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1 - A Instituição
1.1 - Identificação
Mantenedora: Fundação Universidade de Itaúna
CNPJ: 21.256.425/0001-36
Endereço: Rodovia MG 431, Km 45, s/nº - Trevo Itaúna / Pará de Minas - Bairro Santa
Mônica.. CEP 35680-14 Itaúna (MG)
Base Legal:
- Registro no cartório: Estatuto registrado sob nº 14.301, em 09/02/2007, no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Itaúna
- Atos legais: Lei Estadual nº 3.596, de 26/11/1965, e Decreto Estadual nº 9.108, de
06/12/1965
Natureza: privada sem fins lucrativos
- Declarada como Instituição de Utilidade Pública Federal (Decreto nº 86.871, de
25/01/1982), com validade até 30/04/2010;
- Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) com Entidade
Beneficente de Assistência Social, conforme Processo nº 00000.228223/1974-00, em
05/06/1975, renovado pela Resolução CNAS nº 140, de 16/08/2007, publicada no Diário
Oficial da União em 30/08/2007, Seção I, com validade até 31/12/2009;
- Declarada como Instituição de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei nº 4.867, de
08/07/1968, publicada no MINAS GERAIS (Diário do Executivo), em 09/07/1968;
- Declarada como Instituição de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei nº 1.912, de
16/08/1971;
Mantida: Universidade de Itaúna
Reitor: Faiçal David Freire Chequer
Telefone: (37) 3249-3003 – (37) 3249-3070
Fax: (37) 3249-3031
e-mail: gab001@fui.edu.br
Endereço: Rodovia MG 431, Km 45, s/nº - Trevo Itaúna / Pará de Minas – Bairro Santa
Mônica – CEP 35680-142 – Itaúna (MG)
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1.2 - Localização da Instituição
A Universidade de Itaúna está localizada no Município de Itaúna, Estado de Minas
Gerais, distante apenas 76 km de Belo Horizonte.
O Município de Itaúna, cuja emancipação político-administrativa data de 16 de
setembro de 1901, através da Lei nº 319, tem uma área de 495,875km2, está situado
numa altitude de 880 metros e conta com uma população de 81.333 habitantes, de acordo
com os dados do IBGE/2007.
O Município está localizado na Macrorregião Centro Oeste, Mesorregião Oeste de
Minas e na Microrregião de Divinópolis, limitando-se ao Norte com os municípios de
Igaratinga e Pará de Minas, ao Sul com o município de Itatiaiuçu, a Leste com o município
de Mateus Leme e a Oeste com o município de Carmo do Cajuru.
O Município de Itaúna conta com as Rodovias MG 050 e MG 431, sendo que esta
última faz ligação com a BR 381 (Fernão Dias), situada a 25 km ao Sul, e com a BR 262,
situada a 22 km ao Norte. Além das rodovias já mencionadas, o Município está localizado
a apenas 60 km da BR 040, através do Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

1.3 - Histórico da Instituição

A Universidade de Itaúna é uma Instituição de Ensino Superior mantida pela
Fundação Universidade de Itaúna, entidade comunitária de direito privado, com
personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos, cujos atos constitutivos e estatutos
estão inscritos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Itaúna,
desde dezembro do ano de 1965.
A Fundação Universidade de Itaúna e seus cursos isolados foram instalados em
28 de janeiro de 1966 funcionando, inicialmente, com as Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras, Direito, Ciências Econômicas, Odontologia e Escola de Enfermagem.
É claramente possível identificar os momentos mais importantes na trajetória
histórica da Universidade, que demonstram fases decisivas na sua luta para se firmar no
cenário educacional.
Em 31 de dezembro de 1998, a Universidade de Itaúna foi devidamente
credenciada pelo prazo de cinco anos através do Decreto Estadual n 40.231, passando,
assim, a gozar da plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da Constituição Federal
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e 54, seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (LDB).
O credenciamento da Universidade foi renovado por mais cinco anos, através de
Decreto Estadual de 17/05/2005.
Desenvolvimento Institucional

Em 1995 a Universidade contava apenas com dez (10) cursos reconhecidos, dos
quais somente cinco (5) estavam em funcionamento, somando pouco mais de 1.200
alunos matriculados. Naquela época funcionavam no Campus Verde apenas os cursos de
Odontologia, Direito e Ciências Econômicas. Os cursos de Pedagogia e Engenharia
Industrial Mecânica funcionavam em antigo prédio localizado no Bairro das Graças.
A partir de 1995, além da construção das Centrais de Ensino III, IV e V, do
Complexo Esportivo, do prédio da Reitoria, do Teatro e da Biblioteca Central, foram
executadas todas as obras do Campus Verde e efetuadas as necessárias reformas no
Campus Vermelho. É oportuno afirmar, também, que a partir do ano de 1995 a Instituição
investiu muito na melhoria da qualificação de seu corpo docente, no acervo bibliotecário e
nos equipamentos e laboratórios dos diversos cursos mantidos.
Desta forma e graças aos grandes investimentos realizados, a partir do ano de
1998 todos os cursos de graduação, de graduação tecnológica e pós-graduação lato
sensu e stricto sensu mantidos pela Universidade, passaram a funcionar no Campus
Verde, em modernos prédios e instalações, construídos unicamente com recursos
próprios da Instituição.
Dentro do processo de desenvolvimento da Universidade, a sua Administração
Superior aprovou, para funcionamento a partir de 2000, os cursos de graduação em
Letras e Pedagogia fora de sede, no Campus da cidade de Almenara, e de Letras,
Pedagogia e Ciências Contábeis, também fora de sede, no Campus da cidade de Lagoa
da Prata. Tais cursos, por apresentarem baixa demanda de candidatos, deixaram de ser
oferecidos.
Levando em conta a necessidade social da região, a partir do primeiro semestre
de 2008 a Universidade passou a oferecer o curso de graduação em Direito, no Campus
Almenara, devidamente autorizado através de Decreto Estadual, de 28/12/2007,
publicado no Órgão Oficial do Estado de 29/12/2007.
Para completar o elenco de cursos na área de saúde oferecidos pela
Universidade de Itaúna, em 2007 foi autorizado, através do Decreto Estadual de
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25/10/2007, o funcionamento do curso de Medicina no Campus Verde, cujas aulas da
primeira turma tiveram início no dia 11 de fevereiro de 2008.
A Universidade realizou, nos últimos treze (13) anos, pesados investimentos
considerados imprescindíveis para melhorar, cada vez mais, a qualidade do ensino
oferecido, da pesquisa e da extensão universitária.
Os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu mantidos pela
Universidade contribuem, decisivamente, para incentivar a iniciação científica de
discentes e a pesquisa institucional.
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1.3.1 - Cursos de Graduação

2. Instituto de Ciências Físicas, Biológicas e da
Saúde

Início de Func.

Noturno

8

12

3.278

2001

2

Diurno

9

14

3.900

2002

240

2

Noturno

9

14

3.900

1979

-

240

2

Noturno

9

14

3.900

2005

3,5 anos

120

2

Noturno

7

11

2.804

1966

Data de
Publicação

Instrumento
Legal

Data de
Publicação

Período
Validade

B

Port.Consuni
nº 01/2000

14.07.2000

Dec.Est.de
31/08/2004

01/09/2004

-

-

4 anos

100

2

1.2. Engenharia Eletrônica

B

Port. Consuni
nº 01/2001

03.09.2001

-

-

4,5 anos

120

1.3.Engenharia
Mecânica

B

Par. CEE nº
49

31/12/2004

4,5 anos

-

Graduação

Instrumento
Legal

Curso

1.1.
Ciência
Computação

da

Industrial

1.4.
Engenharia
Produção

de

B

Criação/Autorização

Port.Consuni
nº 02/2004
Dec.Estadual
nº 9.387

17.04.68

Reconhecimento

Dec. Est. de
22/03/2006
21/03/2006
Port.
Ministerial Nº 13.11.84
455
-

Renovação Reconhecimento

Dec.Estad.
30/12/2004
-

Turno

Max.

Data de
Publicação

Nº de Turmas
Anuais

Min.

Instrumento
Legal

Vagas Anuais

1. Instituto de Ciências Exatas e
Tecnológicas

Instituto

Carga Horária

Licenciaturas e Bacharelados - Itaúna
Tempo para
Integralização
(em semestre)

30/08/2004

-

19.01.66

Dec. Federal
nº 75.919

01.07.75

-

-

-

-

04 anos

120

2

Noturno

8

12

3250

2007

7

11

3184

2007

7

11

3660

2

3

920

Dec.Estad.
30/12/2004

31/12/2004

1.5. Química

LP

2.1. Ciências Biológicas

B

Port.Consuni
nº 02/2006

21.11.2006

2.2. Ciências Biológicas

L

Port.Consuni
nº 01/2002

05/09/2002

Dec. Est. de
16/03/2006

16/03/2006

-

-

3,5 anos

120

2

Noturno

2.3. Ciências Biológicas

LP/B

Port.Consuni
nº 01/2002

05/09/2002

Dec.Est.
16/03/2006

17/03/2006

-

-

4,5 anos

100

2

Noturno

Port.Consuni
nº 02/2004

30/08/2004

-

-

-

-

-

120

2

Diurno

10

15

4.076

2005

Dec.Estadual
nº 39.847

29.08.98

18/04/2002

Decreto Est.
de 28/05/07

29/06/2007

4 anos

120

2

Noturno

8

12

3.916

1998

2.4. Enfermagem

B
LP

2.5. Educação Física
B
2.6.Farmácia

B

2.7.Farmácia e Bioquímica

B

Port.Consuni
nº 01/2007
Port. Consuni
nº 01/2003
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Dec.
Estadual nº
42.517

2003

28/11/2007

-

-

-

-

5 anos

120

2

Noturno

9

15

4.152

2008

11/03/2003

Dec.Estadual
de 11/06/07

12/06/2007

-

-

3 anos

120

2

Noturno

9

14

4.530

2003

3. Instituto de Ciências

2.8. Fisioterapia

B

2.9. Medicina

B

2.10. Nutrição

B

Port.Consuni
nº 01/99
Dec.
Estadual de
25/10/07
Port.Consuni
nº 02/2004
Dec.Estadual
nº 9.387

04.01.99

Decreto Est.
nº 43.526

14/08/2003

26/10/2007

-

-

30/08/2004

-

-

19.01.66

Dec. Federal
nº 71.895

14.03.73

-

-

01/04/2002

2.11. Odontologia

B

3.1.Administração

B

Portaria
Consuni nº
01/2005

04/03/205

3.2. Arquitetura e
Urbanismo

B

Portaria
Consuni nº
01/99

04.01.99

3.3. Ciências Contábeis

B

Port. Minist.
nº 649 (Aut)

15.05.97

3.4. Direito

B

Dec.Estadual
nº 9.387

19.01.66

Dec.Estadual
nº 9.387

19.01.66

3.5. Pedagogia

LP

Dec.
Estadual nº
42.455
Dec.
Estadual nº
41.272

Decreto
Est.de
09/03/2007

10/03/2007

5 anos

120

2

Noturno

10

15

4.068

1999

-

-

-

100

2

Integral

12

18

7.534

2008

-

-

-

120

2

Diurno

8

12

3.398

2005

12/06/2007

04 anos

100

2

Diurno

10

15

4.456

1966

-

-

-

120

2

Noturno

8

12

3.240

2005

-

-

5 anos

180

2

Diurno

10

15

3.820

1999

120

2

Noturno

8

12

3.050

1997

150

2

Diurno
10

15

4.532

1966

300

2

Noturno

120

2

Noturno

8

12

3.212

1969

Dec. Estad.
de 11/06/07

28.09.2000

Decreto
Estadual de
28/05/07

29/05/2007

05 anos

Dec. Federal
nº 71.840

15.02.73

Decreto
Estadual de
01/12/2004

01/12/2004

05 anos

Dec. Federal
nº 75.919

01.07.75

Decreto
Estadual de
30/12/2004

31/12/2004

04 anos

Centro

Dec. Est. de
22/11/06

23/11/2006

120

2

Noturno

4

7

1.640

2004

Dec. Est. de
22/11/06

23/11/2006

120

2

Noturno

4

7

1.640

2004

Reconhecimento

Curso
Instrumento
Legal

Centro Tecnológico
da Universidade de
Itaúna

Início de Func.

Criação/Autorização

Carga Horária

Tecnólogos - Itaúna

Superior de Tecnologia
em Gestão Ambiental
Superior de Tecnologia
em Gestão Comercial

Portaria Consuni
nº 01/2004
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Data de
Publicação

09/04/2004

Instrumento
Legal

Data de
Publicação

Vagas
Anuais

Tempo para Integralização
(em semestre)

Nº de
Turmas
Anuais

Turno
Min.

