 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo IV  40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Arquitetura Brasileira II 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Instalações Elétricas 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Instalações Hidráulicas 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto de Paisagismo 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto IV 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto Urbano IV 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo V 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Planejamento Urbano e Regional I 160 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto V 120 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Técnicas Retrospectivas 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Filosofia-Ética 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Gestão de Projetos 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Planejamento Urbano e Regional I 160 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Projeto VI 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 
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Empreendedorismo Aplicado à Arquitetura e Urbanismo 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Gestão Financeira da Construção Civil 40 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Estágio Curricular Supervisionado 360 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Trabalho de Conclusão de Curso I 80 Trabalho de Curso 

Gestão de Carreira na Arquitetura II 40 Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Sistemas de Gestão da Qualidade da Construção Civil 80 Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Trabalho de Conclusão de Curso II 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 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 e humanística 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. 

O Projeto do Curso de Arquitetura e Urbanismo busca 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 de Arquitetura e 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 
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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 N°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. 

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.  

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM ARQUITETURA E URBANISMO 

DISCIPLINAS DO 1º PERÍODO CH 

Desenho de Arquitetura I 80 

Economia Aplicada 40 

Geometria Descritiva 80 

Metodologia Científica 40 

História da Arte 80 

Plástica 80 

Introdução à Topografia 80 

Carga Horária do Período 480 

DISCIPLINAS DO 2º PERÍODO CH 

Desenho de Arquitetura II 80 

Infraestrutura Urbana 40 

Introdução ao Projeto 80 

Linguagens Digitais I 80 

Mecânica dos Solos 40 

Noções de Resistência dos Materiais 80 

Gestão de Carreira em Arquitetural I 40 

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 

Sistemas Estruturais 80 

Gestão Ambiental Aplicada à Arquitetura e Urbanismo 40 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo II 40 
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Carga Horária do Período 480 

DISCIPLINAS DO 4º PERÍODO CH 

Conforto Ambiental I 80 

Projeto II 80 

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 

DISCIPLINAS DO 9º PERÍODO CH 

Empreendedorismo Aplicado à Arquitetura e Urbanismo 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 
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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 Pré Requisitos  

A Tabela abaixo apresenta as disciplinas que possuem pré-requisitos. 

 

DISCIPLINA 

 

PRE REQUISITO 

DESENHO DE ARQUITETURA II 
DESENHO DE ARQUITETURA I,  

GEOMETRIA DESCRITIVA 

INTRODUÇÃO AO PROJETO 
DESENHO DE ARQUITETURA I,  

GEOMETRIA DESCRITIVA 

PROJETO I 

DESENHO DE ARQUITETURA I,  

GEOMETRIA DESCRITIVA, 

 INTRODUÇÃO AO PROJETO 

PROJETO II 
INTRODUÇÃO AO PROJETO,  

PROJETO I 

PROJETO URBANO II PROJETO URBANO I 

PROJETO III 

INTRODUÇÃO AO PROJETO, 

PROJETO I, 

PROJETO II 

PROJETO URBANO III 
PROJETO URBANO I, 

PROJETO URBANO II 

PROJETO IV 

INTRODUÇÃO AO PROJETO, 

PROJETO I, 

PROJETO II, 

PROJETO III 

PROJETO URBANO IV 

PROJETO URBANO I, 

PROJETO URBANO II, 

PROJETO URBANO III 

ARQUITETURA BRASILEIRA II ARQUITETURA BRASILEIRA I 

PROJETO V 

INTRODUÇÃO AO PROJETO, 

PROJETO I, 

PROJETO II, 

PROJETO III, 

PROJETO IV 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL II PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL I 

PROJETO VI 

INTRODUÇÃO AO PROJETO, 

PROJETO I, 

PROJETO II, 

PROJETO III, 

PROJETO IV, 

PROJETO V. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

HISTÓRIA DA ARTE 

INTRODUÇÃO À TOPOGRAFIA 

LINGUAGENS DIGITAIS I 

LINGUAGENS DIGITAIS II 

SISTEMAS ESTRUTURAIS 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

PROJETO III 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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INSTALAÇÕES HIDÁULICAS 

PROJETO V 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL II 

PROJETO VI 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

  

5.3 Ementas e Bibliografias Básicas e Complementares 

 As ementas e as referências bibliográficas básicas e complementares estão no Anexo I. 

 

6. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

6.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico, e tem por finalidade a implantação, avaliação, 

consolidação e contínua atualização do Curso, observadas a legislação educacional e as 

diretrizes institucionais. O mesmo é formado pelo Coordenador do Curso e Professores que 

fazem parte do Corpo Docente da Instituição, todos com formação e titulação na área afim, 

com destacada experiência no Magistério Superior e no mercado de trabalho.  

De acordo com o Regimento Institucional, as atribuições do NDE são:  

I. elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos, 

zelando pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais;  

II. estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;  

III. atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso;  

IV. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para discussão no Colegiado 

de Curso, quando necessário;  

V. supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento definidas no Projeto 

Pedagógico do Curso;  

VI. analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;  

VII. promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;  

VIII. estimular a produção científica na área de formação do curso. 
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6.2 Coordenação do Curso 

As coordenações constituem a unidade básica dos cursos do UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria, cujas principais atribuições são a organização administrativa, 

didático-pedagógica e científica de cada curso. Cada coordenador de Curso responde 

hierarquicamente à Diretoria Regional de Operações Goiás e suas atribuições, que estão 

consubstanciadas no Regimento Interno, são: 

 Representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

 Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

 Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Conselho 

de Curso, bem como a assiduidade dos professores; 

 Apresentar semestralmente a Diretoria Regional de Operações Goiás, relatório de 

suas atividades e do Conselho; 

 Sugerir a Diretoria Regional de Operações Goiás, a contratação ou dispensa de 

pessoal docente; 

 Fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário acadêmico e 

demais planos de trabalho do Conselho; 

 Promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de 

ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem; 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pela Diretoria Regional 

de Operações Goiás ou órgão colegiado superior; e 

 Elaborar, semestralmente os relatórios de adequação e readequação para 

apresentar à mantenedora, após serem submetidos à Diretoria Regional de 

Operações Goiás.  

A Coordenação do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo participa de 

reuniões colegiadas, a saber: 

 Colegiado Acadêmico: é composto por todos os coordenadores de cursos da IES 

e realiza reuniões semanais com a diretoria acadêmica, para deliberação de 

assuntos comuns e específicos a todos os cursos. 

 Reuniões de Colegiado de Curso: são realizadas, em cada semestre letivo, duas 
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reuniões do colegiado de professores, com a participação de alunos representantes 

de sala e nas quais professores e alunos avaliam a prática educativa e o andamento 

das atividades previstas. O Colegiado do Curso é composto pelo Coordenador, 

todos os professores ativos e dois representantes de alunos de cada uma das turmas 

em andamento (representante e vice), eleitos oficialmente pelos alunos da turma 

que representam. As reuniões de colegiado, semestrais avaliam o andamento do 

semestre registrando os aspectos positivos e discutindo os aspectos que carecem 

de encaminhamentos de melhoria. As atas de reuniões de colegiado são 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. 

 Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE): são realizadas, em cada 

semestre letivo, duas reuniões e quando convocadas extraordinariamente; 

 Semana de Planejamento Pedagógico: antes do início das aulas, é realizada a 

Semana de Planejamento Pedagógico, na qual o Gestor Matricial e seu respectivo 

Corpo Docente desenvolvem atividades individuas e coletivas de planejamento 

das aulas para o semestre, de acordo com as demandas de cada curso. Nesta 

semana, é realizada a integração dos docentes recém-contratados e apresentados 

os novos produtos e serviços institucionais. Os docentes são atualizados quanto às 

normas de funcionamento da secretaria geral, aos critérios de avaliação e aos 

serviços da biblioteca e de outras áreas de apoio administrativo. O Gestor 

Matricial realiza junto ao seu corpo docente a consolidação dos planos de ensino 

e, em conjunto com os Coordenadores de curso, discute os aspectos relacionados 

à operacionalização do semestre.  

 Convenção Acadêmica: é a atividade que abre oficialmente o semestre letivo, se 

constituindo em um momento de formação, atualização e troca de experiências. A 

convenção acadêmica congrega todos os colaboradores da IES, professores, 

pessoal técnico-administrativos, gestores, Diretoria e representantes da 

Mantenedora. Na convenção são divulgadas e discutidas as principais diretrizes 

administrativas e pedagógicas da IES.  A convenção é, também, um momento de 

confraternização, de socialização das metas e objetivos semestrais, de renovação 

dos compromissos institucionais e do comprometimento de todos com a sua 
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missão educacional. 

6.3 Colegiado do Curso 

O Colegiado do Curso é composto pelo Coordenador, pelo Corpo Docente e 

representantes de alunos de cada uma das turmas em andamento, eleitos pelos seus pares. São 

realizadas duas reuniões do Colegiado por semestre letivo. Nas reuniões do Colegiado, 

presididas pelo Coordenador, professores e alunos representantes avaliam o andamento do 

semestre registrando os aspectos positivos e discutindo os aspectos que precisam de 

encaminhamentos de melhoria.  

As atas de reuniões do Colegiado são 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. 

 

7. RECURSOS HUMANOS DO CURSO 

7.1 Corpo docente do Curso 

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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 do UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria é 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.  

A Coordenação do Curso busca 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. 
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7.2 Plano de Carreira Docente 

O Plano de Carreira Docente do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 

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; os prêmios 

e estímulos em forma de abono pecuniário; os critérios de promoção; o regime de trabalho e 

a remuneração. O quadro de professores integrantes do Corpo Docente do UNIALFA – 

Centro Universitário Alves Faria constitui um único grupo ocupacional organizado em 

carreira, compreendendo a seguinte série de classes: 

I – professor titular;  

II – professor assistente;  

III - professor especialista; 

O regime de contratação dos professores do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria concede apoia e estimula a 

formação continuada e o contínuo aprimoramento do seu Corpo Docente, por meio de 

prêmios, em função do desempenho profissional, como:  

 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-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; 

 homenagem ao Professor Destaque, distinção concedida por ocasião da 

Convenção Acadêmica aos Professores que demonstraram melhor desempenho 

no exercício de suas funções, de acordo com critérios estabelecidos.  
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7.3 Corpo Técnico-Administrativo  

O Curso de Arquitetura e Urbanismo é apoiado pelo corpo técnico-administrativo, 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. 

O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria conta com profissionais 

administrativos específicos para cada área: 

- Bibliotecária; 

- Colaboradores na Sala dos Professores;  

- Suporte de Informática, atendendo todo o período de atividade acadêmica e 

também em regime de plantão; 

- Colaboradores para atendimento no Núcleo de Estágio, Núcleo de Pesquisa, 

Núcleo de Apoio ao aluno e na Central de Atendimento;  

- Seguranças; 

- 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. 

 

7.4 Corpo Discente 

Visando se tornar um Centro de Excelência em Educação e Negócios, o UNIALFA 

– Centro Universitário Alves Faria incorpora e investe em metodologias de ensino que se 

aproximam da excelência acadêmica e das melhores práticas gerenciais do mercado, com o 

objetivo de preparar para o mercado de trabalho profissionais reflexivos, com sólida 

formação teórica e prática, sendo aptos para a atuarem nas mais competitivas empresas 

nacionais e internacionais.  
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Dessa forma, as características a serem desenvolvidas e que compõem o perfil 

profissional desejado para os alunos dos cursos do UNIALFA – Centro Universitário Alves 

Faria são: 

 Ter perfil empreendedor; 

 Demonstrar domínio técnico na área de atuação; 

 Ser proativo; 

 Demonstrar capacidade de gerir negócios; 

 Ser objetivo e orientado para resultados; 

 Possuir olhar investigativo (interpretar cenários de dados econômicos); 

 Tomar decisões; 

 Desenvolver liderança; 

 Saber administrar conflitos; 

 Atuar em equipe; 

 Ser disciplinado e organizado; 

 Saber ouvir, falar, redigir; 

 Ter consciência e atitudes éticas; 

 Ter capacidade de aprender a aprender sempre; 

 Possuir raciocínio lógico; 

 Ter capacidade crítica; 

 Demonstrar noções básicas de qualidade total; 

 Possuir consciência dos limites e potencialidade do ser humano; 

 Ter visão e raciocínio multidisciplinar; 

 Ser capaz de se adaptar a novas situações (flexibilidade). 

O ingresso de alunos para o Curso se dá, basicamente, de quatro maneiras: vestibular, 

transferência externa, ingresso de portadores de diploma e alunos provenientes do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Conforme previsto no Projeto Pedagógico Institucional 
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(PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Corpo Discente tem 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 em processo seletivo, estando regularmente 

matriculado, o Discente pode utilizar todas as instalações que a Instituição disponibiliza para 

a realização das atividades acadêmicas de cultura, lazer e recreação, bem como usufruir dos 

serviços de apoio pedagógico, psicológico e de apoio à carreira profissional. Buscando 

assegurar aos alunos não somente a qualidade do ensino, mas também a permanência no 

curso escolhido, o atendimento ao Corpo Discente é feito por meio de estruturas, programas 

e serviços de atenção ao aluno, entre os quais se destacam:  

Central de Atendimento ao Aluno: implantada nos primeiros anos de funcionamento do 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 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. 
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Monitoria Voluntária e Remunerada:  A atividade de monitoria é uma excelente 

oportunidade para que um Aluno com bom aproveitamento nas disciplinas de seu Curso 

compartilhe sua experiência com os Colegas e ao mesmo tempo consolide ainda mais o 

domínio sobre os conhecimentos auferidos. São oferecidas monitorias para diversos cursos 

em disciplinas que são selecionadas pelos coordenadores adjuntos. O Aluno participa de um 

processo seletivo realizado por meio de Prova escrita. O estudante monitor receberá Bolsa 

de estudos, equivalente até 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor das mensalidades 

(primeira faixa), enquanto exercer a Monitoria, não incluída a Bolsa para desconto na 

Matrícula. A Bolsa será concedida ao Estudante Monitor a partir do mês subsequente ao da 

aprovação no processo seletivo.  

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP): O NAP realiza acompanhamento pedagógico em 

apoio ao Corpo discente, ao Corpo Docente e também a coordenação adjunta de cursos; 

elabora e coordena projetos de recuperação de estudos para os discentes com déficit de 

rendimento acadêmico; realiza reunião com calouros, explanando sobre as técnicas de 

estudo; promove cursos de formação para Docentes; promove e acompanha o nivelamento 

de conhecimento em Português, Matemática e Resistência dos Materiais, além do Programa 

de Monitorias. O Núcleo de Apoio Pedagógico trabalha no desenvolvimento de propostas 

que elevem o nível cultural do acadêmico, ampliando as condições de maior aproveitamento 

dos Cursos pelos seus Alunos. 

Nivelamento: O conhecimento em nível superior de formação, para ser absorvido, necessita 

ter asseguradas bases sólidas e homogêneas. Quando isso não acontece, o ritmo das aulas 

não flui adequadamente, colocando em risco o cumprimento das ementas estabelecidas em 

cada uma das disciplinas dos Cursos. É importante destacar que as disciplinas se inter-

relacionam, e, portanto, muitas vezes o aprendizado bem feito em determinados 

componentes, trará benefícios para outras etapas da jornada. Exemplos destes componentes 

são encontrados nas disciplinas de Português, Matemática e Noções de Resistência dos 

Materiais, e por esta razão, o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria oferece Cursos 

de nivelamento de conhecimentos nestas Áreas, buscando assegurar melhor qualidade no 

andamento dos Cursos e performance dos Alunos. 

Núcleo de Estágio e Pesquisa em Psicologia (Clínica de Psicologia) O Núcleo de Estágio 

e Pesquisa em Psicologia (NEPP):  situados no Campus Perimetral, foram instituídos para 

contemplar a articulação entre teoria e prática. O objetivo é disponibilizar aos Alunos 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 86/136 

 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

oportunidades para as práticas que envolvem atendimento à comunidade. Com instalações 

físicas necessárias para o desenvolvimento de atividades, como: treinar técnicas de 

entrevista, aplicação de métodos e técnicas psicoterápicas na modalidade individual com 

crianças, adolescentes e adultos, e/ou populações específicas, e favorecer o desenvolvimento 

de subsídios para a construção da identidade profissional, o Núcleo exerce um papel 

preponderante para formação do Psicólogo UNIALFA. A estrutura do NEPP integra o 

Núcleo de Práticas das Faculdades do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, tendo 

prioridade reservada para uso, conforme horários de plantão e atendimento, aos Alunos 

matriculados no Estágio Supervisionado Específico I e II (Alunos do nono e décimos 

períodos), bem como os Alunos das disciplinas de Aconselhamento Psicológico e Estágio 

Básico e Psicodiagnóstico e Estágio Básico. O espaço da clínica terá uma agenda que 

concilie as atividades dos Alunos da Unidade Perimetral e da Unidade Bueno. Constitui-se 

em um facilitador para a construção de modelos de atuação nas diferentes áreas da Psicologia 

e em suas diversas modalidades, promovendo a reflexão e o desenvolvimento de habilidades 

e competências essenciais ao exercício profissional. 

Núcleo de Práticas Jurídicas: O Núcleo de Prática Jurídica - Profa. Dra. Giselda Maria 

Fernandes Novaes Hironaka (NPJ) está localizado no Bloco D da Unidade Perimetral, ao 

lado da Coordenação do Curso de Direito. Este espaço é reservado às atividades práticas 

(reais e simuladas) dos Alunos do Curso de Direito, bem como à realização de atividades de 

extensão, palestra, audiências reais e simuladas, além de receber inscrições e relatórios 

relacionados a estas atividades. O NPJ - UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 

possui três salas de audiência de instrução e julgamento, uma sala de audiências de 

conciliação, dois gabinetes para atendimento, uma recepção, um Auditório do Tribunal do 

Júri (Dr. Marconi Perillo Júnior) e uma sala para advogados. O NPJ - UNIALFA – Centro 

Universitário Alves Faria dispõe, também, de um Cartório Simulado para suporte e registro 

das atividades relacionadas às atividades práticas. Um importante serviço prestado pelo NPJ 

- UNIALFA é o atendimento jurídico gratuito destinado à população de baixa renda. São 

realizadas orientações e / ou propositura de ações judiciais nas áreas de Família, Sucessões, 

Contratos, Consumidor e Responsabilidade Civil (Indenizações). Para ser atendido pelo NPJ 

– UNIALFA, o interessado deve agendar atendimento e demonstrar: a) que reside em 

Goiânia; b) que a outra parte do processo também reside em Goiânia; e, c) que possui renda 

familiar inferir a 03 (três) salários mínimos. 
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Núcleo de Educação Inclusiva: A Faculdade Alves Faria preserva os direitos de todos os 

alunos com ou sem necessidades especiais, visuais, auditivas, físicas e as pessoas com 

transtorno do Espectro Autista, conforme a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, disposto na Lei nº 12+764 de 27 de dezembro 

de 2012.  

O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) e o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) do 

UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria estão preparados para promover a inclusão 

educacional de alunos com deficiência e necessidades educativas especiais (transtornos 

globais do desenvolvimento, incluindo transtornos do espectro autista e altas 

habilidades/superdotação) de forma a: 

1. Oferecer apoio didático-pedagógico e acompanhamento psicopedagógico aos alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação respeitando suas necessidades individuais; 

2. Orientar e acompanhar a flexibilidade curricular em atendimento ao processo de 

inclusão e formação profissional; 

3. Desenvolver assessoramento didático-pedagógico aos coordenadores de cursos e 

docentes sobre o atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

4. Realizar mapeamento dos alunos aluno com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação para análise das limitações e 

possibilidades nos cursos de graduação; 

5. Identificar e solicitar aquisição, mediante demanda, de equipamentos de tecnologia 

assistiva e materiais pedagógicos acessíveis, atendendo às necessidades específicas 

dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 

6. Apoiar funcionários, técnicos e corpo docente nas demandas relacionadas ao 

processo educativo inclusivo;  

7. Realizar adequação dos projetos pedagógicos de curso aos critérios de acessibilidade 

metodológica;  

8. Promover formação continuada para inclusão aos docentes e outros membros da 

comunidade acadêmica, sempre que necessário; 
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9. Apoiar e acompanhar os projetos arquitetônicos que viabilizem o livre acesso das 

pessoas com deficiência. 

Inclusão digital: os alunos do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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. O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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: o UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 

oferece a seus alunos um programa de financiamento próprio, o Crédito Estudantil, 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. 

Além dos programas de financiamento, a Instituição oferece a seus alunos as 

seguintes modalidades de bolsas de estudo: 

 Bolsa Empresa: oferece descontos exclusivos para funcionários de empresas 

conveniadas; 

 Programa de Fidelização Empresarial: oferece descontos para colegas de trabalho 

que estudam no UNIALFA;  

 Programa de Fidelização Familiar: oferece descontos para familiares que estudam 

no UNIALFA; 

 Bolsa Coca-Cola: oferece descontos nas mensalidades, de acordo com o 

desempenho do aluno no vestibular; 

 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. 
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 Bolsa Atleta: oferece descontos para alunos que representem o UNIALFA em 

competições esportivas; 

 Bolsa Coral: oferece descontos para alunos que participem do Coral UNIALFA. 