Max.

1.3.2 - Cursos de Especialização

Carga horária
(horas)

Curso / área

Duração/meses

Alunos/turma

Odontologia:
1. Endodontia

845

18

12

2. Periodontia

864

18

12

3. Implantodontia

1.096

28

12

4. Ortodontia

1.851

36

12

5. Prótese Dentária

870

18

12

6. Odontopediatria

835

18

12

7. Dentística Restauradora

835

18

12

Direito:
1. Direito de Família e Sucessões

360

12

30

2. Direito Tributário

360

12

30

3. Direito Administrativo

360

12

30

4. Direito Ambiental

360

12

30

5. Direito Previdenciário

360

12

30

6. Direito do Trabalho e Processual do
Trabalho

360

12

30

7. Direito Penal e Processual Penal

360

12

30

Contabilidade e Controladoria:
1. Controladora e Gestão Financeira

360

12

30

2. Perícia Contábil

360

12

30

Engenharia:
1. Engenharia e Segurança do Trabalho

360

12

30

2. Gestão Ambiental

360

12

30

12

30

Educação:
Psicopedagogia e Interdisciplinaridade

360
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1.3.3 - Cursos de Mestrado
A Universidade de Itaúna oferece, atualmente, três programas de pós-graduação
stricto sensu em nível de mestrado, a saber:

Mestrado em Direito Empresarial

Criado mediante autorização do Conselho Universitário, por meio da Portaria Nº
05/2003 datada de 08/09/2003, foi avaliado in loco por comissão designada pelo
Conselho Estadual de Educação /MG, tendo recebido conceito A e teve seu
reconhecimento através de Decreto de 31/01/2008 do Governador do Estado de Minas
Gerais, pelo prazo de 5 anos. Contando com 15 vagas em cada seleção anual de
candidatos, o programa tem hoje 39 alunos regularmente matriculados. Está em sua 4ª
turma e nesse período já foram apresentadas e defendidas 11 dissertações de mestrados.

Mestrado em Educação

Este programa foi criado mediante autorização do Conselho Universitário, pela
Portaria Nº 05/2003 de 08/09/2003. Foi avaliado in loco por comissão designada pelo
CEE/MG, tendo recebido conceito A e teve seu reconhecimento através de Decreto de
31/01/2008 do Governador do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de 5 anos. Contando
com 15 vagas anuais, tem 43 alunos regularmente matriculados. Está em sua 4ª turma e
já foram apresentadas e defendidas 22 dissertações de mestrados.

Mestrado Profissional em Engenharia (Gestão da Produção e da Informação)
Este programa de mestrado profissional foi criado mediante autorização do
Conselho Universitário, pela Portaria Nº 02/2005, datada de 04/05/2005. Avaliado in loco
por comissão designada pelo CEE/MG, recebeu conceito A e teve seu reconhecimento
através de Decreto de 14/05/2008 do Governador do Estado de Minas Gerais, pelo prazo
de 3 anos. Contando com 15 vagas anuais, tem 17 alunos matriculados. O programa está
em sua 3ª turma e já foram apresentadas e defendidas 03 dissertações de mestrados.
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1.3.4 - Programa Institucional de Iniciação Científica - PINC

A Universidade de Itaúna aprovou para 2009 os seguintes projetos de Iniciação
Científica:
I - Ciências Humanas
Nome do Professor
Orientador

Nome do Projeto

Alunos
envolvidos

Educação e alfabetização na Escola Pública Municipal
de Pequi: a prática de investigação científica para José Pereira Peixoto Filho
alfabetização e apropriação de conhecimento básica

2

Efeito espelho: a influência da prática docente sobre os
alunos de Licenciatura e seus reflexos posteriores na Maria José Morais Pereira
postura dos futuros professores

1

II - Ciências Sociais Aplicadas

Nome do Projeto

Estudo de caso de APO

Nome do Professor
Orientador

Alunos
envolvidos

Sandra
Maria
Antunes
Nogueira
Daniele Nunes Caetano

3

Unidades habitacionais de interesse social e
Alfio Conti
assentamentos informais – diretrizes e ensaios críticos
Rodrigo Moysés Costa
para o desenvolvimento sustentável

3

Processo Judicial Informatizado: análises acerca da
Gregório Assagra de Almeida
efetividade de seu implemento

1

As vias alternativas para a Justiça e o Judiciário: a
celebridade e garantia do inventário, partilha, Gregório Assagra de Almeida
separação e divórcio em Cartório Extrajudicial.

1

A Fundação como modelo para facilitação de projetos
de cooperação entre Universidade e Indústria para o Susana
Camargo
desenvolvimento sustentável: uma abordagem legal Alex Nogueira Brasil
centrada em estudo de caso

2

Vieira

Legitimidade da Defensoria Pública para a proposta de
Gregório Assagra de Almeida
ação civil pública
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1

Ação Civil Pública, Mandado de Segurança Coletivo e
Mandado de Injunção: um estudo sobre a efetividade Gregório Assagra de Almeida
do direito a partir do neoconstitucionalismo

3

O Fórum Ibas – IBSA – novo modelo de cooperação
Susana Camargo Vieira
Internacional Sul-Sul

3

III - Ciências Biológicas e da Saúde
Nome do Professor
Orientador

Nome do Projeto

Alunos
envolvidos

Levantamento florístico das matas ciliares localizadas
na futura APA das barragens do Benfica e Angu Seco Débora do Amaral Teixeira
em Itaúna/MG

2

Aferição de pressão arterial e realização da
Deolane E. Vasconcelos
antropometria infantil em creches municipais da Cidade
Antunes
de Itaúna – MG

2

Identificação e correlação entre testes de campo para
Sandro Fernandes da Silva
Identificar o VOmáx em Escolares
Comparação entre testes de capacidade aeróbica e
Sandro Fernandes da Silva
qualidade de vida em idoso

2
1

Reintrodução do Canário da Terra na comunidade de
Hesley Machado Silva
Campos em Itaúna, MG

3

Análise dos efeitos teratógenos do cádmio contido no
Lorenza C. Machado de Souza
cigarro.

1

Avaliação da profilaxia da anemia ferropriva nas
crianças de 04 a 18 meses nas Unidades Básicas de Tarcísio Laerte Gontijo
Saúde de Divinópolis/MG

3

Determinação da dosagem ideal de cloro no combate
às cianobactérias planctônicas na estação de Charles Anacleto
tratamento de água da COPASA em Divinópolis, MG

1

Fatores de influência sobre a cronologia de erupção da Kelly Moreira Grillo R. Branco
dentição decídua, permanente e anomalias
Flávia Isabela Barbosa

2

Avaliação do potencial antiinflamatório e analgésico do
José Luiz Guimarães Filho
extrato de Solidago microglossa (arnica brasileira)

3

Análise quantitativa e qualitativa das instituições de
longa permanência para idosos, de acordo com a Michelyne Sidney Castro Faria
resolução da Diretoria Colegiada 283 (RCD nº. 283)

1
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Prevalência de malformações congênitas no município
Roberto Gomes Chaves
de Itaúna, MG
Carolina Marques
Qualidade de vida, fadiga e depressão em portadores
Chaves
de Esclerose Múltipla: Uma intervenção fisioterapêutica
Elayne Assaf

3

C.

M.
3

Obtenção de Reduções Certificadas de Emissões
(RCE’s) e metodologia para captação e utilização de Débora do Amaral Teixeira
biogás no aterro sanitário do município de Itaúna/MG

2

Produção de biocombustível a partir de resíduos da Adriano Silva Vale Cardoso
fabricação de cachaça
Alex Nogueira Brasil

2

Produção de Biodiesel através da reciclagem de óleos Viviane Dornas de
usados em fritura
Alex Nogueira Brasil

2

Araújo

Ana
Cristina
Nogueira
Desenvolvimento de programa de reciclagem no
Rodrigues
Pestana
Campus da Universidade de Itaúna
Alex Nogueira Brasil

3

Comportamento da glicemia durante um teste de
Sandro Fernandes da Silva
esforço máximo

3

Fatores relacionados a lesões nos pés em pacientes
Érica Augusta Faria Maciel
diabéticos tipo 2 na Cidade de Itaúna – MG

2

Avaliação do número de casos de crianças com Kelly Moreira
doenças genéticas na cidade de Divinópolis
Branco

1

Grillo

Ribeiro

Avaliação da eficácia do extrato de Styphnodendron e
da Calendula officinalis em formulação terapêutica de
Rafaella Fortini Pinto Grenfell
uso tópico em cicatrização de feridas na pele de
equinos

1

IV - Ciências Exatas, da Terra e Tecnológicas
Nome do Professor
Orientador

Nome do Projeto

Alunos
envolvidos

Avaliação dos jogos educativos na complementação do
ensino de processos de desenvolvimento de software:
um estudo de caso nas disciplinas relacionadas à Rodrigo Martins Pagliares
Engenharia de software no Curso de Ciência da
Computação da UI

2

Ralney Nogueira de Faria
Projeto e montagem de uma máquina de testes em
Ewerton
Augusto
Souza
refrigeração
Nogueira

1

Levantamento analítico dos caracteres que viabilizam Cristiane
Medina
Finzi
potencialmente a síntese de biocombustível a partir da Alex
Nogueira
Brasil
oleaginosa Crambe abyssinica
Ana Cristina Nogueira Pestana

5
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Estudo da purificação a seco de Biodiesel de soja
Luiz
Carlos
saturado utilizando sílicas, resinas e carvão ativado de
Carvalho
farelo do crambe (Crambe abyssinica)

Ananias

de

3

1.3.5 - Programa Institucional de Pesquisa Docente - PIPED
Projetos aprovados para 2008/2009
I - Ciências Humanas
Nome do Professor
Orientador

Nome do Projeto

Alunos
envolvidos

A formação e o papel social da professora primária do
Lúcio
Aparecido
Moreira
Grupo Escolar José Gonçalves de Melo, no período de
Maria José Morais Pereira
1940 a 1960

2

Gislany Rose Oliveira Nogueira
e
Santos
O dever de casa na perspectiva de alunos, pais,
Tânia de Freitas Resende
professores e coordenadores de escolas das camadas
(UFMG)
médias na Cidade de Itaúna
Marlice Nogueira de Oliveira
(UNIPAC)

1

Currículo e diretrizes curriculares no ensino superior na
Cláudio Lúcio Mendes
região Centro-Oeste de Minas Gerais

6

Experimentos no ensino de Química e suas relações José Pereira Peixoto Filho
com vida e obra de Paulo Freire
Luciano Tavares da Costa

3

II - Ciências Sociais Aplicadas
Nome do Professor
Orientador

Nome do Projeto

Alunos
envolvidos

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Uma
Susana Camargo Vieira
Proposta para o Estado de Minas Gerais.

2

Apreensão de Indivíduos Fora dos Limites Territoriais:
uma análise da legalidade e das consequências Aziz Tuffi Saliba
jurídicas da abdução e do luring.

2

Herança da Colonização

2

Glória Maria de Pádua Moreira
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III - Ciências Biológicas e da Saúde
Nome do Projeto

Nome do Professor Orientador

Variações Circadianas em Parâmetros de Controle
de Treinamento Aeróbico.
Dano Muscular em Jogadores de Futebol: resposta
da alfa-actina e da Creatina Quinase.
Avaliação da Sensibilidade e Especificidade do novo
Método Diagnóstico de Eclosão de Miracídios e
Determinação da Prevalência de schistosoma
mansoni, em Crianças com idade entre 8 e 12 anos,
do Município de Itaúna.
“Sangue de Dragão”: ação antiinflamatória e na
inibição da Angiogênese.

Alunos
envolvidos

Sandro Fernandes da Silva

3

Guilherme de Azambuja Pussieldi

1

Rafaella Fortini Pinto Grenfell

3

Rafael Sanzio
Gomes

2

Diniz

Lacerda

O potencial de risco microbiológico oferecido por
resíduos de serviços de saúde gerados em
Rodrigo Lobo Leite
consultórios de pediatria e clínico geral de um
hospital de Belo Horizonte - MG.