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 

instalações, proporcionando conforto e bem-estar a todos. 

 

8 ESTRUTURA FÍSICA  

 

8.1 Instalações gerais  

O Campus do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria possui salas para as 

Diretorias, salas de reuniões, Secretaria Geral, Central de Atendimento ao Aluno, 

Almoxarifado, Instalações Sanitárias, Salas de Coordenações de Cursos de graduação e 

mestrado, laboratórios de informática, laboratórios específicos dos cursos de graduação, três 
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auditórios, Salas de Professores, Biblioteca, Refeitório para alunos, professores e 

funcionários, Serviços Gerais (Copa), duas lanchonetes, uma fotocopiadora, sala da CPA, 

Gabinete de Professor, Gerência de Tecnologia da Informação, Gerência de Segurança, 

Núcleo de Apoio Pedagógico, Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Controladoria 

Financeira , Núcleo de Estágio, Marketing , Suporte Laboratórios, Tesouraria, gabinete 

docente, Quadra esportiva descoberta, 2.000 vagas, dentre outras.  

 

8.2 Salas de aula 

A instituição possui salas de aula climatizadas com ar condicionado distribuídas entre 

os blocos B, C e D, além de laboratórios de informática, além de 2 auditórios. 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. 

 

8.3 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 frequências no sistema on-line.  

A Gestão Acadêmica conta com computadores que estão distribuídos de acordo com 

a necessidade de cada setor. 

 

8.4 Recursos e Equipamentos 

Esses 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.  
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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.  

 

8.5 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.  

A Faculdade possui um link de 10 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 500 computadores distribuídos entre 

laboratórios, biblioteca e administração, sendo que em cada laboratório existe um 

computador para o professor.  

 

8.6 Planos de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos 

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. 

 

8.7 Disponibilidades dos Softwares 

Os softwares são adquiridos conforme a necessidade das disciplinas, a pedido dos 

Coordenadores dos Departamentos e/ou professores. 
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8.8 Quadro de Pessoal de Apoio 

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. 

 

8.9 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 

07h30 às 22h, 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. 

 

8.10 Laboratórios do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

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: 

 

PERÍODO 

 

 

LABORATÓRIO 

 

Desenho de Arquitetura I Laboratório de Desenho 

Geometria Descritiva Laboratório de Desenho 

Introdução à Topografia Laboratório de Desenho 

Plástica Laboratório de Desenho 

2º Semestre 

Desenho de Arquitetura II Atelier de projeto 

Introdução ao Projeto Atelier de projeto 

Linguagens Digitais I Laboratório de Informática 

Mecânica dos Solos Laboratório de construção 

Noções de Resistência dos Materiais Laboratório de construção 

Sistemas Estruturais Laboratório de construção 

3º Semestre 

Linguagens Digitais II Laboratório de Informática 

Materiais de Construção Laboratório de construção 

Projeto I Atelier de projeto 

Projeto Urbano I Atelier de projeto 

Infraestrutura Urbana Atelier de projeto 
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4º Semestre 

Conforto Ambiental I Atelier de projeto 

Projeto II Atelier de projeto 

Projeto Urbano II Atelier de projeto 

Técnicas Construtivas I Laboratório de construção 

 

9 BIBLIOTECA 

A Biblioteca do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria conta confortáveis 

instalações, iluminação e ventilação adequadas, em espaço adequado para armazenamento 

do acervo, serviços administrativos, salas para estudo em grupo, escaninhos para estudo 

individual, computadores para consulta on-line ao acervo e espaço para multimídia equipado 

com computadores para acesso à internet e bases de dados. A Biblioteca dispõe, também, de 

equipamentos e mobiliários necessários à acomodação do acervo e à prestação dos serviços 

de atendimento a seus usuários. 

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. 

O acervo é constituído por livros, periódicos, CD´s, DVD´s, fitas de vídeo e trabalhos 

de conclusão dos cursos de graduação.  

 

9.1  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: 

           O UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria 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. 
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 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. 

 

9.2 Recursos Humanos 

A Biblioteca está diretamente ligada à Diretoria Regional, 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 h) Total 

Bibliotecário 0 01 01 

Assistente de bibliotecário 01 - 01 

Auxiliar de biblioteca 05 - 05 

Estagiários - 03 03 

Segurança 02 02 02 

 

9.3 Horário de Funcionamento 

A biblioteca da Faculdade Alves Faria atende os usuários de segunda-feira a 

sexta-feira, das 7h às 22h30min em horário ininterrupto e aos sábados das 8h às 16h. 

 

9.4 Política de Atualização de Acervo 

A política de atualização do acervo abrange todas as modalidades de aquisição: 

compra, doação, assinatura e permuta. As coleções são selecionadas e adquiridas com base 

no conteúdo programático das disciplinas, de acordo com as bibliografias básicas e 

complementares sugeridas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos pelos Coordenadores, 

Corpo docente e sugestões dos Bibliotecários.  

Ao início de cada semestre letivo, Coordenadores e Professores, ao planejarem suas 

atividades acadêmicas, encaminham à Biblioteca as sugestões bibliográficas referentes à 

formação geral e específica dos cursos para fins de aquisição. Este procedimento mantém o 

acervo atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo.   

Quanto ao número de títulos, são adquiridos todos os indicados na bibliografia básica 

e pelo menos dois títulos da bibliografia complementar para cada disciplina.  A quantidade 
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de exemplares é proporcional ao número de alunos e segue as recomendações dos órgãos 

oficiais de educação, porém, é possível adquirir maior quantidade de exemplares, conforme 

a demanda de uso das obras.   

A aquisição é planejada, sendo feita com base na matriz curricular e nas necessidades 

de cada curso. A política de aquisição é desenvolvida por uma comissão formada pelo 

bibliotecário, coordenadores de cursos e professores. No que se refere à aquisição por 

compra, há verba semestral, destinada a cada curso individualmente, para compra de todos 

os tipos de documentos, o que garante a manutenção do acervo atualizado e em 

conformidade com as necessidades de cada curso.  

A aquisição pressupõe, ainda, a observação de alguns critérios para a seleção dos 

documentos a serem incorporados ao acervo, tais como: 

 Grau de atualização da obra em relação aos programas de ensino e de pesquisa 

realizados pela Faculdade;  

 Idioma do texto em relação ao perfil de usuários da Instituição;  

 Autoridade do autor e/ou editor;  

 Citação em fontes de informação;  

 Número de exemplares a serem adquiridos em relação ao número de alunos por 

curso;  

 Áreas de concentração dos cursos da Instituição.  

 

9.5 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 
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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. 

 

9.6 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. 

 

http://www.alfa.br/biblioteca
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Os usuários, desde que vinculados à instituição, têm acesso ao acervo, podendo 

utilizá-lo no local ou retirá-lo por empréstimo. São oferecidos os seguintes serviços aos 

usuários: 

 Consulta ao acervo (local e pela internet); 

 Reserva de títulos e renovação de empréstimo, podendo ser realizadas nas 

dependências da Biblioteca ou pelo sistema online; 

 Treinamento de usuários; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Divulgação seletiva da informação (DSI): divulgação por meio de jornais eletrônicos 

do acervo e dos serviços da biblioteca; 

 Murais informativos; 

 Exposição de novas aquisições; 

 Comutação Bibliográfica; 

 Orientações gerais sobre o uso das normas de documentação da ABNT; 

 Acesso ao acervo virtual. 

 

9.7 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. 

 

9.8 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 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – P. 98/136 

 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

9.9 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. 

 

9.10 Serviço de reprografia 

Próximo às instalações da biblioteca a Instituição oferece serviço de reprografia.  

 

9.11 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. 

 

9.12 Registro (tombo) 

O próprio sistema gerencia tal controle, observando as características de cada 

material. Para efeitos legais esse registro consta em catálogo. 

 

9.13 Descrição Bibliográfica (catalogação) 

Para a padronização da descrição é utilizado o AACRII – Anglo American 

Cataloguing Rules. 
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9.14 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. 

 

9.15 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.  

 

10. PLANEJAMENTO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

Os recursos do UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, 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. 
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ANEXO I – EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 
 

DISCIPLINAS DO 1º PERÍODO 

 
Desenho de Arquitetura I 80 
 
Bibliografia Básica:             

PER BUE SP REFERÊNCIA 

14   ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão 
criadora. São Paulo: Pioneira, 2001. 
7.01 A748a 

16   MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72.012 M963d 

33   NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. São Paulo: 
Editora Gustavo Gili, 2013. 
72.012.1 N482n 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   JACOBY, Helmut. El Dibujo de los Arquitectos. Barcelona: Editora 
Gustavo Gili, 1971. 
72.012 J15d 

18   DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
7.01 D679s 

20   CHING, Francis D. K. Desenho para arquitetos. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 
72.01 C539d 

2   PIGNATARI, Décio. Semiótica da arte e da arquitetura. 4.ed. Cotia (SP): 
Ateliê Editorial, 2004. 
74 P632s 

10   MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico. 4.ed. rev. atual. São 
Paulo: Blucher, 2014. 
72.01 M77d 

 
Economia Aplicada 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

33   ROSSETTI, José Pascoal. Introdução à economia. 20.ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
330.1 R74i 

45   EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de economia. 6.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
330.1 M294 

14   SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Economia. 19.ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2012. 
330.1 S18e 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 
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5   WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia. 2.ed. São Paulo: 
Makron Books, 1994. 
330.1 W85e 

6   ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 
12.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
51:336 A83m 

6   Gonçalves, Robson Ribeiro. Economia aplicada. 9. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
33 G635e 

7   SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; ANDERSON, David R. 
Estatística aplicada à administração e economia. 3. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2013. 
519.22:330 A546e 

16   PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de 
economia. 4.ed. rev. ampl. São Paulo: Pioneira, 2003. 
330.1 P289p 

 
Geometria Descritiva 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

36   FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia 
gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2009. 
62:744.42  F873d 

22   SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de 
desenho técnico. 8. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2013. 
62:744.42  S741n 

20   SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. 
62:744.42  S586d 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   CORAINI, Ana Lúcia Saad; SIHN, Ieda Maria Nolla. Curso de autoCAD 
14: básico. São Paulo: Makron Books, 1998. v. 1. 
004.92 AUTOCAD  C787a 

28   BALDAM, Roquemar de Lima; COSTA, Lourenço. AutoCad 2004: 
utilizando totalmente. 3.ed. São Paulo: Érica, 2005. 
004.92 AUTOCAD  B177a 

3   MENEGOTTO, José Luis; ARAUJO, Tereza Cristina Malveira de. O 
Desenho digital: técnica & arte. Rio de Janeiro: Interciência, 2000. 
77 M541d 

36   VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho técnico sem prancheta 
com AutoCAD 2008. 2.ed. Florianópolis: Visual Books, 2007. 
62:744.42 V452d 

3   David S. Cohn AutoCad 12 : guia completo  V.2. Rio de Janeiro (RJ) : 
Berkeley, 1993.   
 004.92AutoCad A939 

 
 

Metodologia Científica 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 
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105   SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 
23.ed.rev. São Paulo: Cortez, 2007. 
001.89 S498m 

29   MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
001.81 L192f 

109   MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; 
NUNES, Heliane Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, 
execução e avaliação. Goiânia: Faculdade Alves Faria, 2008. 
001.81 M539t 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

3   SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia 
científica. 2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
001.81 S237m 

12   MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do 
trabalho científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
001.81  M321m 

10   PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: 
abordagem teórico-prática. 17. ed. Campinas (SP): Papirus, 2014. 
001.81 P125m 

2   KERLINGER, Fred Nichols. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: 
um tratamento conceitual. São Paulo: EPU, 2013. 
001.81  B668m 

10   LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 
1999. 
001.8  K39m 

 
História da Arte 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

18   JANSON, H. W. História geral da arte. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007.v.1,v.2 e v.3 
7.03(091) J81h 

14   KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 12.ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2013. 
001.5 K96e 

25   CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2011, v. 1. 
316.422.44 C348s 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   Hauser, Arnold.  Historia social da arte e da literatura. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
7(091) H376h 

4   KANDINSKY, Wassily. Olhar sobre o passado. São Paulo: Martins Fontes, 
1991. 
73 K16o 
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2   KNELLER, George F. A ciência como atividade humana. São Paulo: 
Edutora da Universidade de São Paulo, 1980. 
001.1 K68 

20   ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. 6.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. 
7.036 A686h 

6   BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 
7(091) B348b 

 
Plástica 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a 

18   DONDIS, Donis A. linguagem visual. Sintaxe da 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
7.01 D679s 

14   OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. 28.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 
7:159.928 O85c 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   Reyes, Paulo . Projeto por cenário: o território em foco. Porto Alegre: 
Sulina, 2015. 
711.4 R456p 

2   SILVA, Rodrigo. Sobre taipas e textos: um estudo sobre as narrativas a 
respeito da cidade de São Paulo. São Paulo: Alameda, 2013. 
930.1 S586s 

2   Moholy-Nagy, Lászlo. Do material à arquitetura. Barcelona: Editora 
Gustavo .Gili, 2005. 
7.03:72 M698m 

2   FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
72 F245f 

2   SCHULZ-DORNBURG, Juli. Arte y arquitectura: nuevas afinidades. 
Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2000. 
7:72 S388a 

 
Introdução à Topografia 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

68   BORGES, Alberto de Campos. Topografia . 3.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2013, v.1 e v.2 
528.4 B732t 

16   HACHICH, Waldemar et al. (editores). Fundações: teoria e prática. 2.ed 
São Paulo: PINI, 2012. 
624.15 F981 
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16   MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. 2.ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2012. 
624.13 M414o 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

8   SILVA, Ardemirio de Barros. Sistemas de informações geo-referenciais. 
Campinas (SP): Editora Unicamp, 2012. 
528.7 S586s 

2   CRUZ, Paulo Teixeira da. 100 barragens brasileiras: casos históricos, 
materiais de construção, projeto. 2.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 
2009. 
627.82(81) C957c 

9   VARGAS, Mílton. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo: McGraw 
Hill, 1981. 
624.131 V297i 

68   BORGES, Alberto de Campos. Topografia  São Paulo: Edgard Blucher, 
2012, v.1 v.2. 
528.4 B732t  

13   VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: B4 
Editores, 2014. 
72:316.334.54 L566m  

 
 

DISCIPLINAS DO 2º PERÍODO 

 
Desenho de Arquitetura II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   MOLITERNO, Antonio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de 
madeira 4.ed rev.São Paulo: Blucher, 2013. 
624.011.1 M725c 

33   NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. São Paulo: 
Editora Gustavo Gili, 2013. 
72.012.1 N482n 

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira.. Bases para projeto estrutural na 
arquitetura 4.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2007. Bases 
624.15 R291b 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

4   Grant W. Reid. Landscape graphics: plan, section, and perspective 
drawing of landscape spaces. New York: Whitney Library of Design,2002. 
514.18 R353l 

2   TURIN, Roti Nielba. Aulas: introdução ao estudo das linguagens. São 
Paulo: Annablume, 2007. 
808 T938a 

16   MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72.012 M963d  

8   MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 
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766 M963d 

2   PIGNATARI, Décio. . Semiótica da Arte e da Arquitetura 4.ed. Cotia (SP): 
Ateliê Editorial, 2004. 
74 P632s  

 
Infraestrutura Urbana 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 
planejamento e à gestão urbanos. 10.ed Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2015. 
711.4 S729m 

20   GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de engenharia hidráulica e 
sanitária. 2.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. 
626 G215h 

10   TUCCI, Carlos E. M. (Org.). Hidrologia: ciência e aplicação. 4.ed. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2013. v. 4. 
626 H632 

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   HAMMER, Mark J. . Sistemas de abastecimento de água e esgotos Rio 
de Janeiro: LTC, 1979. 
628.1 H224s 

7   CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem urbana e controle de enchentes. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
696.12 C212d 

4   PINTO, Nelson L. de, et al. Hidrologia básica. São Paulo: Blucher, 2011. 
626 P659h 

6   RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de 
água: Tecnologia Atualizada. São Paulo: Edgard Blücher, 2011. 
628.16 R535t 

2 
 

  SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 7.ed.rev. atua. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 
34:771.4 S586d 

 
Introdução ao Projeto 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

12   Neves, Laerte Pedreira . Adoção do partido na arquitetura. 3.ed. 
Salvador: EDUFBA, 2012. 
72.012.1 N513a 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l 

18   NIEMEYER, Oscar. Conversa de arquiteto. 4.ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1999.  
72 N672c 

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 
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2   ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de. Caminhos da 
arquitetura. 4.ed.rev.ampl. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
72 A787c 

24   BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2016. 
7.03 B886a 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  

4   Grant W. Reid Grant WLandscape graphics: plan, section, and perspective 
drawing of landscape spaces. New York: Whitney Library of Design,2002. 
514.18 R353l  

6   ROBBINS, Edward. Why architects draw. Londres: MIT, 1994. 
72.012 R632w 

 
Linguagens Digitais I 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

22   CHING, Francis D. K. Técnicas de construção ilustradas. 4.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 
72.012 C539t  

33   NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. São Paulo: 
Editora Gustavo Gili, 2013. 
72.012.1 N482n  

36   VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho técnico sem prancheta 
com AutoCAD 2008. 2.ed. Florianópolis: Visual Books, 2007. 
62:744.42 V452d 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

3   ELLIOTT, Steven D. AutoCad: guia conciso para comandos e recursos 
release 13. São Paulo: Makron, 1997. 
004.92 AutoCad E46a 

26   BALDAM, Roquemar de Lima; COSTA, Lourenço; OLIVEIRA, Adriano de. 
AutoCad 2010: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 2009.   004.92  
AUTOCAD B177a 
 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  

3   COHN, David S. et al. Autocad 12: guia completo. Rio de Janeiro: 
Berkeley: 1993. v.2. 
004.92AutoCad A939 

22   SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de 
desenho técnico. 8. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2013. 
62:744.42  S741n 

 
Mecânica dos Solos 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 
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16   HACHICH, Waldemar et al. (editores). Fundações: teoria e prática. 2.ed 
São Paulo: PINI, 2012. 
624.15 F981 

68   BORGES, Alberto de Campos. Topografia . 3.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2013, v.1. 
528.4 B732t 

42   PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos em 16 
aulas. 3ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 
624.131 P659c 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

9   VARGAS, Milton. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo: McGraw 
Hill, 1981. 
624.131 V297i  

 
8 

  SILVA, Ardemirio de Barros. Sistemas de informações geo-referenciais. 
Campinas (SP): Editora Unicamp, 2012. 
528.7 S586s  

10   VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: B4 
Editores, 2014. 
72:316.334.54 L566m  

2   LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos. 2. ed. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2010. 
624.131:631.4 L611f 

16   MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. 2.ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2012. 
624.13 M414o 

 
Resistência dos Materiais 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

40   BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell. Resistência dos materiais. 
3.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 
621 B415r 

25   GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mechanics of materials. 7.ed. 
Stamford: Cengage Learning, 2009. 
62-4 G367m 

36   BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para 
entender e gostar. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
621 B748r  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

36   MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18.ed. 
São Paulo: Érica, 2009. 
621 M518m 

2   POPOV, Egor P. Engineering mechanics of solids. 2. ed. New Jersey: 
Prentice-Hall, 1998. 
621 P829e 

8   ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 
2015. 
624.01 E57s 
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5   TIMOSHENKO, Stephen P.; GERE, James. Mecânica dos sólidos. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1986. V.1 e v.2 
621.01 T585 

57   HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2010. 
621  H624m 

 
Gestão de Carreira em Arquitetural I 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

12   PAULA, Maurício de. O sucesso é inevitável: coaching e carreira. São 
Paulo: Futura, 2005. 
658.3-057.162 P324s 

30   DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para 
repensar a gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2009. 
658.3 D978a 

15   DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2.ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
658.3 D475a 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

3   NAVARRO, Leila. Super você: descubra seu poder de superação. São 
Paulo: Editora Gente, 2003. 
159.932.7 N322s 

8   MOGGI, Jair; BURKHARD, Daniel. Assuma a direção de sua carreira: os 
ciclos que definem o seu futuro profissional. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003.  
658.3 M696a 

3   RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos 
empregos e a redução da força de trabalho. São Paulo: Makron Books, 
1996. 
331.562 R42f 

9   DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a 
gestão de pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2007. 
658.3 D978c 

4   LUQUET, Mara. Guia valor econômico de finanças pessoais. São Paulo: 
Globo S/A, 2000. 
R336 L966gu 

 
Teoria da Arquitetura e Urbanismo I 40 
 
Bibliografia Básica:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

 
15 

  PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. 3.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2015. 
72.03 P514p 

14   SUMMERSON, John. A linguagem clássica da arquitetura. 5.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009. 
720.9 S953l 

20   KOCH, Wilfried. Dicionário dos estilos arquitetônicos. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009.   
72(038) K76d 
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Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   VILLARD DE HONNECOURT. Estudos de Iconografia medieval: o 
caderno de Villard de Honnecourt, arquiteto do século XIII. Brasília: UNB, 
1997. 
72:7.04 V719e 

3   Escudero, Lorenzo de La Plaza. Dicionário visual de arquitetura. 
72(038) E74d 
 

2   LAWRENCE, A.W. Arquitetura grega. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. 
72(38) L419a 

2   DUBY, Georges. História artística da Europa: a idade média. 2.ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2002. 
7.01(4) D632h 