3

Atuação da Equipe Odontológica na Prevenção e
Tratamento da Mucosite Oral em Crianças José Cláudio Faria Amorim
submetidas ao Tratamento Oncológico

10

Caracterização da Ictiofauna, Macroinvertebrados
Bentônicos, Interações Tróficas entre Peixes e
Andréia Dornas Pereira
Bentos: uma Base para Recuperação da Fauna
Nativa da Barragem do Benfica, Itaúna, Minas Gerais

4

A percepção da população em relação ao
criacionismo e ao evolucionismo e sua repercussão Heslley Machado Silva
no sistema educacional

2

Onde e como estão os alunos formados em Carolina Marques Carvalho Mitre
Fisioterapia na UI?
Chaves

1

Análise da produção de lactato após um programa
Sandro Fernandes da Silva
de treinamento aeróbico

2

Comparação das respostas bioquímicas e mecânicas
Guilherme de Azambuja Pussieldi
em dois testes anaeróbios máximos

1

Avaliação da eficácia de diferentes dosagens e
associações de Praziquantel e Nifedipino em testes
Rafaella Fortini Pinto Grenfell
in vitro na eliminação de Schistosoma mansoni em
diversas fases do ciclo evolutivo

2

Estudo comparativo da cicatrização dos leitos
doadores e receptores de enxertos gengivais livres Flávia Isabela Barbosa
protegidos por cimento cirúrgico e biomembrana

1

Inativação fotodinâmica do laser em baixa
intensidade e LED (diodo emissor de luz) na
José Cláudio Faria Amorim
viabilidade do fungo Trichophyton rubrum. Estudo in
vitro

2

- 16 -

Caracterização das feridas dos pacientes vinculados
às Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Juliano Teixeira Moraes
Saúde da Cidade de Itaúna, MG

3

Alcione Lúcia Morais Rímulo
Ana Cristina Nogueira Rodrigues
Pestana
Lorenza Carvalhaes Machado de
Estudo Interdisciplinar no tratamento de mucosite em
Souza
pacientes oncológicos
José Cláudio Faria Amorim
Angélica Nogueira Rodrigues
(INCA, ACCCOM)
Gerdal de Souza (FEAD)

10

IV - Ciências Exatas, da Terra e Tecnológicas
Nome do Professor
Orientador

Nome do Projeto

Alunos
envolvidos

Caracterização de sistemas hidráulicos e pneumáticos
Marlon Antônio Pinheiro
aplicados na indústria
Paulo
Alfredo
Gonçalves
Tempo Sensorial e Tempo Físico
Penido

3
1

Ana
Cristina
Nogueira
Projeto e Construção de Mini-Usina de Biodiesel com Rodrigues
Pestana
Novas Oleaginosas
Alex
Nogueira
Brasil
Cristiane Medina Finzi

2

Plataforma
de
Desenvolvimento
Computacionais em FPGA

2

de

Sistemas Milene
Barbosa
Carvalho
José Augusto Miranda Nacif

Sistemas de gestão da Confiabilidade Veicular via
Marlon Antônio Pinheiro
WEB.

3

Ensaio de Iniciação de Trinca por Flexão Alternada:
José Felipe Dias
detecção pela perda de estanqueidade.

3

Planejamento e Desenvolvimento de um software para
Geraldo Nilton de Oliveira Interferência Estatística.

3

Implementação
Computacional
de
Modelos
Matemáticos para a relação entre composição Química, Christiano
Microestrutura e propriedades Mecânicas de Ligas de Corradi
Alumínio Fundidas Hipoeutéticas e Eutéticas.

3

Usina Móvel de Biodiesel Auto – Sustentável

Alves

de

Lima

Alex Nogueira Brasil

5

Caracterização Físico-Química de Óleos Residuais de
Adriane Sambaqui Gruber –
Fritura e Aplicação Controlada na Produção de
PINC
Biodiesel Elítico

2

Caracterização Estrutural e Desempenho Mecânico de
Denílson José do Carmo
aço de Fundição com Matriz Bainítica Manoestruturada.

1

Análise de Metais Pesados em Solos e Águas que
Ocorrem no Aterro Controlado do Município de Itaúna- Moisés Perillo – PINC
MG e seu Entorno

1
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Produção de Etanol a Partir de Hidrólise Enzimática:
potencial do uso de farelos de crambe (crambe Juliana Becattini Guerra
abyssinica) e pinhão-manso (jatropha curcas).

2

Para atender a seus compromissos, a Universidade de Itaúna conta, em 2009, com
um quadro docente formado por 73 Doutores, 201 Mestres e 81 Especialistas.

UI - Corpo Docente 2009

Doutor
21%

Mestre
56%

Especialista
23%

1.4 - Identidade corporativa
1.4.1- Missão
“Gerar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais,
incentivando a permanente formação de indivíduos críticos e éticos, dotados de
sólida base científica e humanística e comprometidos com a sociedade.”

1.4.2 - Visão
“Consolidar-se

como

instituição

de

educação

superior

nacional

e

internacionalmente reconhecida como centro de excelência na produção e
transmissão de conhecimentos e na qualidade de serviços prestados à
comunidade.”
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1.4.3 - Valores – Princípios de Qualidade
Para cumprir sua missão e finalidades, as ações da Universidade de Itaúna serão
orientadas por princípios que caracterizam sua crença sobre as necessidades do ser
humano, destacando-se os seguintes valores:
I. O critério preventivo;
II. O ambiente educativo;
III. As forças interiores; e
IV. A relação pessoal.

O critério preventivo procura encaminhar as possibilidades para experiências
positivas de forma a prevenir as experiências deformantes, ajudando a viver em plenitude
as aspirações, os dinamismos e impulsos.
O ambiente educativo deve ser acolhedor, no qual os educandos possam
encontrar uma convivência alegre e produtiva. Os relacionamentos devem ser marcados
pela confiança, pelo trabalho e pelo cumprimento do dever. As expressões livres e
múltiplas do protagonismo devem acontecer com tranquilidade.
As forças interiores, previstas como estratégia educativa, prevêem que a razão e o
amor educativo sejam os seus sustentáculos. É importante o sentido do bom senso, da
flexibilidade e da persuasão inerentes a cada ser humano.
A relação pessoal se baseia na valorização e respeito constantes do patrimônio
individual e da acolhida incondicional do educando. Procura sempre o diálogo,
incansavelmente, e demonstra sua confiança no ser humano assim como a oferta
personalizada de propostas educativas.
É de afirmar-se, portanto, que a Universidade de Itaúna tem como valor maior a
busca da eficiência e da qualidade por intermédio de conteúdos significativos, oferecendo
instrução, privilegiando o educando, atento e crítico aos fenômenos culturais, interagindo
educativamente e procurando superar didáticas repetitivas, orientando para um projeto de
vida com visão humana e atualização permanente.

1.4.4 - Políticas de Ensino
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Adota-se como Política de Ensino uma concepção da estrutura curricular
fundamentada em metodologia de ensino que articule o ensino, a pesquisa e a extensão.
Ensino, pesquisa e extensão são atividades básicas do universo acadêmico,
configurando-se distintamente, dadas as suas especificidades, porém idealmente
articuladas. Essas atividades referem-se a tratamentos e dimensões do conhecimento, no
sentido de sua produção, compreensão, socialização e democratização.
A pesquisa caracteriza-se como um modo de produção de conhecimentos, regido
por critérios de legitimidade científicos e institucionais. As condições históricas afetam a
pesquisa, uma vez que a mesma é sensível às demandas da prática social e agenciada
por interesses não acadêmicos, de natureza econômica e política, que definem políticas
de regulação e financiamento institucionais, estabelecendo critérios avaliativos que
incidem nas condições concretas e materiais de se fazer pesquisa.
A pesquisa é atividade desenvolvida pontualmente nas diversas disciplinas dos
cursos, mediante orientação dos respectivos professores, e de projetos específicos,
desenvolvidos pelos docentes e discentes nos níveis exigidos pela comunidade
acadêmica. A Instituição incentiva e propõe programas de Iniciação Científica (PINC),
Programa Institucional de Pesquisa Docente (PIPED) e programa de educação
continuada através dos cursos de Pós-graduação lato e stricto sensu.
O ensino, enquanto processo de compreensão e socialização do acervo cultural e
científico sistematizado da humanidade, necessita da pesquisa para oxigenação,
revigoramento e atualização. O ensino sem a pesquisa corre o risco de estagnação e
reprodução de um conhecimento descontextualizado e acrítico.
O ensino, a pesquisa e a extensão estão interligados, em que pesem práticas
específicas que resguardam a identidade de suas funções e de seus procedimentos, mas
promovendo contribuições recíprocas, necessárias e desejáveis.
O ensino e a pesquisa desdobram-se nas ações extensionistas em que são
aplicados os conhecimentos hauridos nas atividades acadêmicas, transpondo, por vezes,
os muros da Instituição para atingir a comunidade em dimensão ampla.
A extensão e ações comunitárias possibilitam socializar e democratizar o
conhecimento, firmando compromissos de responsabilidade social, como um exercício de
cidadania e, para tanto, elegeu princípios e políticas de ação comunitária:


Tornar socialmente relevante o conhecimento produzido dentro do espaço
acadêmico;
- 20 -



Oferecer condições para os profissionais traduzirem para o campo operativo
os conhecimentos que vêm produzindo;



Criar instrumentos que interpretem o contexto histórico-cultural, mediante
compromisso com as lutas de transformação social e cultural, com foco na
construção da cidadania e priorização de segmentos da população excluída;



Estabelecer parcerias com segmentos da sociedade, visando à contribuição
para seu processo organizativo e a diminuição das desigualdades sociais,
econômicas e políticas, favorecendo a transformação social;



Formar e incentivar grupos de estudos e pesquisa que elaborem projetos
eficazes, por meio da sistematização dos dados da realidade;



Participar de eventos sociais e filantrópicos visando a atingir as
comunidades carentes na orientação jurídica e na luta pela cidadania;



Manter contatos com entidades de financiamento de projetos e serviços à
coletividade;



Incentivar a participação dos docentes e membros da comunidade nos
projetos de extensão e de ação comunitária;



Desenvolver processos de avaliação continuada dos projetos extensionistas
e de ação comunitária e manter o registro de dados necessários ao suporte,
acompanhamento, avaliação e divulgação das atividades comunitárias;



O estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por
intermédio de processos interdisciplinares;



O estímulo ao desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando-se
os estudantes para a resolução dos problemas enfrentados na atuação
profissional;



A graduação entendida como etapa de construção das bases para o
desenvolvimento do processo de educação continuada;

Ainda nesta perspectiva, impõe-se no plano operacional que a estrutura curricular
desenhada implique em:
 Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares.
 Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma
interdisciplinar;
 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
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individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e a participação
em atividades de extensão;
 Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual.

1.5 - Inserção Regional
1.5.1 - Região de abrangência da Universidade de Itaúna – Caracterização
sociopolítica, econômica e cultural
O Distrito ou Região Geoeducacional 13, Minas Gerais, é a área geográfica
administrativo-educacional dentro da qual Itaúna está inserida, conforme consta da
Portaria MEC nº 514, de 27 de agosto de 1974. Juntamente com outros, Itaúna perfaz 98
(noventa e oito) municípios que integram o Distrito 13. Porém, procuramos identificar o
município de Itaúna não só no DGE-13, mas também nas “Regiões Administrativa e de
Planejamento”, conforme Lei Estadual nº 11.962/95, quando o Estado foi dividido em 25
(vinte e cinco) regiões administrativas. É possível perceber a importância que a Região de
Planejamento Central assume, não só quanto ao espaço físico-geográfico no qual está
inserido, mas, também, porque traz o perfil de uma determinada organização
socioeconômica-política-educacional.

Figura 2. – Regiões de Planejamento – Minas Gerais
Fonte: Fundação João Pinheiro - Centro de Estatística e Informações
I.

Região Central - 152 municípios

II.

Região Mata - 129 municípios

III.

Região Sul de Minas - 152 municípios
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IV.

Região Triângulo - 33 municípios

V.

Região Alto Paranaíba - 31 municípios

VI.

Região Centro-Oeste de Minas-55 municípios

VII. Região Noroeste de Minas - 13 municípios
VIII. Região Norte de Minas - 53 municípios
IX.

Região Jequitinhonha/ Mucuri- 53 municípios

X.