2   DORLING Kindersley. Arte: artistas, obras, detalhes, temas: 1800-1900 
(I). São Paulo: Publifolha, 2012. 
7.03 K51a 

 

DISCIPLINAS DO 3º PERÍODO 

 
Linguagens Digitais II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  

14   ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão 
criadora. São Paulo: Pioneira, 2001. 
7.01 A748a  

26   BALDAM, Roquemar de Lima; COSTA, Lourenço; OLIVEIRA, Adriano de. 
AutoCad 2010: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 2009. 
004.92  AUTOCAD B177a 

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

3   E ELLIOTT, Steven D. AutoCad: guia conciso para comandos e recursos 
release 13. São Paulo: Makron, 1997. 
004.92 AutoCad E46a  

2   FERRARA, Lucrécia D’Alessio. Os significados urbanos. São Paulo: 
Edusp, 2000. 
711.4 F374s 

2   TURIN, Roti Nielba. Aulas: introdução ao estudo das linguagens. São 
Paulo: Annablume, 2007. 
808 T938a  

18   DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
7.01 D679s  

5   FERRARA, Lucrécia D’Aléssio. Leitura sem palavras. 4.ed. São Paulo: 
Ática: 2000. 
159.98 F374l 
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Materiais de Construção 80 
 
Bibliografia Básica:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

17   VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. São 
Paulo: Blucher, 2014. 
620:691 V284p 

66   BAUER, Luiz Alfredo Falcão (Coord.). Materiais de construção. 5.ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2013. V. 1 e v. 2. 
624:691 B344m 

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a 
arquitetura. 8.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2000. 
624.15:72 R291c  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

60   BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar.  
Concreto armado, eu te amo. 8.ed. rev. São Paulo: Blucher, 2015. v.1 e 
v.2 
691.328 B748c 

8   ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 
2015. 
624.01 E57s  

44   ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos 
materiais. 3.ed. traduzida. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 
62-4 A834c 

2   QUALIDADE na aquisição de materiais e execução de obras. São Paulo: 
PINI, 1996. 
624:691 Q1qa 

2   TAUIL, Carlos Alberto; RACCA, Cid Luiz. Alvenaria armada. 4.ed. rev. 
ampl. São Paulo: Editora Parma, 1988. 
624.012.2 T222a 

 
Projeto I 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

24   BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2016. 
7.03 B886a 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius e a Bauhaus. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2005. 
7.038.16 A686w 
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2   ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de. Caminhos da 
arquitetura. 4.ed.rev.ampl. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
72 A787c  

8   ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 
2015. 
624.01 E57s  

2   LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 7.ed. São Paulo: Perspectiva, 
2013. 
72 L467p 

4   CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo: 
Editora WMF Martin Fontes, 2014. 
72(038) C539d 

 
Projeto Urbano I 80 
 
Bibliografia Básica: OK 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan José. Ambiência urbana. 3.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2009. 
711.4 M395a 

20   JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 3.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011. 
711.4 J17m 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

4   ACSELRAD, Henri (Org.). A duração das cidades: sustentabilidade e risco 
nas políticas urbanas. 2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 
711.4 D947 

3   CALVINO, Italo. Cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 
2013. 
821.131.1-3 C168c 

4   CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro: caminhos para 
você participar do planejamento de sua cidade. 2.ed. São Paulo: Editora 
34, 2010. 
711.4 C198r 

2   MASCARO, Juan Luis. O Custo das decisões arquitetônicas. 5.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2010. 
72:69 M395c 

4   CHOAY, Françoise. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. 
7.ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
711.4 C545u 

 
Sistemas Estruturais 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

36   BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para 
entender e gostar. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
621 B748r 
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21   MARTHA, Luiz Fernando. Análise de estruturas: conceitos e métodos 
básicos. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2010. 
624.01 M377a 

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a 
arquitetura. 8.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2000. 
624.15:72 R291c  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: B4 
Editores, 2014. 
72:316.334.54 L566m 

10   SUSSEKIND, José Carlos. Curso de análise estrutural:   deformações e 
estruturas: método das forças. 9.ed. São Paulo: Globo, 1991. v.2 
624.01 S964cd 

2   ROCHA, Aderson Moreira da. Teoria e prática das estruturas: isostática. 
Rio de Janeiro: Editora Científica, 1973. v. 1. 
624.01 R672t 

8   ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 
2015. 
624.01 E57s 

4   CHING, Francis D. K. Sistemas estruturais ilustrados: padrões, sistemas 
e projeto. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
72.012 C539s 

 
Gestão Ambiental 40 
 
Bibliografia Básica:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley M.; GOLDEMBERG, José (Org.). O 
desafio da sustentabilidade na construção civil. São Paulo: Blucher, 2012. 
v. 5 
624 A275 

32   RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental: abordagens 
múltiplas. 2.ed. Porto Alegre: Penso Editora, 2012. 
504:37 E24 

18   SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 
São Paulo: Edusp, 2002. 
911.3 S237n 

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

4   GARTLAND, Lisa. Ilhas de calor: como mitigar zonas de calor em áreas 
urbanas. São Paulo: Oficinas de texto, 2010. 
551.58 G244i 

2   SOUZA, Ubiraci Espinelle Lemes de. Como reduzir perdas nos canteiros: 
manual de gestão do consumo de materiais na construção civil. São 
Paulo: PINI, 2008. 
691:69.052 S729c 

2   FRANCO, Maria Assunção Ribeiro. Desenho ambiental: uma introdução 
à arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. 2.ed. São Paulo: 
Annablume/Fapesp, 2008. 
71 F825d 
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6   SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. 23.ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. 
316.32 S237p 

6   LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. 
711.42 L987i 

 
Teoria da Arquitetura e Urbanismo II 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   ROSA, Nereide Schilaro Santa; ROSA, Tatiane Schilaro Santa. Arte 
contemporânea no Brasil: do final do século XX ao início do século XXI: 
ver e pensar. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2015. 
7.036(81) R788a 

20   KOCH, Wilfried. Dicionário dos estilos arquitetônicos. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009.  
72(038) K76d 4 ed. 2009 

15   PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. 3.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2015. 
72.03 P514p  

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   ARGAN, Giulio Carlo. Clássico anticlássico: o renascimento de 
Brunelleschi a Bruegel. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
7.034(450) A686c 

 
2 

  ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e persuasão: ensaios sobre o barroco. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
7.034.7 A686i 

2   CALABI, Donatella. A cidade do primeiro renascimento. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
711.42:7.034 C141c 

2   LOTZ, Wolfgang. Arquitetura na Itália 1500-1600. São Paulo: Cosac & 
Naify, 1998. 
72(37) L885a 

2   WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e barroco: estudo sobre a essência do 
estilo barroco e sua origem na Itália. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
7.034 W853r 

 
 

DISCIPLINAS DO 4º PERÍODO 

 
Conforto Ambiental I 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   BISTAFA, Sylvio R. Acústica aplicada ao controle do ruído. 2.ed. São 
Paulo: Blücher, 2015. 
621.39 B621a 

12   SOUZA, Lea Cristina Lucas de; ALMEIDA, Manuela Guedes de; 
BRAGANÇA, Luís. Bê-á-Bá da acústica arquitetônica: ouvindo a 
arquitetura. São Carlos (SP): EDUFSCAR, 2016. 
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534.84 S719b 

16   Ergonomia: Projeto e produção / Iida Itiro, Lia Buarque . São Paulo (SP) : 
Blucher, 2016 
 007 I18e 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

3   COSTA, Ennio Cruz da. Acústica técnica. São Paulo: Blucher, 2015. 
534.8 C837a 

26   FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto 
térmico. 8.ed. São Paulo: Studio Nobel, 2015. 
72:697 F941m 

04   BRITO, Francisco A.; CAMARA, João B. D. Democratização e gestão 
ambiental: em busca do desenvolvimento sustentável. 3.ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 
504.03 B862d 3. ed. 

10   PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. 
Conforto ambiental: iluminação, cores, ergonomia, paisagismo e critérios 
para projetos. São Paulo: Érica, 2014. 
72:69 P654c 

2   SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 
502 S237p 

 
Projeto II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

12   SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Gestão ambiental: instrumentos, 
esferas de ação e educação ambiental. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
502.15 S459g 

19   MARICATO, Erminia. Habitação e cidade. 7.ed. São Paulo: Atual, 2010. 
316.334.54 M332h 

10   BONDUKI, Nabil (Org.); KOURY, Ana Paula. Os pioneiros da habitação 
social: onze propostas de morar para o Brasil moderno. São Paulo: 
UNESP, 2014. v.3. 
72(81)(091) B711p 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   FERREIRA, Antônio Domingos Dias. Habitação autossuficiente: 
interligação e integração de sistemas alternativos. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2014. 
69:502.3 F383h 

2   MARICATO, Erminia (Org.). A produção capitalista da casa (e da cidade) 
no Brasil industrial. 2.ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1982. 
336.732 P964p 

2   FRANCO, Maria Assunção Ribeiro. Desenho ambiental: uma introdução 
à arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. 2.ed. São Paulo: 
Annablume/Fapesp, 2008. 
71 F825d  
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04   BRITO, Francisco A.; CAMARA, João B. D. Democratização e gestão 
ambiental: em busca do desenvolvimento sustentável. 3.ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 
504.03 B862d 3. ed. 

03   BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura 
moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. 5. ed. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2011. 
72:316.334.54 B711o 

 
Projeto Urbano II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan José. Ambiência urbana. 3.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2009. 
711.4 M395a 

10   MASCARO, Juan Luis. Loteamento urbano. 2.ed. Porto Alegre: Masquatro 
Editora, 2016. 
711.4 M395l 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

4   ACSELRAD, Henri (Org.). A duração das cidades: sustentabilidade e risco 
nas políticas urbanas. 2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 
711.4 D947 

4   CALVINO, Italo. Cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 
2013. 
821.131.1-3 C168c  

4   CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro: caminhos para 
você participar do planejamento de sua cidade. 2.ed. São Paulo: Editora 
34, 2010. 
711.4 C198r  

20   JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 3.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011. 
711.4 J17m  

4 
 

  CHOAY, Françoise. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. 
7.ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
711.4 C545u 

 
Sociologia Urbana 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

26   CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e 
cidadania em São Paulo. 3.ed. São Paulo: Editora 34/Edusp, 2011. 
316.48 C146c 

10   GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. 2.ed. São 
Paulo: EDUSP, 2010.     711.4 G686  711.4 G686p 

10   DOWBOR, Ladislau (Org.); IANNI, Octavio (Org.); RESENDE, Paulo 
Edgar. (Org.). Desafios da globalização. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 
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339.9 D441 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

3   GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6.ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 
316.1 G453s 

3   VIANA, Nildo. Introdução à sociologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
316 V614i 

2   DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, 
estado e o futuro do capitalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1999.k 
339 D929e 

4   BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
316.47 B347g 

10   GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. 2.ed. São 
Paulo: EDUSP, 2010 
711.4 G686p 

 
 

Técnicas Construtivas I 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30 
 

  BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar.  
Concreto armado, eu te amo. 8.ed. rev. São Paulo: 
 Blucher, 2015. v.1. 
691.328 B748c 

22   CHING, Francis D. K. Técnicas de construção ilustradas. 4.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 
72.012 C539t  

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a 
arquitetura. 8.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2000. 
624.15:72 R291c 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   BERALDO, Antônio Ludovico; NAAS, Irenilza de Alencar; FREIRE, 
Wesley Jorge. Construções rurais: materiais. Rio de Janeiro: LTC, 1991. 
691 B482m 

2   SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura do ferro no Brasil. 2.ed. São Paulo: 
Nobel, 1988. 
72:693.813 S586a 

30 
 

  BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar.  
Concreto armado, eu te amo. 4.ed. rev. São Paulo: 
 Blucher, 2015. v.2. 
691.328 B748c 

10   VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: B4 
Editores, 2014. 72:316.334.54 L566m 2014 
72:316.334.54 L566m  

2   ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6122:2010 : 
projeto e execução de fundações = design and construction of 
foundations. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2010. 
NT624.1 A849a 
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Teoria da Arquitetura e Urbanismo III 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2014. 
72(091) B465h 

20   COLQUHOUN, Alan. Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre 
arquitetura 1980-1987. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
7.03 C722m 

30   FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. 4.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 
72.03 F813h 

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   REGO, Renato Leão. Conformações para a vida moderna: a arquitetura e 
a morada em meados do século XX. Maringá (PR): EDUEM, 2008. 7.03 
R343c 2008 

4   FAZIO, Michael; MOFFETT, Marian; WODEHOUSE, Lawrence. A história 
da arquitetura mundial. 3.ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
72(091) F287h 

4   CHOAY, Françoise. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. 
7.ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
711.4 C545u 

4   PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. 3.ed. 
São Paulo: Martins Martins Fontes, 2001. 
72.03(091) P514o 

2   ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos 
contemporâneos. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
7.036 A686a 

 
 

DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO 

 
Arquitetura Brasileira I 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

28   BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2014. 
72(091) B465h 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a 

10   Mendes, Chico,  Verissimo, Francisco Salvador; Bittar, William Seba 
Mallmann. Arquitetura no Brasil: De Cabral a Dom João VI. 
72(81)(091) M538a 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

2   SPECK, Jeff. Cidade caminhável. São Paulo: Perspectiva, 2016. 
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72.01 S741c 1 ed. 2016 

8   REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 13.ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2015. 
720.891 R375q 

02   CARVALHO, Mariana Martins de; LUDWIG, Marcia Pinheiro. 
Sustentabilidade urbana e percepção socioambiental: o olhar dos 
moradores. Curitiba: APPRIS, 2016. 
339.4:620.91(81) C331s 1 ed. 2016 

02   Verissimo, Francisco Salvador; Bittar, William Seba Mallmann. Arquitetura 
no Brasil: Dom João VI a Deodoro.  
72(81)(091) M538a 

02   SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2005. 
711.4(81) S237u 

 
Conforto Ambiental II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

26   FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto 
térmico. 8.ed. São Paulo: Studio Nobel, 2015. 
72:697 F941m 

10   PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. 
Conforto ambiental: iluminação, cores, ergonomia, paisagismo e critérios 
para projetos. São Paulo: Érica, 2014. 
72:69 P654c  

10   ROMERO, Marcelo de Andrade; REIS, Lineu Belico dos. PHILIPPI 
JUNIOR, Arlindo (Coord.) Eficiência energética em edifícios. São Paulo: 
Manole, 2012. 
621.31 R763e 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   FRECHMANN Kolón GmbH. Eco Solutions: abordagens sustentáveis 
para uma casa bioclimática. Barcelona: LOFT Publications, 2012. 
72:502.3 E17 2012 

4   KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações 
sustentáveis. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
72:502.3 K26f 

03   HOPKINSON, R. G.; PETHERBRIDGE, P.; LONGMORE, J.  Iluminação 
natural. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. 
72:628.92 H797i 

02   Philippi Jr., Arlindo . Energia elétrica e sustentabilidade: aspectos 
tecnológicos, socioambientais e legais. 2.ed. São Paulo: Manole, 2014. 
537.1 J95e 

02   MASCARO, Lucia R. de. Luz, clima e arquitetura. São Paulo: Nobel, 1989. 
72:628.92 M395l 

 
 
 
 
 

Projeto III 80 
 
Bibliografia Básica: 
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PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   GOES, Ronald de. Manual prático de arquitetura hospitalar. 2.ed. rev. 
ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 
725.1:614.21 G598m 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a 
arquitetura. 8.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2000. 
624.15:72 R291c  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02   BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 
72 B167l 

08   ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 
2015. 
624.01 E57s  

02   FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
72 F245f  

02   AMBROZEWICS, Paulo Henrique Laporte. Construção de edifícios: do 
início ao fim da obra. São Paulo: PINI, 2015.  
69(076.3) A495c 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  

 
Projeto Urbano III 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan Luis. Vegetação urbana. 4.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2015. 
72 M395v 

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan José. Ambiência urbana. 3.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2009. 
711.4 M395a 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02   CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro: caminhos para 
você participar do planejamento de sua cidade. 2.ed. São Paulo: Editora 
34, 2010. 
711.4 C198r 

02   COSTA, Stael de alvarenga Pereira. Fundamentos de morfologia urbana. 
São Paulo: Com Arte, 2015. 
711.4:502.3 C837f 
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03   Vieira, Rosângela Viana. O urbanismo como negócio. Curitiba: APPRIS, 
2016. 
711.4(81) V657u 2016 

13   SILVA, Antônio Carlos Rodrigues. Desenho de vegetação em arquitetura 
e urbanismo. Rio de Janeiro: Edgard Blucher, 2009. 
711.4:502.3 S586d 2009 

04   CHOAY, Françoise O urbanismo / utopias e realidade, uma antologia 4 
São Paulo: Perspectiva, 2013. 
711.4 C545u 

 
Técnicas Construtivas II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

22   CHING, Francis D. K. Técnicas de construção ilustradas. 4.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 
72.012 C539t 

10   MINKE, Gernot. Manual de construção com terra: uma arquitetura 
sustentável. São Paulo: B4 Editores, 2015. 
72:691.4 M663m 

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a 
arquitetura. 8.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2000. 
624.15:72 R291c 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

 
02 

  Yudelson, Jerry. Projeto integrado e construções sustentáveis. 
72:691.4 Y94p 
 

02   BERALDO, Antônio Ludovico; NAAS, Irenilza de Alencar; FREIRE, 
Wesley Jorge. Construções rurais: materiais. Rio de Janeiro: LTC, 1991. 
691 B482m  

 
02 

  Souza, Carlos Leite de; Awad, Juliana di C. M. Cidades sustentáveis, 
cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. 
711.4:502.3 L533c 
 

10   VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: B4 
Editores, 2014. 
72:316.334.54 L566m  

02    Bueno, Mariano. O grande livro da casa Saudável. 
72:502.3 B928g 

 
Teoria da Arquitetura e Urbanismo IV 40 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. 6.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. 
7.036 A686h  

28   BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2014. 
72(091) B465h 
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30   FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. 4.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 
72.03 F813h 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   COLQUHOUN, Alan. Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre 
arquitetura 1980-1987. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
7.03 C722m 

04   ROGERS, Richard. Cidades para um pequeno planeta. São Paulo: Editora 
Gustavo Gili, 2015.  
72(81)(091) R724c 2015 

20   KOCH, Wilfried. Dicionário dos estilos arquitetônicos. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009.  
72(038) K76d 4 ed. 2009 

02   CHING, Francis D K.; JARZOMBEK, Mark; PRAKASH, Vikramaditya. 
História global da arquitetura. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2016. 
72(091) C539h 

02   REGO, Renato Leão. Conformações para a vida moderna: a arquitetura e 
a morada em meados do século XX. Maringá (PR): EDUEM, 2008. 7.03 
R343c 2008 

 

DISCIPLINAS DO 6º PERÍODO 

 
Arquitetura Brasileira II 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

28   BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2014. 
72(091) B465h  

24   BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2016. 
7.03 B886a  

20   SEGAWA, Hugo. Arquitetura no Brasil 1900-1990. 3.ed. São Paulo: 
Edusp, 2014. 
72(81) S454a 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. 4.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 
72.03 F813h  

10   REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 13.ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2015. 
720.891 R375q 

04   FABRIS, Annateresa. Fragmentos urbanos: representações culturais. São 
Paulo: Studio Nobel, 2000. 
308 F128f 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  
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04   HOLANDA, S B. Raízes do Brasil. 27.ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2014. 
94(81) H722r 

 
Instalações Elétricas 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   NERY, Norberto. Instalações elétricas: princípios e aplicações. 2.ed. São 
Paulo: Érica, 2012. 
621.31 N456i 

22   CREDER. Hélio. Instalações elétricas. 15.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
621.316:696.6 C912i 

25   MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8.ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2015. 
621.316:696.6 M264i 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

07   NEGRISOLI, Manoel E. M. Instalações elétricas: projetos prediais em 
baixa tensão. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2013.  
621.316:696.6 M266 

25   NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações elétricas. 
6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
621.316:696.6 N722i 

02   MOREIRA, Vinicius de Araújo. Iluminação elétrica. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2011. 
621.3 M835i 

10   CRUZ, Eduardo Cesar Alves; ANICETO, Larry Aparecido. Instalações 
elétricas: fundamentos, prática e projetos em instalações residenciais e 
comerciais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013. 
621.316:696.6 C957i 

07   LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 
12.ed. rev. São Paulo: Erica, 2014. 
621.316.17 L732p 

 
 

Instalações Hidráulicas 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

22   CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de 
arquitetura. 9.ed. rev. ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. 
626 C331i 

26   CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2015. 
626:628 C912i 

20   GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de engenharia hidráulica e 
sanitária. 2.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. 
626 G215h  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 
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10   CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2014. 
697.94 C912i 

25 
 

  POTTER, Merle C.; WIGGERT, David C. Mecânica dos fluidos. 3.ed. 
traduzida. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 
531.3 P868m 

07 
 

  CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem urbana e controle de enchentes. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
696.12 C212d 

10   MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas: prediais e 
industriais. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
626 M152i 

02   MELO, Vanderley de Oliveira; AZEVEDO NETTO, José M. de. Instalações 
prediais hidráulico-sanitárias. São Paulo: Edgar Blucher, 2014. 
626:628 M528i 