Região Rio Doce - 85 municípios

1.5.2 - Aspectos Econômicos, Sociais, Demográficos e Educacionais
A região de Planejamento Central, considerada a mais importante do Estado, é
composta de 152 municípios, abrangendo uma área de 80.577 km², que se destaca por
contribuir decisivamente na formação do patrimônio estadual. Nesta região concentramse as decisões político-administrativas por sediar a capital, Belo Horizonte.
Itaúna pode considerar sua vantagem estratégica atual o fato de estar entre dois
polos de duas grandes Regiões de Planejamento do Estado: Central e Centro-Oeste. Isto
significa, por um lado, que o município está a 72 km da capital mineira; por outro lado,
agrega-se a Divinópolis como polo irradiador de desenvolvimento para o Centro-Oeste.
Distância de Itaúna aos municípios vizinhos
Municípios

Distância (em
km)

Belo Horizonte

72

Betim

49

Carmo do Cajuru

34

Divinópolis

33

Igaratinga

18

Itatiaiuçu

25

Mateus Leme

17

Pará de Minas

23

Fonte: Itaúna em Dados

Os quadros abaixo demonstram a situação do município de Itaúna, no que se
refere aos seus aspectos econômicos, demográficos, sociais e educacionais.
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BALANÇA COMERCIAL DE ITAÚNA – Valores em US$ - FOB
Período: 1997-2007
Exportações
Anos

Valor

Importações

Variação
%

Saldo

Variação
%

Valor

Valor

2002

28.534.295

40,79 4.654.219

17,8

23.880.076

2003

48.455.456

69,81 2.734.242

-41,25

45.721.214

2004

68.643.892

41,66 3.834.005

40,22

64.809.887

2005

99.237.848

44,57 7.143.278

86,31

92.094.570

2006

127.173.772

28,15 9.138.032

27,92 118.035.740

2007

155.871.408

22,57 7.294.378

-20,18 148.577.030

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
SECEX – Secretaria de Comércio Exterior.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) TOTAL, A PREÇOS CORRENTES
VALORES: PIB total em R$ 1.000,00 e PIB per capta em R$ 1,00
Região CentroOeste

Itaúna

Minas Gerais

Anos
PIB
total

PIB per
capta

PIB total

PIB per
capta

PIB total

PIB per
capta

2000

443.935

5.725,46 4.486.392 4.504,23

98.867.500

5.517,80

2001

479.969

6.099,10 4.777.220 4.729,79 105.093.532

5.752,98

2002

553.735

6.933,39 5.467.490 5.336.26 117.890.164

6.367,72

2003

677.628

8.361,00 6.290.169 6.053,00 144.544.822

7.709,00

2004

895.837 10.894,00 8.288.743 7.867,00 177.324.816

9.366,00

2005

914.272 10.960,00 9.050.606 8.473,00 192.610.905 10.012,00

Fonte: Fundação João Pinheiro, Produto Interno Bruto de Minas Gerais – Municípios e Regiões

DEZ EMPRESAS MAIORES EMPREGADORAS DO SETOR PRIVADO
Ano: 2009
Ordem

SETOR
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Empresa

1ª

Serviços

Fundação Universidade de
Itaúna

2ª

Indústria

Companhia Tecidos Santanense

3ª

Indústria

Intercast Ltda.

4ª

Indústria

Incomfral Ind e Comercio de
Fraldas Ltda

5ª

Indústria

Saint-Gobain Canalizações Ltda.

6ª

Serviços

Casa de Caridade Manoel
Gonçalves Souza Moreira

7ª

Serviços

Viação Morro Alto Ltda.

8ª

Indústria

Fundição Sideral Ltda.

9ª

Indústria

Curtidora Itaúna Ltda

10ª

Serviços

Sociedade Civil Colégio Santana

Arrecadação de ICMS em Itaúna, municípios vizinhos e Estado de Minas Gerais.
Valores correntes em R$ 1000,00
Municípios

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Itaúna

22.627,40

21.912,21

34.729,09

45.669,60

52.733,32

59.341,02

Pará de
Minas

17.303,67

17.366,47

27.702,19

37.800,03

38.024,54

44.414,71

Divinópolis

51.851,16

40.470,18

70.064,02

105.670,35

136.581,74

159.619,88

Mateus
Leme

6.206,39

6.830,10

12.268,36

16.413,38

14.649,75

4.438,00

Itatiaiuçu

1.577,86

5.770,21

12.687,86

20.475,19

29.664,54

29.654,47

128.744,18

129.317,15

160.785,24

197.320,64

202.703,82

163.924,64

1.822,77

2.192,37

2.588,12

5.267,89

6.278,84

6.662,00

1.826.744,53 2.023.350,55

2.140.582,45

2.343.145,03

2.751.153,03

3.280.712,69

11.989,28

21.493,97

22.912,72

27.100,80

Juatuba
Carmo do
Cajuru
Betim
Formiga

8.515,42

9.925,12

Minas
8.506.092,99 9.647.800,96 13.605.685,54 16.095.909,02 17.600.381,44 20.427.291,66
Gerais
Fonte: SICAF – SEF/MG. e Boletim Econômico da Universidade de Itaúna
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Número de Estabelecimentos de Ensino e de alunos por nível de educação
REDE

Nº de Estabelecimentos

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Anos

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Estadual

14

14

15

15

457

407

361

181

7.536

7.564

7.615

6.009

4.201

3.598

3.766

3.894

Municipal

24

26

24

26

1.714

1.911

1.812

1.567

4.716

4.633

4.478

4.377

180

208

170

251

Particular

14

14

9

4

883

812

769

463

1.476

1.583

1.684

1.565

565

524

611

477

Total

53

53

49

46

3.054

3.130

2.942

2.211

13.728

13.780

13.777

11.951

4.946

4.330

4.547

4.622

Fonte: Prefeitura Municipal de Itaúna – Sec. Municipal de Educação e Cultura
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Empresas localizadas em Itaúna que realizaram exportações no ano de 2007
(ordem do valor das exportações)
Empresas Exportadoras
1 Mineração J. Mendes Ltda.
2

BMB Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda.

3 FERGUMINAS Siderurgia Ltda.
4 SAINT-GOBAIN Canalização Ltda.
5 Belgo Siderurgia Ltda.
6

Companhia Tecidos Santanense

7 Curtidora Itaúna Ltda.
8 Siderurgia Santo Antônio Ltda.
9 INTERCAST S/A
10 MINAS GUSA Siderurgia Ltda.
11 SIDERUNA Indústria e Comércio Ltda.
12 ITAFUNDI Comércio e Indústria Ltda.
13 Fundição Sideral Ltda.
14 SAFFRAN Linco Ltda.
15 METAL Metalúrgica Apolo Ltda.
16 ERGOM do Brasil Ltda.
17 PERIPAN Industrial Ltda.
18 DINÂMICA Tecidos Ltda.
19 CORP Comércio e Indústria Ltda.
20 FRAMA Confecções Ltda.
Fonte: SECEX – Secretaria de Comércio Exterior - SISCOMEX
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) – 20 no Estado de Minas Gerais
Esperança
de Vida ao
nascer

Taxa de
Taxa bruta
Índice de
Renda per
Alfabetização frequência
longevidade
capita
de Adultos
escolar
(IDHM-L)

Índice de
educação
(IDHM-E)

Índice de
renda
(IDHM-R)

Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal
(IDH-M)

Ranking
Estadual

Município

1

Poços de Caldas

75,983

0,943

0,773

435,564

0,85

0,886

0,787

0,841

69

2

São Lourenço

76,903

0,936

0,766

402,562

0,865

0,879

0,774

0,839

72

3

Belo Horizonte

70,52

0,954

0,879

557,435

0,759

0,929

0,828

0,839

80

4

Uberaba

73,927

0,937

0,864

400,4

0,815

0,913

0,773

0,834

104

5

Divinópolis

75,539

0,942

0,853

327,642

0,842

0,912

0,74

0,831

122

6

Timóteo

75,71

0,934

0,902

297,933

0,845

0,923

0,724

0,831

127

7

Uberlândia

73,112

0,946

0,87

389,317

0,802

0,92

0,768

0,83

134

8

Alfenas

76,851

0,915

0,777

357,093

0,864

0,869

0,754

0,829

144

9

Juiz de Fora

72,027

0,953

0,855

419,397

0,784

0,92

0,781

0,828

151

10

Pouso Alegre

73,199

0,937

0,847

391,121

0,803

0,907

0,769

0,826

164

11

Varginha

73,997

0,929

0,808

382,269

0,817

0,889

0,765

0,824

193

12

Itaúna

75,221

0,929

0,837

315,49

0,837

0,899

0,733

0,823

196

13

Nova Lima

70,574

0,947

0,891

404,746

0,76

0,928

0,775

0,821

212

14

Lavras

72,407

0,94

0,87

347,092

0,79

0,917

0,749

0,819

247

15

Ituiutaba

75,904

0,887

0,858

305,854

0,848

0,877

0,728

0,818

254

29

Ranking
Nacional

16

São João Del
Rei

74,577

0,94

0,85

277,291

0,826

0,91

0,712

0,816

278

17

Araguari

73,923

0,931

0,82

321,881

0,815

0,894

0,737

0,815

286

18

Itajubá

70,862

0,942

0,9

353,347

0,764

0,928

0,752

0,815

301

19

Patos de Minas

73,935

0,922

0,844

306,032

0,816

0,896

0,728

0,813

318

20

Andradas

76,07

0,879

0,732

360,229

0,851

0,83

0,755

0,812

342

Fonte: Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil – Fundação João Pinheiro

.
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1.5.3 - A contribuição da UI no desenvolvimento regional
Considerando os dados até aqui analisados e o critério metodológico que vimos
utilizando, qual seja o enfoque da localização do Município de Itaúna na Macrorregião
Centro Oeste, Mesorregião Oeste de Minas e Microrregião de Divinópolis e, ainda, no
Distrito ou Região Geoeducacional 13 / MG, conforme Portaria MEC nº 514/1974, é
possível verificar-se a coincidência dos elementos que dizem respeito à participação da
atividade produtiva no mencionado espaço geográfico: os nítidos avanços da indústria e
do setor de serviços, dentre outros.
Tais fatos nos remetem a outros pontos de investigação, guiados pela curiosidade
de identificar as circunstâncias que estariam levando aos tais avanços e a configuração
espacial da infraestrutura que estaria sendo construída em razão deles.
Desenvolvimentos regionais estão ligados a diversos fatores, dentre os quais se
destaca a difusão do conhecimento que, por sua vez, resulta em crescimento da
população e renda, expansão do mercado, disponibilidade de recursos e expansão da
infraestrutura.
Neste sentido, a Universidade de Itaúna, através da qualidade do seu sistema de
ensino-aprendizagem, das suas políticas de pesquisa, extensão e pós-graduação, muito
tem contribuído para a inovação tecnológica, para a inserção de profissionais qualificados
no mercado de trabalho, enfim, para o desenvolvimento econômico, social, cultural e da
consciência ambiental na região.
De ressaltar de forma especial, sem que isso importe em qualquer demérito para
as demais áreas, o impacto das atividades da Universidade de Itaúna na saúde regional,
através dos seus cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Medicina, que praticamente completam o
ciclo na área da saúde.
Os investimentos que a Universidade de Itaúna vem realizando têm, de forma
efetiva, influído decisiva e positivamente no desenvolvimento da região, pois a força e a
vultuosidade de suas ações, centradas na difusão do ensino e do conhecimento, da
pesquisa e da extensão, solidificam-se como um marco de extrema importância para a
manutenção e atração de novos empreendimentos.
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2 - O Curso

a) Nome do Curso/Habilitação: Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo;
b) Endereço do Curso: Universidade de Itaúna - Campus Verde - Rodovia MG 431, Km
45 - Trevo Itaúna / Pará de Minas - Itaúna (MG);
c) Ato de Reconhecimento: curso reconhecido em 01/04/2002, através do Decreto
Estadual 42.455;
d) Modalidade do Curso: presencial;
e) Número de Vagas Previstas no Ato de Criação e Número Atual: 180 (cento e
oitenta) vagas anuais, sendo 120 (cento e vinte) vagas para o 1º semestre e 60
(sessenta) vagas para o 2º semestre;
f) Turno(s) de Funcionamento: noturno;
g) Dimensão das Turmas Teóricas e Práticas: nas turmas teóricas em média 40 alunos
por turma e nas turmas práticas em média 20 alunos;
h) Regime de Matrícula: seriado semestral;
i) Tempo Mínimo de Integralização: 10 (dez) semestres letivos;
j) Tempo Máximo de Integralização: 16 (dezesseis) semestres letivos;
k) Carga horária do curso: 3.820 horas;
l) Coordenador do curso: Ms. Fernanda Villefort Parreiras Monteiro Gonçalves;
m) e-mail do coordenador: fernandavillefort@yahoo.com.br.
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Breve Histórico do Curso:

O Projeto Pedagógico está em estreita consonância com os critérios estabelecidos
na Lei nº 9.394, que descreve as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996)
e na Resolução/MEC nº 6, de 2 de Fevereiro de 2006, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Arquitetura e demais legislações pertinentes.
O Curso tem duração de cinco (5) anos, sendo as aulas presenciais ministradas em
dez (10) períodos letivos semestrais, em turno noturno. O corpo docente é integrado por
professores com formação e experiência profissional adequadas à orientação dos alunos,
de conformidade com o perfil profissional definido nas DCN.

O curso teve início em 1999 e foi reconhecido através do Dec. Estadual nº 42.455
de 01 de abril de 2002, tendo formado, até o ano de 2009, 242 profissionais de
Arquitetura.
O Curso de Arquitetura e Urbanismo, após representar nos primeiros anos de sua
formação uma alternativa ao ingresso universitário para parte de uma componente da
demanda dos estudantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi se estruturando
visando a atender à demanda local e regional do Centro-Oeste de Minas Gerais. O curso
atualmente é reconhecidamente voltado para a formação de profissionais que irão atuar
nas cidades médias da região Centro-Oeste.
Estruturado conforme definido acima, o Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Itaúna é comprometido com a formação de profissionais aptos a
colaborar para o desenvolvimento da região de influência de Itaúna, cujos dados
macroeconômicos encontram-se dispostos no quadro abaixo:
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Censo

Itaúna

Divinópolis

Betim

Mateus Leme

Carmo do
Cajuru

Pará de Minas

81.833

209.921

415.098

25.627

18.943

79.852

496

709

346

303

455

551

67

94

81

23

7

43

Matrículas Ensino Médio (2008)

3.928

9.580

18.995

1.131

959

3.588

Valor adicionado na
agropecuária (mil reais) (2006)

21.282

42.773

8.107

19.192

27.265

52.374

Valor adicionado na Indústria
(mil reais) (2006)

354.611

644.874

8.506.182

95.601

24.881

334.909

Valor adicionado no Serviço (mil
reais) (2006)

547.002

1.384.221

3.693.812

107.714

66.204

445.683

1.077.356

2.350.386

18.731.824

243.666

130.245

930.850

12.735

11.301

46.024

8.403

6.789

11.388

27

30

13

19

9

28

513

1.938

958

109

175

433

69

239

112

25

12

53

População (2007)
Áreas (km2)
Estabelecimentos de Saúde
(2005)

PIB a Preço de mercado
corrente (mil reais) (2006)
PIB per capita (reais) (2006)
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Saúde e Serviços Sociais

Fonte: IBGE
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2.1 - Organização didático – pedagógica
O Curso de Arquitetura e Urbanismo busca, em sua organização didáticopedagógica, cumprir a concepção de educação superior com o princípio da
indissociabilidade entre ensino, atividades investigativas e extensão, disposto no artigo
207 da Constituição Brasileira, de 1988, e tem como parâmetro as Diretrizes Nacionais
nos termos da Resolução CNE/CES no. 6, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006 e demais
legislações pertinentes, em vinculação aos normativos institucionais:
Parecer CNE/CES nº 8/2007;
Resolução CNE/CES nº 2 de 18 de junho de 2007;
Resolução CNE/CES nº 3 de 18 de julho de 2007;
Projeto Político Institucional da Universidade de Itaúna;
Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Itaúna – PDI;
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006;
Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.

2.1.1 - Administração Acadêmica: coordenação de curso e NDE
O Colegiado do Curso (Congregação) é composto pelo Coordenador, por todos os
docentes do Curso e pela representação discente. As ações e atribuições do Colegiado
do Curso seguem o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de Itaúna, reunindo-se
a cada semestre e extraordinariamente, sempre que necessário.
A Coordenação do Curso é ainda apoiada por:
I) Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, à qual compete, dentre
outras atribuições:


Orientar e executar as atividades acadêmicas em geral, estabelecendo-lhes
as respectivas diretrizes, segundo os propósitos a serem atingidos, deferindo
ou indeferindo quaisquer requerimentos de matrículas e/ou outros inerentes;



Acompanhar a legislação e a jurisprudência pertinentes à educação superior,
propondo o cumprimento, sempre que necessário;



Manter atualizadas as publicações instrutivas promovidas no seu campo de
atuação, como guias, avisos, instruções e outros;



Expedir diplomas e certificados acadêmicos de graduação;
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Promover contatos para o estabelecimento de convênios e similares,
destinados a oferecer apoio técnico ou financeiro a cursos oferecidos e/ou
que decorram de sua área de atuação;

II) Pró-Reitoria de Graduação, à qual compete, dentre outras atribuições:


Executar a política definida pelo Conselho Universitário, relativa ao ensino de
graduação;



Elaborar todas as informações a respeito do ensino de graduação, os
currículos e o ementário das disciplinas;



Analisar as propostas curriculares e suas alterações, apresentadas pelo
Núcleo Docente Estruturante;

III) Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, à qual compete,
dentre outras atribuições:


Executar a política definida pelo Conselho Universitário, relativa ao ensino de
pós-graduação, à pesquisa e à extensão universitária;



Colaborar para a integração das atividades de pesquisa, desenvolvidas nos
órgãos diversos, dentro da Universidade;



Incentivar a formação de pesquisadores e a implantação de pesquisas, no
âmbito universitário, à vista das necessidades e potencialidades existentes;



Promover estudos com vistas à implementação da pesquisa na Universidade
e à criação de estruturas voltadas para a extensão à comunidade do
potencial dos cursos e da prestação de serviços, nas diversas áreas de
atuação;



Promover a execução de programas de pesquisa e de extensão implantados
pela Instituição;



Examinar e emitir parecer sobre propostas de realização de pesquisa na
Universidade e de instalação de programas de extensão universitária;

IV) Pró-Reitoria Administrativa e Financeira, à qual

compete,

dentre

outras atribuições:


Praticar, com relação ao pessoal, os atos funcionais compreendidos na
esfera de suas atribuições;



Propor um sistema de informação no âmbito universitário, com o apoio de
procedimentos informatizados, estabelecendo um fluxo permanente a fim de
facilitar a tomada de decisões e a coordenação de atividades;
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Elaborar projetos destinados à obtenção de financiamentos de organismos
nacionais e internacionais;

V) Órgãos Suplementares de Apoio – além de Biblioteca, a Universidade de
Itaúna conta com vários órgãos de apoio direto e indireto às atividades acadêmicas. Entre
eles pode-se citar a área de comunicação, que tem como objetivo criar e implantar
políticas relativas às áreas de jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, relações
públicas, vestibular e eventos;
VI) Comissão Própria de Avaliação – CPA, à qual compete gerenciar a
Avaliação Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a
coordenação de curso com dados e informações que propiciem a melhoria das atividades
do curso;
VII) Equipe responsável pelos laboratórios, à qual compete preparar os
equipamentos para utilização dos docentes e discentes, planejamento e encaminhamento
das necessidades;
VIII) Núcleo Docente Estruturante - NDE, composto pelo Coordenador e por pelo
menos 30% dos docentes do Curso, aos quais compete mais diretamente à atualização,
implantação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso;
IX) Núcleo de Nivelamento Acadêmico, ao qual compete coordenar e executar
a Política de Nivelamento da Universidade de Itaúna;
X) Por um Núcleo de Pesquisa e Extensão, ao qual compete, com a
colaboração efetiva da coordenação do curso, a avaliação da viabilidade de execução do
trabalho de curso e se haverá envolvimento com qualquer tipo de ser vivo, humano ou
não, caso em que o mesmo será submetido à aprovação do comitê de ética em pesquisa
da Universidade de Itaúna.
XI) Apoio Psicopedagógico, ao qual compete orientar alunos em situação de
necessidades especiais;
XII) Por uma coordenação de Estágio Supervisionado;

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso conta com uma
sala de aproximadamente 21 m², equipada com mesas, armários, computador,
impressora e telefone.
A Coordenação é atendida por uma Secretaria e por toda uma estrutura
administrativa de apoio acadêmico nela baseada.
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A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo à
Congregação e ao NDE, conforme definido no Estatuto e em outras normas, a condução
do curso, o que envolve o Planejamento, o Acompanhamento da Execução e a Avaliação
das atividades previstas no Projeto Pedagógico.
Todos os setores de apoio pautam suas atividades no cumprimento do PPC do
curso. Suas atividades estão voltadas tanto para o apoio aos docentes, quanto aos
discentes.

2.1.1.1 - Atuação do coordenador

Cabe ao Coordenador atuar junto a todos os órgãos de apoio definidos acima,
como articulador e gestor dos recursos necessários para a condução do Curso. Deve,
ainda, atuar como desenvolvedor e estimulador das diferentes potencialidades de alunos
e docentes, implementando mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado
contínuo, pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas envolvidas
no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo administrativo, corpo
financeiro, entre outros.
Do Coordenador espera-se o desenvolvimento de várias atividades capazes de
articular todos os setores e fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para
incrementar a qualidade, legitimidade e competitividade do Curso, tornando-o um centro
de eficiência, eficácia e efetividade rumo à busca da excelência.
As funções gerais do Coordenador de Curso, previstas no Regimento Geral e em
outros normativos, podem ser classificadas como Políticas, Gerenciais, Acadêmicas e
Institucionais e, a cada uma dessas funções, atribuem-se expectativas a respeito da sua
atuação:

QUANTO ÀS FUNÇÕES POLÍTICAS:
I. Ser um líder reconhecido na área de conhecimento do Curso;
II. Ser um animador de professores e alunos;
III. Ser um real representante de seu Curso junto ao Instituto a que pertencer e
perante a comunidade acadêmica;
IV. Ser um fazedor de “Marketing” de seu Curso;
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V. Ser o responsável pela vinculação do Curso com os desejos e anseios do
mercado.

QUANTO ÀS FUNÇÕES GERENCIAIS:
I. Exercer as atividades administrativas gerais a seu cargo;
II. Ser responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios e
equipamentos do Curso;
III. Ser o responsável pela indicação da aquisição de livros, materiais especiais,
assinaturas de periódicos;
IV. Ser responsável pelo estímulo e controle da frequência docente e discente;
V. Ser o responsável pela indicação da contratação e demissão de docentes do
Curso;
VI. Ser responsável pelo processo decisório de seu Curso;
VII. Ser o responsável pela adimplência contratual dos alunos de seu Curso.

QUANTO ÀS FUNÇÕES ACADÊMICAS:
I. Presidir a Congregação do Curso e expedir convocações para as respectivas
reuniões;
II. Presidir o Núcleo Docente Estruturante do Curso – NDE e expedir
convocações para as respectivas reuniões;
III. Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Calendário Geral da Universidade;
IV. Ser o responsável pelo desenvolvimento atrativo das atividades escolares;
V. Ser responsável pela qualidade e regularidade das avaliações desenvolvidas
em seu Curso;
VI. Cuidar do desenvolvimento das Atividades Complementares de seu Curso;
VII. Estimular a iniciação científica, a pesquisa e a extensão entre professores e
alunos, auxiliando-os na execução e na promoção das respectivas tarefas;
VIII. Ser responsável pela orientação e acompanhamento dos monitores;
IX. Ser responsável pelo engajamento de professores e alunos em programas e
projetos de extensão universitária;
X. Ser responsável pelos estágios supervisionados e não-supervisionados de seu
Curso;
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XI. Colaborar, quando solicitado, na organização dos planos gerais de ensino e no
exame de processos de aproveitamento e adaptações de programas de
estudos;
XII. Manter atualizados os programas de ensino, de comum acordo com a Diretoria
de Ensino da respectiva área;
XIII. Coordenar as atividades dos professores que integram o Curso, dirimindo as
dúvidas e questões que surgirem, assegurando a sua articulação interna;
XIV. Organizar o horário das aulas em cada período letivo, observada a matriz
curricular e o plano de oferta de disciplinas respectivos;
XV. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos
conteúdos programáticos.

QUANTO ÀS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS:
I. Ser responsável pelo sucesso dos alunos nas avaliações do MEC;
II. Participar do acompanhamento dos antigos alunos do Curso (Egressos);
III. Ser responsável pela busca de fontes alternativas de recursos;
IV. Ser responsável pelo reconhecimento e pela renovação do Curso junto ao
MEC;
V. Ser responsável pelo sucesso de seus alunos nos testes profissionais ou
similares;
VI. Ser responsável pelo vínculo da regionalidade de seu Curso;
VII. Zelar pela ordem e disciplina, respondendo por abusos e omissões;
VIII. Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas
emanadas dos órgãos superiores;
IX. Aplicar penalidades, na forma do Regimento Geral;
X. Participar das reuniões do Conselho Universitário, como um de seus
membros;
XI. Prestar informações ao respectivo Diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e
Extensão e a outros órgãos superiores da Universidade, quando solicitado;
XII. Apresentar ao Diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão, até o dia
15 de fevereiro de cada ano, o relatório de atividades da Faculdade ou Curso,
realizadas no ano anterior;
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XIII. Manifestar-se, através de parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os
quais tenha sido consultado por órgãos superiores.

As especificidades do Curso de Arquitetura e Urbanismo impõem ainda ao
coordenador as seguintes atribuições:
I.

Estar em consonância com os princípios da ética da profissão aplicados
à formação de novos profissionais;

II.

Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares
criando espaços de vivência do aluno neste contexto.

III.

Acompanhar o desenvolvimento dos Trabalhos de Curso.

IV.

Validar

e

acompanhar

o

desenvolvimento

de

Atividades

Complementares do Curso de Arquitetura.
V.