02   HAMMER, Mark J. Sistemas de abastecimento de água e esgotos. Rio de 
628.1 H224s 1979 
628.1 H224s 

 
Projeto de Paisagismo 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   FRECHMANN Kolón GmbH. Eco Solutions: abordagens sustentáveis 
para uma casa bioclimática. Barcelona: LOFT Publications, 2012. 
72:502.3 E17 2012 

10   CAMPOS NETTO, Cláudia. Desenho arquitetônico e design de interiores. 
São Paulo: Érica, 2016. 
72.01 N472d 

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan Luis. Vegetação urbana. 4.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2015. 
72 M395v  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02   PANZINI, Franco. Projetar a natureza: arquitetura da paisagem e dos 
jardins desde as origens até a época contemporânea. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2013. 
712.3(091) P199p 

02   DOURADO, Guilherme Mazz. Modernidade verde: Jardins de Burle Marx. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2009. 
72:711.61 D739m 

02   ALEX, Sun. Projeto da praça: convívio e exclusão no espaço público. 2.ed. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2015. 
72:711.61 A374p 

02   GORSKI, Maria Cecília Barbieri. Rios e cidades: ruptura e reconciliação. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2010. 
71:627.152 G674r 

02   KLIASS, Rosa Grena. Rosa Kliass: desenhando paisagens, moldando 
uma profissão. 2.ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2011. 
712.3 K65d 

 
Projeto IV 80 
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Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

18 
 

  BENEVOLO, Leonardo. A Cidade e o arquiteto: método e história na 
arquitetura. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2014. 
72.01 B461c 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

20   JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 3.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011. 
711.4 J17m  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

04   GONÇALVES, Joana Carla Soares (Org.); BODE, Klaus (Org.) Edifício 
ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.  
72:502.3 G635e 

02   BENEVOLO, LEONARCO. História da cidade. 5.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2012. 
711.42 B465h 

02   DEVECCHI, Alejandra Maria. Reformar não é construir: a reabilitação de 
edifícios verticais – novas formas de morar em São Paulo no século XXI. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2014. 
711.4(815.6) D489r 

02   LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 7.ed. São Paulo: Perspectiva, 
2013. 
72 L467p  

02   AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Construção de edifícios: do 
início ao fim da obra. São Paulo: PINI, 2015.  
69(076.3) A495c 2015 

 
Projeto Urbano IV      80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l  

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan Luis. Vegetação urbana. 4.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2015. 
72 M395v  

20   MASCARO, Lucia; MASCARO, Juan José. Ambiência urbana. 3.ed. Porto 
Alegre: Masquatro Editora, 2009. 
711.4 M395a 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

04   CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro: caminhos para 
você participar do planejamento de sua cidade. 2.ed. São Paulo: Editora 
34, 2010. 
711.4 C198r  

10   FARR, Douglas. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. 
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711.4:502.3 F239u  

02   GORSKI, Maria Cecília Barbieri. Rios e cidades: ruptura e reconciliação. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2010. 
71:627.152 G674r 

02   DUARTE, Fábio. Planejamento urbano. Curitiba: Intersaberes, 2012. 
711.4 D812p 2012 

04   CHOAY, Françoise. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. 
7.ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
711.4 C545u 

 
 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo V 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   BENEVOLO, Leonardo. A arquitetura no novo milênio. 2.ed. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2007. 
72 B465a 

30   FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. 4.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 
72.03 F813h 

18   MONTANER, Josep Maria. Depois do movimento moderno: arquitetura da 
segunda metade do século XX. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2014. 
72 M764d 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

04   ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Urbanismo em fim de linha e outros 
estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. 2.ed. ver. São 
Paulo: Edusp, 2014. 72 A662u 2 ed. 2014 

04   ARANTES, Otília Beatriz Fiori. O lugar da arquitetura depois dos 
modernos. 3.ed. São Paulo: Edusp, 2015. 
72 A662l 

02   NESBIT, Kate (Orga.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia 
teórica (1965-1995). 2.ed. rev. São Paulo, Cosac Naify, 2015. 
72 N458u 

02   PIANO, Renzo. A responsabilidade do arquiteto. São Paulo: Editora BEI 
Comunicação, 2011. 
72(047.53) P581r 

02   MEDEIROS, Jonas Silvestre. Construção: 101 perguntas e respostas: 
dicas de projetos, materiais e técnicas. Barueri (SP): Minha Editora, 2013. 
69(076.3) M488c 

 

DISCIPLINAS DO 7º PERÍODO 

 
Planejamento Urbano e Regional I 160 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. 
Estatuto da cidade comentado: lei 10.257/2001: lei do meio ambiente 
artificial. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
34:711.4 F519e 
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10   GOMES, Marcos Antônio Silvestre. Os parques e a produção do espaço 
urbano. Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2013. 
930.1 G633p 

20   SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 
planejamento e à gestão urbanos. 10.ed Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2015. 
711.4 S729m 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02   PERINELLI NETO, Humberto; PAZIANI, Rodrigo Ribeiro; MELLO, Rafael 
Cardoso de. No tempo das cidades: história, cultura e modernidade em 
Ribeirão Preto, SP (1883-1929). Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2014. 
930.1 P445n 

10   FARR, Douglas. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. 
711.4:502.3 F239u 

10   SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade 
no início do século XXI. 18.ed. Rio de Janeiro: Record, 2014. 
911.3(81) S237b 

02   OKAMOTO, Jun. Percepção ambiental e comportamento: visão holística 
na arquitetura e na comunicação. 2.ed. São Paulo: Editora Mackenze, 
2014. (Coleção academack) 
72:502.3 O41p 

02   SILVA, Gilcéia Pesce do Amaral e; OLIVEIRA, Lisete Assen de. 
Arquitetura da cidade contemporânea: sobre raízes, ritmos e caminhos. 
Florianópolis: UFSC, 2013. 
711.4 S586a 

 
Projeto V 120 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   ANDRADE, Marta Mega de. A vida comum: espaço cotidiano e cidade na 
Atenas clássica. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002. 
72(38) A553v 

10   HEYWOOD, Huw. 101 Regras básicas para uma arquitetura de baixo 
consumo energético. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2015. 
72:502.3 H622r 

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Bases para projeto estrutural na 
arquitetura. 4.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2007. 
624.15 R291b  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

04   KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de projeto de edificações 
sustentáveis. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
72:502.3 K26f 

02   PUPPI, Marcelo. Por uma história não moderna da arquitetura brasileira: 
questões de historiografia. Campinas (SP): Pontes, 1998. 
72(81)(091) P976p 

02   FRECHMANN Kolón GmbH. A paisagem urbana. Barcelona: LOFT 
Publications, 2012. 72:502.3 P149 2012 
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02   FRANCH, Mônica; QUEIROZ, Tereza (Orgs.). Da casa à praça: um estudo 
de revitalização de praças em João Pessoa. Belo Horizonte: 
ARGVMENTVM, 2010. 
316.334.2(813.3) F816d 

02   Pallasmaa, Juhani. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na 
arquitetura.. 
72 P164i 
 

 
Técnicas Retrospectivas 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. 4.ed. São Paulo Ateliê, 2013. 
72:7.071.3 B818t 

10   CHOAY, Françoise. A Alegoria do patrimônio. 5.ed. São Paulo: Estação 
Liberdade/Unesp, 2006. 
711.4 C545a 

20 
 

  KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da 
industrialização: problemas teóricos de restauro. Cotia (SP): Ateliê 
Editorial, 2011. 
72.01 K96p 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

03   RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e restauro urbano: 
intervenções em sítios históricos industriais. São Paulo: EDUSP, 2013. 
72.01 R926p 

02 
 

  VIEGAS FILHO, Mauro. Recuperação, restauro e modernização de 
construções. São Paulo: Metalivros, 2013. 
72.01 V426r 

03   RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e restauro urbano: 
intervenções em sítios históricos industriais. São Paulo: FAP-UNIFESP, 
2014. 
 
72.01 R926p 1 ed. 2013 
 

02   LEMOS, Carlos A. C. O que é patrimônio histórico. 2.ed. rev. ampl.São 
Paulo: Brasiliense, 2013. 
72 :351.71 L555o 

02   DEBENEDETTI, Emma de.; SALMONI, Anita. Arquitetura italiana em São 
Paulo. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
72(37) S172a 

 

DISCIPLINAS DO 8º PERÍODO 

 
Filosofia-Ética 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

44   ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. 
Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009. 
101.1 A662f 
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20   MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2.ed. São 
Paulo: Contexto, 2012. 
316.722(81) M435h 

41   CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
101.1 C496c 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02   GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania: caminhos da filosofia 
(elementos para o ensino de filosofia). 20. ed. Campinas (SP): 
Papirus, 2014. 

172.1 G172e 

10   ROVIGHI, Sofia Vanni. História da filosofia moderna: da revolucão 
científica a Hegel. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2002. 
1(091) R875h2002 

02   Fourez, Gérard  / A Construção das ciências : introdução à filosofia e  à 
ética das ciências 
101.1 F773c 1998 

02   GOLDBERG, Roselee. A arte da performance: do futurismo ao 
presente. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

7.036 G618a 

02   ENGELMANN, Ademir Antônio. Metodologia do ensino de arte. São 
Paulo (SP) : Cortez, 2012.    

371.3:7 E57m 2. ed. 
 