Dar suporte ao Supervisor de Estágio, assim como respaldar as
avaliações emitidas por este.

2.1.1.2 - Formação e experiência profissional do coordenador
Nome: Fernanda Villefort Parreiras Monteiro Gonçalves
End.: Avenida Prefeito Milton Penido 449 – apt 404
Cidade: Itaúna
Fone: (37) 3241 5078

UF:
Fax:

(37) 3241 8255

MG
cel:

CEP:

35680-345

(37)8813 0398

e-mail fernandavillefort@yahoo.com.br
e- http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4188604H0
lattes:

Mestrado em Engenharia de Produção – sub área Mídia e Conhecimento.
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. 02/2000 a 12/2002. Dissertação: “Um Enfoque
Psico-Filosófico e Social no Ensino de Arquitetura e Urbanismo: transformando necessidades
existenciais e desejo em realidade arquitetônica.”
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Especialização

em

Arquitetura

Contemporânea:

Projeto

e

Crítica.

Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMinas. Belo Horizonte - MG. 03/1999 a 12 /1999.

Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Instituto Metodista Integrado Izabela Hendrix. Belo
Horizonte - MG, Brasil. 02/1994 a 12/1998.

2.1.1.3 - Experiência do coordenador (acadêmica e não acadêmica)
Experiência Acadêmica no Ensino Superior (9 anos)
02/2001 até o momento. Universidade de Itaúna, MG. Graduação, Curso de Arquitetura e
Urbanismo. Professor Responsável das disciplinas de Projeto, Representação, Expressão
e Orientadora de TCC.

Gestão em Instituição de Ensino Superior (6 anos)

07/2003 à 07/2009. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna - MG. Graduação, Curso de
Arquitetura e Urbanismo. Vice-Coordenadora de Curso.

07/2009 até o momento. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna - MG. Graduação,
Curso de Arquitetura e Urbanismo. Coordenadora de Curso.

Experiência não acadêmica (11 anos)
01/1998 até o momento – Escritório de Projetos de Arquitetura / próprio – Itaúna, MG.
Desenvolvimento de projetos de arquitetura de residências unifamiliares, edifícios
multifamiliares, agências de veículos, interiores de empresas, espaços comerciais e
agências bancárias.

2.1.1.4 - Efetiva dedicação à administração e à condução do curso
São dedicadas 20 (vinte) horas para a administração e condução do Curso de
Arquitetura.
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2.1.1.5 - Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional

As políticas macro de gestão são definidas pelo Conselho Universitário,
obedecendo na sua regulamentação à Identidade Corporativa, ou seja, a Missão, a Visão
e os Valores consagrados nos documentos de referência.
O Conselho Universitário, com representação de docentes, discentes e
coordenadores de cursos, entre outros membros, orienta as atividades institucionais
através de portarias e atos regulatórios, aos quais é dada a devida publicação, passando,
assim, a constituir também documentos de referência na gestão da Universidade.
O Conselho Universitário tem a seguinte composição:


Reitor;



Vice-Reitor;



Chanceler;



Secretário Geral;



Pró-Reitores



1 (um) representante da comunidade local;



1 (um) representante do Corpo Docente de cada Curso ou Faculdade, com
mais de 10 (dez) anos de serviço na Instituição, eleito pelos seus pares;



2 (dois) representantes do Corpo Discente, escolhidos na forma da
legislação vigente;



Os Diretores de Ensino em exercício nos Institutos;



Os Coordenadores de Cursos em exercício nas Faculdades ou Cursos.

Os atos do Conselho Universitário passam a refletir, também, a gestão dos cursos,
uma vez que a ele compete, conforme estabelecido no Regimento Geral:
I.

Zelar pela realização dos fins da Universidade e pelo fiel cumprimento de sua
missão;

II.

Aprovar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade e suas respectivas
alterações;

III.

Organizar as listas tríplices para cumprimento do disposto no Estatuto da
Fundação Universidade de Itaúna, processar as escolhas indicadas no inciso
III do referido artigo, bem como o sorteio de que trata o § 2º, observado o
quorum mínimo de dois terços (2/3) dos seus membros;
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IV.

Exercer a jurisdição superior da Universidade, em matéria didática, científica
e pedagógica;

V.

Organizar as listas tríplices para escolha do Reitor e Vice-Reitor, na forma do
disposto no Estatuto da Universidade de Itaúna;

VI.

Eleger o Chanceler, na forma estabelecida no Estatuto da Universidade de
Itaúna;

VII.

Aprovar os regimentos e demais regulamentos dos órgãos da Universidade;

VIII.

Deliberar sobre concessão de títulos honoríficos e dignidades universitárias;

IX.

Conhecer o relatório anual das atividades da Universidade encaminhado pela
Reitoria;

X.

Deliberar, na sua esfera de competência, sobre as questões em que forem
omissos este Estatuto e o Regimento Geral;

XI.

Aprovar os currículos plenos dos cursos, suas alterações e respectivas
cargas horárias e a distribuição de disciplinas por cursos;

XII.

Aprovar os planos de desenvolvimento e expansão da Universidade;

XIII.

Deliberar sobre a criação, modificação e extinção de órgãos na Universidade
ou sobre a suspensão do funcionamento dos mesmos;

XIV.

Deliberar sobre a criação de novos cursos, encampação de unidades de
ensino, pesquisa e extensão e instalação de campi avançados;

XV.

Fixar o número de vagas iniciais de cada curso;

XVI.

Estabelecer normas sobre o relacionamento dos institutos de ensino entre si
e destes com a pesquisa e a extensão, para evitar atividades concorrentes e
conflitos de atribuições;

XVII.

Estabelecer as diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e de extensão;

XVIII.

Aprovar

programas

destinados

a

solucionar

questões

de

natureza

pedagógica ou didático-científica;
XIX.

Supervisionar a execução da política educacional da Universidade, propondo
medidas que julgar necessárias ao seu desenvolvimento e aperfeiçoamento;

XX.

Manifestar-se sobre pedido de reformulação de listas tríplices para
designação de coordenadores e vice-coordenadores de faculdades e cursos,
endereçadas pelo Reitor às respectivas congregações.
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A Identidade Corporativa, as Políticas Institucionais e o Plano de Metas e Ações
definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI constituem diretrizes para o
desenvolvimento das atividades do Curso e para a elaboração dos respectivos
programas.

2.1.1.6 - Implementação das políticas institucionais constantes do PDI e do PPI, no
âmbito do curso

O PDI apresenta como principais linhas de ação em relação à estrutura didáticopedagógica:
I. Assegurar a participação de professores e alunos nas decisões colegiadas;
II. Estabelecer diretrizes para o trabalho docente e de capacitação pedagógica,
estimulando o acesso sistemático a cursos sobre novas tecnologias e
metodologias de ensino superior;
III. Implementar um sistema de avaliação didática e pedagógica com diretrizes
para uma avaliação curricular, regular e sistemática, para cada curso;
IV. Contratar professores com experiência prática no mercado de trabalho, para
colaborar na formação de competências e habilidades requeridas para cada
formação profissional.

Especificamente em relação à graduação, o PDI determina:
I. Dar continuidade à implantação do sistema de avaliação do processo de
ensino-aprendizado dos alunos, contemplando uma política de atendimento e
orientação pedagógica;
II. Aperfeiçoar procedimentos de acompanhamento e orientação acadêmica;
III. Manter o sistema de bolsas de estudo que oferece opções de monitoria,
iniciação científica, trabalho e similares.

O Curso de Arquitetura e Urbanismo através da ação da Congregação de Curso,
implementou as políticas definidas no PPI e expressas como determinantes no PDI da
Instituição, uma vez que:
I. A gestão é colegiada com participação discente;
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II. A instituição capacitou os docentes e está implementando ferramentas de
Tecnologia da Informação como suporte acadêmico e administrativo para
melhoria da relação ensino-aprendizagem;
III. Os colegiados acompanham e avaliam a execução dos PPC e a CPA vem
produzindo, nas suas avaliações, recomendações importantes para a gestão
e que são implementadas;
IV. Os docentes são contratados a partir de uma análise da sua formação e
experiência profissional, buscando a correta adequação às atividades
previstas na organização curricular (aulas, orientação de estágio; orientação
de projeto de iniciação científica; orientação de trabalhos de curso, etc.);
V. Implementou-se o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ao qual compete
colaborar no aperfeiçoamento dos procedimentos de acompanhamento e
orientação psicológica e acadêmica das atividades dos docentes e discentes;
VI. O Núcleo Docente Estruturante foi regulamentado e está em atuação;
VII. A política de Pesquisa explicitada no PPI está sendo efetivada através do
Programa de Apoio, Fomento e Acompanhamento de Pesquisa – PAFAP,
com bolsa de iniciação científica concedida aos alunos da graduação que
estiverem participando de projetos de pesquisa aprovados pelo PIPED –
Programa Institucional de Pesquisa para Docentes e pelo PINC - Programa
Institucional de Iniciação Científica;
VIII. O Estágio foi regulamentado proporcionando aos discentes a aplicação
prática das teorias e técnicas ministradas;
IX. O Programa de TC foi regulamentado e oferece aos discentes suporte
acadêmico na elaboração do Trabalho de Curso;
X. A Política de Atividades Complementares foi regulamentada a partir do 1º
período,

proporcionando

aos

discentes

o

desenvolvimento

e

acompanhamento de atividades que enriqueçam e complementem o perfil do
formando, ampliando suas competências e habilidades.

2.1.2 - Administração Acadêmica: colegiado de curso e NDE
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A Congregação é o colegiado de deliberação superior da Faculdade ou
Curso, nos campos administrativo, disciplinar, técnico-científico e didáticopedagógico.
A Congregação funciona também como órgão de consulta preliminar nos
demais aspectos da vida institucional, em conformidade com o disposto no
Estatuto, no Regimento Geral da Universidade e demais ordenamentos.
Na Congregação, os projetos em andamento são articulados e o corpo docente
discute o Projeto Pedagógico do Curso. As reuniões visam ao desenvolvimento do curso,
ao aperfeiçoamento do desempenho do trabalho acadêmico, à integração dos planos de
aula, à proposição de Atividades Complementares, à definição de espaços educacionais
de estágio, à atualização da bibliografia, à troca de experiências que envolvam também a
adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo, entre outras
situações inerentes ao Curso.
A Congregação pauta sua atuação no Regimento Geral, no Estatuto, nas DCN e
nas Políticas institucionais definidas no PDI.
O Núcleo Docente Estruturante – NDE é órgão consultivo e de assessoramento da
Coordenação de Curso, que responde mais diretamente pela criação, implantação e
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.

2.1.2.1 - Composição e funcionamento do colegiado de curso e do NDE

Da Congregação:
É a seguinte a composição da Congregação:
I. Coordenador da Faculdade ou do Curso;
II. Professores das disciplinas ministradas na Faculdade ou Curso;
III. Dois (2) representantes do Corpo Discente da Faculdade ou Curso,
designados pelos Diretórios Acadêmicos respectivos, na forma da legislação
vigente;
IV. Um (1) representante dos funcionários técnico-administrativos da Faculdade
ou Curso.
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A Congregação se reúne, ordinariamente, até trinta (30) dias antes do início de
cada semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador
da Faculdade ou Curso ou por um terço (1/3), no mínimo, de seus membros.
A Congregação se reúne sob a presidência do Coordenador da Faculdade ou
Curso e, em caso de impedimento deste, do Vice-Coordenador ou, pela ordem, do
Professor mais antigo, com preferência para o mais idoso, em caso de empate.
A Congregação se reúne com a presença da maioria absoluta de seus membros,
deliberando por maioria simples de votos dos presentes, salvo exceções previstas neste
Estatuto.
Compete à Congregação:
I. Assessorar a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos no que for
exigido;
II. Elaborar os Planos Geral e Específico dos cursos e atividades;
III. Propor a instituição de núcleo de estudos de graduação;
IV. Opinar, quando consultada, sobre os casos disciplinares e de aproveitamento
de estudos;
V. Organizar lista tríplice para escolha, pelo Reitor, dos candidatos a
Coordenador e Vice-Coordenador, na forma preconizada no Estatuto da
Universidade de Itaúna;
VI. Funcionar como órgão superior de recurso, em assuntos que lhe sejam
concernentes;
VII. Opinar, quando consultada, sobre assuntos didático-pedagógicos e técnicocientíficos;
VIII. Responder consultas que lhe forem encaminhadas por órgãos superiores da
Universidade;
IX. Desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas acima, mas que lhe
sejam conferidas neste Regimento, outros ordenamentos ou que decorram do
exercício de suas atividades.