 
Gestão de Projetos 40 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

35   VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o 
PMBOK Guide. 5.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 
658.511.4 V297m 

12   VARGAS, Ricardo Viana. Análise de valor agregado: revolucionando o 
gerenciamento de prazos e custos. 6.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. 
658:316.343.653 V297a 

10   PRADO, D., Gerenciamento de Projetos nas Organizações, EDG, 2. ed., 
2003.  
658.012.2 P896g 3.ed. 2004 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02   A GUIDE to the project management body of knowledge: (PMBOK® 
guide).  
4. ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. 
658.012.2 G946  

33   DINSMORE, Paul Campbell (Org.); CAVALIERI, Adriane (Org.). Como se 
tornar um profissional em gerenciamento de projetos: livro-base de 
preparação para certificação PMP – Project Management Professional. 
4.ed. São Paulo: Qualitymark, 2013. 
658.012.2 C735 
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15   UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos: (guia 
PMBOK®). 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
658.012.2 G943 

20   HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: guia para o exame oficial do PMI. 
5.ed. rev. ampli. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
658.012.2 H474g 

07   VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração por 
projetos. São Paulo: Makron Books, 2001. 
658.511.4 V163g 

 
Planejamento Urbano e Regional II 160 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   RHEINGANTZ, Paulo Afonso (Org.); PEDRO, Rosa Maria Leite Ribeiro 
(Org.); SZAPIRO, Ana Maria (Org.). Qualidade do lugar e cultura 
contemporânea: modos de ser e habitar as cidades. Porto Alegre: Sulina, 
2016. 
711.4 R469q 

10   SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade 
no início do século XXI. 18.ed. Rio de Janeiro: Record, 2014. 
911.3(81) S237b  

47   BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. 2.ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 
502.15 I161 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

06 
 

  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. 23.ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. 
316.32 S237p 

02   DEL RIO, Vicente (Org.); SIEMBIEDA, William (Org.). Desenho urbano 
contemporâneo no Brasil. São Paulo: LTC, 2015. 
711.4(81) D331d 

10   GOMES, Marcos Antônio Silvestre. Os parques e a produção do espaço 
urbano. Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2013. 
930.1 G633p 

02   OKAMOTO, Jun. Percepção ambiental e comportamento: visão holística 
na arquitetura e na comunicação. 2.ed. São Paulo: Editora Mackenze, 
2014. (Coleção academack) 
72:502.3 O41p  

47   BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. 2.ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 
502.15 I161 

 
Projeto VI 80 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   DEAK, Csaba (Org.); SCHIFFER, Sueli Ramos (Org.). O Processo de 
urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999. 
711.4 D279p 
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10   FARR, Douglas. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. 
711.4:502.3 F239u  

10   GOMES, Marcos Antônio Silvestre. Os parques e a produção do espaço 
urbano. Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2013. 
930.1 G633p 

 
 
 
 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

26   CHING, Francis D K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
72.012 C539a  

08   ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 
2015. 
624.01 E57s 

 
 
02 
 

  Grondzik, Walter T. Manual de arquitetura ecológica. 
72:316.334.54 G876m 

20   REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a 
arquitetura. 8.ed. São Paulo: Zigurate Editora, 2000. 
624.15:72 R291c 

02   PERRONE, Rafael Antonio Cunha; VARGAS, Heliana Comin. 
Fundamentos de projeto: arquitetura e urbanismo. São Paulo: EDUSP, 
2016. 
72.01 P459f 

 

DISCIPLINAS DO 9º PERÍODO 

 
Empreendedorismo 40 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

23   DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de 
carreira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
658  D317e 

31   DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 
2008. 
658 D659s 

36   DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
658.012.2 D713e 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

02 
 

  RESNIK, Paul. A Bíblia da pequena empresa: como iniciar com segurança 
sua pequena empresa e ser muito bem-sucediso. São Paulo: Makron 
Books, 1990. 
658.012.2 R434b 
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13   CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. 4. ed. Barueri (SP): Manole, 2012. 
658.012.2 C532e 

10   DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor 
(entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Cengage Learning, 
2015. 
658.589 D794i 

03   DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura 
Editores Associados, 2003. 
658 D659o 

04   SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
658.012.2 S114g 

 
Gestão Financeira da Construção Civil 40 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   RODRIGUES, José Antônio; MENDES, Gilmar de Melo. Manual de 
aplicação de matemática financeira: temas básicos, questões-chave, 
formulários e glossários. São Paulo: FGV, 2011. 
51:336 R696m 

20   COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim, et al. Análise econômico-
financeira de empresas. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011. 
658.15 A532 

27   GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12.ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
658.15 G536p 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

03   MATIAS, Alberto Borges (Coord.). Análise financeira fundamentalista de 
empresas. São Paulo: Atlas, 2009. 
658.15 A532a 

02   FLEURIET, Michel; ZEIDAN, Rodrigo. O modelo dinâmico de gestão 
financeira. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015. 658.15 F617m 
 
658.15 F617m 

02   BOGGISS, George Joseph et. al. Matemática financeira. 11.ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2012. 
51:336 M539m 

11   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. São Paulo: 
Thomson, 2002 
658.001 F383 

04   MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática 
financeira. 6.ed. São Paulo : Atlas 2014. 
51:336 M38m 

 
Estágio Curricular Supervisionado 360 
 
Bibliografia Básica: 
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PER BUE SP REFERÊNCIA 

10   MELHADO, Silvio Burrattino (Coord.). Coordenação de projetos de 
edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. 
721 C776 

20   FLORES, Leandro Vanderlei Nascimento. Direito autoral na engenharia e 
arquitetura. São Paulo: Pillares, 2010. 
62:347.78 F634d 

10   VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: B4 
Editores, 2014. 
72:316.334.54 L566m  

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

04   DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, 
arquitetura e classe dirigente do Brasil, 1855/1985. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
7:72 D948a 

02   LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2014. 
910(81) L64t 

04   ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1994. 
316.324 E42s 1994 

02   BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 7 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
37.046 B945 

04   SENNETT, Richard. O Declínio do homem público: as tiranias da 
intimidade. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2016. 
316.6 S478d 

 
Trabalho de Conclusão de Curso I 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l 

103   MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; 
NUNES, Heliane Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, 
execução e avaliação. Goiânia: Faculdade Alves Faria, 2008. 
001.81 M539t  

102   SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 
23.ed.rev. São Paulo: Cortez, 2007. 
001.89 S498m 

 
Bibliografia Complementar:  

PER BUE SP REFERÊNCIA 

08   CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). Construindo o saber - 
metodologia científica: fundamentos e técnicas. 10.ed. Campinas (SP): 
Papirus, 2000. 
001.81 C331c 
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04 
 

  DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, 
arquitetura e classe dirigente do Brasil, 1855/1985. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
7:72 D948a 

02   FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
72 F245f 

10   MELHADO, Silvio Burrattino (Coord.). Coordenação de projetos de 
edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. 
721 C776 

08   REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 13.ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2015. 
720.891 R375q 

 
 
 

DISCIPLINAS DO 10º PERÍODO 

 
Gestão de Carreira em Arquitetura II 40 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

23   MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do 
operacional ao estratégico. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
658.3 M358a 14. ed. 2011 

20   BOHLANDER, George W.; SNELL, Scott A. Administração de recursos 
humanos. 16. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015 
658.3 B676a 16. ed. 2015. 

22   CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: 
fundamentos básicos. 7. ed. São Paulo: Manole, 2015. 
658.3 C532a 4. ed. 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

08 
 

  Construindo o saber : metodologia científica: fundamentos e técnicas / 
Maria Cecília M. de Carvalho (Org.)Edição 10. ed.    Carvalho, Maria 
Cecília Maringoni de   
001.81 C331c 10. ed. 2000 
 

04   DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, 
arquitetura e classe dirigente do Brasil, 1855/1985. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
7:72 D948a 

10   FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
72 F245f 

10   MELHADO, Silvio Burrattino (Coord.). Coordenação de projetos de 
edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. 
721 C776 

08   REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 13.ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2015. 
720.891 R375q 
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Per Bue Cen Referência 

34   PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
37.01 P455c 

04   VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 15. ed. São Paulo: Atlas, 
2014.  
658.3 V494g 

14   TELLES, Renato; STREHLAU, Vivian Iara. Canais de marketing & 
distribuição: conceitos, estratégias, gestão, modelos de decisão. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
658.82 T274c 

02   BOOG, Gustavo G. (Coord.). Manual de gestão de pessoas e equipes: 
estratégias e tendências. 8.ed. São Paulo: Editora Gente, 2002., v. 1. 
658.3 M294 

09   DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a 
gestão de pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2007. 
658.3 D978c 

 
Sistemas de Gestão da Qualidade da Construção Civil 80 

 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

20   ABNT NBR ISO 9004:2010. Gestão para o sucesso sustentado de uma 
organização – uma abordagem da gestão da qualidade. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2010. 
NT 658.56 A849a 

19 
 

  OLIVEIRA, Otávio J. (Org.). Gestão da qualidade: tópicos avançados. São 
Paulo: Cengage Learning, 2013. 
658.56 G393 

15   PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
658.56 P153g 

 
Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

18   JURAN, J. M.; FGRYNA, Frank M. Controle da qualidade:   HANDBOOK: 
ciclo dos produtos: do projeto à produção. São Paulo: Makron Books, 
1992, v.3. 
658.56 J95c 

07   POSSARLE, Roberto. Ferramentas da qualidade. São Paulo: SENAI/SP, 
2014. 
658.562 P856f 

14   LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade total em serviços: conceitos, 
exercícios, casos práticos. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
658.56 L341q 

04   MARSHALL JUNIOR, Isnard et. al. Gestão da qualidade. 10.ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. 
658.56 M367g 

02   CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick; 
GEROLAMO, Mateus Cecílio. Gestão da qualidade ISO 9001: 2008: 
princípios e requisitos. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
658.56 C298g 
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Trabalho de Conclusão de Curso II 80 
 
Bibliografia Básica: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

30   HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015. 
72 H591l 

103   MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; 
NUNES, Heliane Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, 
execução e avaliação. Goiânia: Faculdade Alves Faria, 2008. 
001.81 M539t  

62   SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 
23.ed.rev. São Paulo: Cortez, 2007. 
001.89 S498m  

Bibliografia Complementar: 

PER BUE SP REFERÊNCIA 

08   CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). Construindo o saber - 
metodologia científica: fundamentos e técnicas. 10.ed. Campinas (SP): 
Papirus, 2000. 
001.81 C331c 

04 
 

  DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, 
arquitetura e classe dirigente do Brasil, 1855/1985. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
7:72 D948a 

02   FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
72 F245f 

10   MELHADO, Silvio Burrattino (Coord.). Coordenação de projetos de 
edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. 
721 C776 

08   REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 13.ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2015. 
720.891 R375q 

 
DISCIPLINA OPTATIVA 
 
 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS 40h 

 
Bibliografia Básica: 

Per Bue Cen Referência 

18   LACERDA, Cristina B. F. da Intérprete de libras: em atuação na educação 
infantil e no ensino fundamental. 4. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. 
376.33 L131i 2. ed. 2010 

14   FER. REIRA, LucindaPor uma gramática de língua de sinais. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. 
 376.33 F383p 2010 

38 
 

  CAPOVILLA, Fernadno César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, 
Aline Cristina L. Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado 
Trilingue da Lingua de Sinais Brasileira. São Paulo: Editora EDUSP, 2015. 
v.1 e v.2. 
R 376.33 C246n 3 ed. V.1 rev e ampl. 2015 
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Bibliografia Complementar 

Per Bue Cen Referência 

03   ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi. Atividades ilustradas em sinais da libras. 
Rio de Janeiro: Revinter: 2004.  
376.33 A447a 2004 

05   ESCALONA, Sara López. Antropologia e educação. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1983. 
 37+572.2 E74a 

10   GESSER, Audrei. Libras? que língua é essa? : crenças e preconceitos em 
torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2009.  
376.33 G392l 2009 

21   MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. 
Antropologia: uma introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
572 M27a 7. ed. 2013 

03   QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Bevker. Língua de 
sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
81'221.24 Q1L 2004 

 
 
 
 
 
 