Das decisões da Congregação caberá recurso ao Diretor do Instituto de Ensino, na
forma e prazo estabelecidos no Regimento Geral.
Do Núcleo Docente Estruturante:
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É composto pelo Coordenador do Curso, como seu membro nato, e por
professores:
I. Preferencialmente com titulação de pós-graduação stricto sensu;
II. Contratados em regime de trabalho que assegure, preferencialmente,
dedicação plena ao Curso;
III. Com experiência docente e profissional não acadêmica relevante para o
exercício da profissão relacionada ao Curso.

O Presidente do Núcleo Docente Estruturante é o Coordenador do Curso a quem
compete:
I. Convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II. Representar o NDE junto aos órgãos da Instituição;
III. Encaminhar à Congregação as deliberações do Núcleo;
IV. Designar um membro do NDE para secretariar as reuniões e lavrar as
respectivas atas;
V. Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da
Instituição.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos) e TITULAÇÃO do NDE
Experiência Profissional
NOME DO DOCENTE

DOCENTE

TITULAÇÃO

NÃO DOCENTE

Ensino Superior

Áreas
afins

Outras
áreas

FORMAÇÃO/
EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA
(Sim/Não)*

Regime de
Trabalho

1

Alfio Conti

Doutor

9

2

Sim

Integral

2

Fábio Dimas Braz de Matos

Mestre

10

29

Sim

Integral

3

Fernanda Villefort Parreiras

Mestre

9

12

Sim

Integral

4

Flávia Nacif da Costa

Doutor

5

2

Sim

Parcial

5

Monique Sanches Marques

Doutor

14

11

Sim

Parcial

6

Rodrigo Moysés Costa

Doutor

10

6

Sim

Integral

Titulação do NDE

Quantidade

Regime Trabalho
NDE

Percentual

Quantidade

Percentual

Graduado

0

0,00%

Horista

0

0,00%

Especialista

0

0,00%

Parcial

2

33,33%

Mestre

2

33,33%

Integral

4

66,67%

Doutor

4

66,67%

Total do curso

6

100,00%

Total do curso

6

100,00%
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2.1.2.2 - Articulação do colegiado de curso com os colegiados superiores

O Conselho Universitário tem na sua composição a participação efetiva dos
coordenadores de curso, como membros natos. Agrega-se ainda na representação
no Conselho Universitário um representante do Corpo Docente de cada curso,
eleito por seus pares.
Esta

forma

de

representação,

com

a

participação

de

todos

os

coordenadores, busca agilizar as demandas de cada curso no órgão máximo de
decisão da Universidade.

2.1.3 - Projeto Pedagógico de curso – PPC: concepção do curso
A prática pedagógica não se restringe ao tempo cronometrado na sala de aula. Ela
se dá em variados espaços e tempos, além daqueles em sala de aula propriamente ditos,
nos diferentes tipos de Atividades de Ensino-aprendizagem promovidos, tais como aulas
teóricas e práticas, estágios, práticas supervisionadas, atividades de pesquisa, trabalhos
individuais e em grupos, visitas técnicas, projetos e programas de extensão e ação
comunitária, serviço comunitário, atividades complementares, participação em eventos
científicos e de natureza política e social. Os cursos e a natureza educativa ganham
sentido na relação que estabelecem com o seu entorno.
A concepção de currículo adotada pela Universidade de Itaúna busca responder
tanto à formação profissional, quanto à formação cidadã. Tem como pano de fundo a
busca pela convivência respeitosa, a valorização das várias manifestações artísticoculturais e a dimensão ético-social no exercício das atividades profissionais.
Ao assumir a sua cota de responsabilidade na formação desse novo sujeito, cujos
parâmetros dialogam com dignidade, respeito, justiça e fraternidade, demanda que as
relações democráticas e participativas sejam estimuladas, assim como a livre organização
e associação.
O Projeto Pedagógico baseia-se, em primeiro lugar, num processo de relações
entre sujeitos reais. O ponto central é o ser humano e sua integração com outros seres
humanos, visando à aquisição e à criação de conhecimentos, de saberes.
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O segundo elemento é a questão da amplitude e abrangência do conjunto do que
se busca conhecer. As relações em sala de aula devem ser estimuladoras da formação
de uma cultura de investigação e o credenciamento acadêmico, para o estabelecimento
de conexões com os diferentes contextos sociais e culturais.
Para além do ensino, temos a pretensão de formar estudantes que trabalhem no
seu próprio modo de apreender o mundo que os rodeia. Isso demanda sensibilidade,
ousadia, disponibilidade e investimentos.
O ato de educar é um ato que envolve pessoas. Daí deriva a responsabilidade de
todos quantos estão envolvidos no processo, com capacidade de responder de modo
crítico e criativo às exigências da sociedade contemporânea, marcada por um acelerado
ritmo de mudanças.
Desta forma, o Projeto Pedagógico deve reconhecer o ser humano como um serpessoa, capaz de pensar e sentir o mundo, de reconhecer as dimensões do real, do
estético e do ético, do objetivo e do subjetivo, da consciência e da transcendência. Enfim,
dos desafios fundamentais que envolvem a vida no universo.
Esse ser humano é corresponsável, compõe o sujeito individual e coletivo, ator e
autor da construção dos elementos inerentes ao seu processo educativo. É um ser
humano desafiado a perceber e analisar as relações entre o universal e o local, entre o
natural e o cultural, no processo educativo.
As práticas de ensino, de extensão e de pesquisa conformam uma rede e estão
fundamentalmente implicadas com a sociedade, com a economia e com a cultura. A
extensão e a pesquisa são pensadas de maneira intrínseca às práticas de ensino, isto é,
há uma organicidade estrutural entre as atividades realizadas nas disciplinas teóricas,
práticas, tecnológicas e a extensão.
A Universidade de Itaúna propõe uma fusão entre essas experiências dentro das
possibilidades e flexibilidades de cada campo. A abordagem de situações-problemas
reais, como temas a serem desenvolvidos nas Atividades de Ensino-aprendizagem, nos
evoca e possibilita que estes sejam tratados no campo da extensão, posto que nascem de
necessidades da realidade.
Em cada período, o conjunto das atividades deve proporcionar ao aluno a
possibilidade de uma construção de conhecimento apoiada em base científica,
permitindo-lhe a análise e a tomada de decisão de forma clara e sustentada. Deve ainda,
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nos conteúdos procedimentais, articular teoria e prática e pautar sua atuação nos
melhores princípios da ética e da responsabilidade social.
É neste diapasão que o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de Itaúna, instituído em regime seriado semestral e concebido de forma
colegiada, na reflexão conjunta dos professores integrantes do NDE e Coordenação, foi
estruturado como um conjunto integrado de atividades no qual os docentes e discentes
constroem o seu método acadêmico de ensinar e aprender.
Elaborado com fulcro nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de
Arquitetura e Urbanismo e em novos modelos dos processos de ensino e aprendizagem,
este Projeto Pedagógico foi idealizado visando à superação das posturas acadêmicas
tradicionais em relação ao ensino, buscando formas de integrar cada vez mais o discente
na construção do conhecimento, com uma contextualização e inserção do mesmo na
realidade vivida em nosso país.
Por fim, este Projeto Pedagógico prestigia um duplo aspecto fundamental em sua
concepção: a busca diuturna da qualidade acadêmica e o constante relacionamento
dialógico com a comunidade na qual o Curso está inserido, buscando as melhores
condições de colocação dos egressos no mercado de trabalho.

2.1.3.1 - Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI
A Universidade de Itaúna elaborou o seu PPI a partir da reflexão, discussão e
colaboração de todos os segmentos envolvidos, assumindo seu cumprimento integral
como um compromisso institucional, tendo presente em suas ações que ele “estabelece
os princípios da identidade Institucional e expressa a missão, os objetivos, os valores, as
práticas pedagógicas, as políticas de ensino, pesquisa e extensão e sua incidência social
e regional”.
A Política de Ensino da UI privilegia a formação por competências e habilidades.
Estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e a interdisciplinaridade,
investe em projetos alinhados com a identidade e com a missão institucional, assim como
fomenta a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e
compromissos da comunidade acadêmica.
Tais aspectos da política institucional são expressos no Projeto Pedagógico do
Curso, na medida em que os componentes curriculares promovem o desenvolvimento
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integral do aluno, centrado em competências e habilidades próprias. As Atividades
Complementares favorecem a flexibilidade e a interdisciplinaridade do Projeto.
Na construção e na execução do Projeto Pedagógico de Curso, observa-se a
materialização e o cumprimento das políticas definidas no PPI:
I.

Política de Ensino centrada no aluno, tendo o professor como mediador e
facilitador do processo de aprendizagem;

II. Política de Contratação de Docente que orienta para a escolha de
profissionais com formação e experiência profissional adequadas para atuar
na orientação dos alunos, em todas as atividades do Projeto de Curso;
III. Política

de

Estágios

regulamentada

com

instrumentos

claros

de

acompanhamento e avaliação;
IV. Política de Trabalho de Curso regulamentada com instrumentos claros de
acompanhamento e avaliação;
V. Política de Atividades Complementares regulamentada com instrumentos
claros de acompanhamento e avaliação e que privilegia a flexibilização na
formação diferenciada dos alunos;
VI. Política de Apoio ao Estudante envolvendo: apoio psicopedagógico,
nivelamento, monitoria, bolsa de iniciação científica, bolsa de estudo (apoio
financeiro), apoio na participação em eventos e na publicação de trabalhos
com reconhecido mérito acadêmico;
VII. Política de Gestão Participativa com representação de todo o corpo social da
Universidade.

2.1.3.2 - Objetivos do curso

Conforme estabelece o Art. 5°da resolução Nº 6, de 2 de fevereiro de 2006, o curso
tem como objetivo a formação de um profissional com as seguintes competências e
habilidades:
a) conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos
relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas
individuais e coletivas quanto ao ambiente construído;
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b) compreensão das questões que informam as ações de preservação da
paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao
equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável;
c) habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e
paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de
durabilidade,

de

manutenção

e

de

especificações,

bem

como

os

regulamentos legais, e de modo a satisfazer as exigências culturais,
econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários;
d) Conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a
qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo;
e) conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e do
paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, político e
econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa;
f) domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e
regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos
sistemas de infra-estrutura e de trânsito, necessários para a concepção de
estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e
regional;
g) conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos
materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a
definição de instalações e equipamentos prediais, para a organização de
obras e canteiros e para a implantação de infra-estrutura urbana;
h) compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto
estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais,
estabilidade das construções e fundações;
i) entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o
domínio das técnicas apropriadas a elas associadas;
j) práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação,
conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de
edificações, conjuntos e cidades;
k) habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de
outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva,
modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais;
55

l) conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de
informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao
paisagismo e ao planejamento urbano e regional;
m) habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de
levantamentos topográficos, com a utilização de aero-fotogrametria, fotointerpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de projetos
de arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional.

2.1.3.3 - Perfil do egresso
Conforme estabelece o Art. 4°da Resolução Nº 6, de 2 de fevereiro de 2006, o
futuro arquiteto e urbanista deverá possuir o seguinte perfil:
a) sólida formação de profissional generalista;
b) aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e construção
do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, e o
paisagismo;
c) conservação e valorização do patrimônio construído;
d) proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos
disponíveis.

Possibilidades de inserção no mercado:
O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Itaúna deverá formar
profissionais generalistas, com capacidade de atender à demanda da região. Poderá,
portanto, exercer suas atividades como liberal, contratado por escritório particular, em
consultoria, em empresas de pequeno, médio ou grande porte, ou em órgãos públicos
que tratem de urbanismo, saneamento, projetos ambientais, paisagismo e correlatos.

2.1.4 - Projeto Pedagógico de curso – PPC: currículo
2.1.4.1 - Coerência do currículo com os objetivos do curso
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Os objetivos do curso são atendidos por meio dos conteúdos das unidades de
estudo, das atividades curriculares desenvolvidas através de estágios supervisionados,
atividades complementares, trabalho de curso e da metodologia de ensino.
Para cada competência ou habilidade pode-se relacionar uma ou um grupo de
disciplinas ou atividade, a saber:
a) o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes e
de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas
quanto ao ambiente construído pode ser visto na disciplina de Introdução à Arquitetura e
Urbanismo;

b) a compreensão das questões que informam as ações de preservação da paisagem e
de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao
desenvolvimento sustentável pode ser visto na disciplina de Saneamento e Estudos
Ambientais;

c) as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e
paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de
durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais, e
de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais
e de acessibilidade dos usuários podem ser vistas nas disciplinas de Introdução ao
Projeto, Projeto I, II, III, IV, V, VI e VII, Projeto de Interiores, Paisagismo, Legislação e
Ética Profissional, Economia e Orçamento;

d) o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a qualidade
da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo pesquisa pode ser
visto nas disciplinas de História da Arquitetura, do Urbanismo e das Artes I e II e História
da Arquitetura e Urbanismo no Brasil;

e) os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo,
considerando sua produção no contexto social, cultural, político e econômico e tendo
como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa podem ser vistos na disciplina de Teoria
Crítica;
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f) o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e regional,
urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos sistemas de infra-estrutura
e de trânsito, necessários para a concepção de estudos, análises e planos de intervenção
no espaço urbano, metropolitano e regional pode ser visto nas disciplinas de Metodologia
da Pesquisa, Urbanismo e Teoria Urbana e Planejamento Urbano e Regional;

g) os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos
materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição de
instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e para a
implantação de infra-estrutura urbana podem ser vistos nas disciplinas de Tecnologia do
Ambiente Construído I: Materiais de Construção e Tecnologia do Ambiente Construído II:
Técnicas de Construção;

h) a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto
estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, estabilidade das
construções e fundações pode ser vista nas disciplinas de Mecânica das Estruturas I e II,
Sistemas Estruturais na Arquitetura I, II e III e Sistemas Estruturais Aplicados;

i) o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o
domínio das técnicas apropriadas a elas associadas pode ser visto nas disciplinas de
Conforto Ambiental e Instalações e Equipamentos: Elétrico e Hidráulico;

j) as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, conservação,
restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, conjuntos e cidades
podem ser vistas nas disciplinas de Patrimônio Cultural I e Patrimônio Cultural II e
Técnicas Retrospectivas;

k) as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de outros
meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes,
modelos e imagens virtuais podem ser vistas nas disciplinas de Introdução às Técnicas
de Representação Arquitetônica I, Expressão Artística e Estética, Desenho de
Arquitetura, Desenho de Apresentação e Detalhes Arquitetônicos e Maquete e
Perspectiva;
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l) o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de informações e
representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao planejamento
urbano e regional pode ser visto das disciplinas de Computação Gráfica e Introdução às
Técnicas de Representação Arquitetônica II;

m) a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de levantamentos
topográficos, com a utilização de aero-fotogrametria, foto-interpretação e sensoriamento
remoto, necessários na realização de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e
no planejamento urbano e regional pode ser vista na disciplina de Topografia aplicada à
Arquitetura.

Para a garantia do cumprimento dos pontos acima mencionados, a organização
dos componentes curriculares ao longo do curso favorece que o aluno atinja os objetivos
propostos para a sua formação.
As atividades complementares encontram-se distribuídas em todo o curso, levando
o aluno a realizar estágios extracurriculares e observacionais, motivando a participação
em seminários, congressos; enfim, demonstrando a importância da constante atualização
do profissional.
Na metodologia de ensino são contempladas ações que garantam maior retenção
de aprendizagem, com ensino focado e centralizado no aluno, atuando o professor como
facilitador e orientador do processo. Um processo onde “o fazer”, “o realizar” e “o
consolidar” as atividades acadêmicas promovem o verdadeiro ato de crescimento e
formação profissional. As visitas técnicas, aulas práticas e o constante interrelacionamento com o aluno se fazem no cotidiano universitário.

2.1.4.2 - Coerência do currículo com o perfil desejado do egresso
As habilidades esperadas no perfil do egresso propõem assegurar 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 e a
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proteção do equilíbrio do ambiente natural. A utilização racional dos recursos disponíveis
encontra-se distribuída na totalidade das disciplinas conteúdas no currículo.
Especificamente com relação à necessidade 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, são desenvolvidas nas aulas
teóricas e práticas as seguintes atividades de ensino-aprendizagem:
 Introdução à Arquitetura e Urbanismo;
 Expressão Artística e Estética;
 Técnicas de Representação Arquitetônica I;
 Técnicas de Representação Arquitetônica II;
 Desenho de Arquitetura;
 Introdução ao Projeto;
 Metodologia da Pesquisa;
 Projeto I;
 Maquete e Perspectiva;
 Projeto II;
 Projeto III;
 Projeto IV;
 Projeto V;
 Projeto VI;
 Projeto de Interiores;
 Projeto VII;
 Trabalho de Curso I;
 Trabalho de Curso II.
A habilidade associada ao urbanismo é desenvolvida nas aulas teóricas e práticas das
seguintes disciplinas:
 Urbanismo e Teoria Urbana;
 Planejamento Urbano e Regional;
 Topografia Aplicada à Arquitetura.
A habilidade associada à edificação é desenvolvida nas aulas teóricas e práticas das
seguintes disciplinas:
 Sistemas Estruturais Aplicados;
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 Sistemas Estruturais na Arquitetura I;
 Instalações e Equipamentos: Elétrico e Hidráulico;
 Tecnologia do Ambiente Construído I: Materiais de Construção;
 Tecnologia do Ambiente Construído II: Técnicas de Construção;
 Sistemas Estruturais na Arquitetura III;
 Conforto Ambiental;
 Mecânica das Estruturas I;
 Sistemas Estruturais na Arquitetura II;
 Técnicas Retrospectivas;
 Mecânica das Estruturas II;
 Desenho de Apresentação e Detalhes Arquitetônicos;
 Computação Gráfica.
A habilidade associada ao paisagismo é desenvolvida nas aulas teóricas e práticas
das disciplinas de Paisagismo.
A habilidade associada à conservação e a valorização do patrimônio construído é
desenvolvida nas aulas teóricas e práticas das seguintes disciplinas:
 Patrimônio Cultural;
 Teoria Crítica;
 História da Arquitetura, do Urbanismo e das Artes II;
 História da Arquitetura e Urbanismo no Brasil;
 História da Arquitetura, do Urbanismo e das Artes I.
A habilidade associada à proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização
racional dos recursos disponíveis é desenvolvida nas aulas teóricas e práticas das
seguintes disciplinas:


Saneamento e Estudos Ambientais;



Economia e Orçamento;



Legislação e Ética Profissional.

2.1.4.3 - Coerência do currículo com as DCN
O curso atende à Resolução Nº 6, de 2 de fevereiro de 2006, e demais legislações
pertinentes uma vez que:
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a) A carga hora do curso é de 3.820 horas (Resolução CNE/CES Nº 2 de 18 de
junho de 2007);
b) A Libras está posicionada como disciplina optativa (Decreto nº 5.626, de 22
de Dezembro de 2005);
c) O tempo mínimo de integralização é de 5 anos ou 10 períodos (Resolução
CNE/CES Nº 2 de 18 de junho de 2007);
d) Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido nos
art.4º e 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais;
e) O Estágio Curricular Supervisionado, conforme artigo 7º das DCN, visa a
assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições
diversas, estando sua supervisão atribuída aos quatro últimos períodos da
estrutura curricular;
f) As atividades complementares atendem ao artigo 8º das DCN, com estudos e
práticas independentes, presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e
estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos
complementares, participação em seminários, congressos, mesas redondas e
cursos realizados em outras áreas afins, sendo atribuídas 200 horas na
estrutura curricular;
g) O trabalho de curso atende ao artigo 9º das DCN, sendo feito sob orientação
docente e com defesa frente a comissão que inclui, obrigatoriamente, a
participação de arquiteto(s) e urbanista(s) não pertencente(s) à própria
instituição de ensino.

2.1.4.4 - Adequação da metodologia de ensino à concepção do curso
Compete à Universidade de Itaúna a busca da excelência na formação de
profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta reflete
o exposto no Projeto Político Institucional e orienta a organização curricular dos PPC.
Ao buscar a excelência, estamos nos comprometendo com a formação de
profissionais aptos a reunir conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para
resolver problemas, buscando soluções comprometidas com a preservação da vida e a
transformação social baseada na ética.
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Isto significa que não basta o aprender a fazer. A tomada de decisão para a
solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos
conhecimentos científicos.
O profissional precisa saber o porquê de fazer desta maneira e não de outra. Há
que ter a compreensão, cada vez maior, do processo no qual está envolvido e atuar
nesse processo com crescente grau de autonomia intelectual.
Como materializar este discurso na escolha das metodologias de ensino?
O Ensino deve ser focado no aluno. A questão é buscar como o aluno aprende,
como o aluno agrega na sua formação as diferentes formas de conteúdos que a
Instituição trabalha e orienta para a formação do profissional com o perfil pretendido.
Os conteúdos conceituais formam toda a base científica. Esses conteúdos são
trabalhados nas atividades com os professores em salas de aulas e laboratórios, através
de aulas expositivas, trabalhos individuais e em grupos, seminários, visitas técnicas,
Atividades Complementares e outras.
Os conteúdos procedimentais são trabalhados nos laboratórios específicos, nos
estágios supervisionados, nas práticas voltadas para a formação profissional, onde cada
técnica a ser empregada é analisada, é discutida, é observada nos seus mais variados
aspectos.
Os conteúdos atitudinais perpassam todo o processo de formação do aluno,
orientando a construção ética pretendida para os egressos.
A metodologia de ensino desenvolvida no curso está profundamente baseada na
interação entre reflexão teórica e vivência profissional, que visa a levar o aluno a
desenvolver as habilidades de compreensão, análise, comparação e síntese das
informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas.
Esses aspectos estão em consonância com a concepção do curso, que se pauta
na construção do conhecimento, enfatizando-se o “aprender a aprender”: o discente deixa
de ser um “consumidor” passivo de conhecimentos e informações transmitidas pelos
docentes e passa a ser o construtor de seu conhecimento, de forma crítica e reflexiva,
tendo o docente como um mediador desse processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996), “não há docência sem
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam,
não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender”.
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Para tanto, são adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas:
 Exposições dialogadas;
 Apresentação de seminários;
 Mesas redondas e debates;
 Desenvolvimento de projetos interdisciplinares;
 Realização de pesquisas bibliográficas e empíricas com cunho científico;
 Realização de estágios;
 Utilização

dos

resultados

das

atividades

de

pesquisa

e

extensão

desenvolvidas por professores e alunos em sala de aula;
 Palestras com profissionais de larga experiência no mercado;
 Visitas técnicas a obras.

2.1.4.5 - Coerência dos procedimentos de avaliação dos processos de ensino e
aprendizagem com a concepção do curso

Na Universidade de Itaúna, o processo de avaliação é um momento de verificação
e construção de conhecimentos, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo,
psicomotor e afetivo do acadêmico, além de propiciar a reflexão do docente sobre sua
prática educativa. Converte-se verdadeiramente em um instrumento pedagógico, tido
como elo entre o processo ensino-aprendizagem do aluno e a qualidade do ensino.
Nesse contexto, seu resultado é usado para a reflexão de todos os envolvidos no
processo, com o objetivo de avaliar e replanejar os procedimentos adotados no dia a dia
da sala de aula.
Para o processo de construção e reconstrução da aprendizagem, o Coordenador
de Curso e a Coordenação Pedagógica, através de reuniões de curso e atendimentos
individualizados, orientam seus professores a utilizarem procedimentos metodológicos
para avaliar o grau de aprendizagem, seja em relação ao todo (o grupo), seja em relação
a um determinado aluno em particular, de forma contínua e cumulativa.
A avaliação do ensino e da aprendizagem não começa nem termina na sala de
aula: trata-se de um processo global visando, periodicamente, à análise e à reflexão sobre
o sucesso alcançado em função dos objetivos previstos e, ainda, revê-los de acordo com
os resultados apresentados, através do replanejamento do desenvolvimento do processo
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de ensino nas unidades de ensino.
No entanto, por mais qualitativo que se queira o processo avaliativo, seu resultado
final é expresso de forma quantitativa. Neste sentido, o Regimento Geral da Universidade
de Itaúna regulamenta, além do processo de verificação do rendimento acadêmico do
processo de ensino e de aprendizagem, a questão da frequência às atividades formativas
e, ainda, os sistemas de recuperação:
No plano de ensino, dentro do campo Avaliação, devem constar, pelo menos, as
modalidades de avaliação, com a previsão dos respectivos instrumentos a serem
utilizados e valores. O sistema de avaliação previsto pelo professor em seu plano de
ensino deve ter consistência suficiente para justificá-lo.
O princípio geral de escolha dos instrumentos de avaliação consiste, basicamente,
em fornecer um contexto e solicitar ao educando que realize a atividade descrita nas
habilidades e competências previstas, segundo os níveis de domínio especificados para
determinado estágio de desenvolvimento do educando.
Secundariamente, outros critérios irão influenciar a opção por um instrumento, como a
quantidade de educandos a serem avaliados, bem como o grau desejado de objetividade.
Conforme a natureza de cada objetivo, são fornecidos, a seguir, alguns exemplos
de instrumentos a serem selecionados, conforme a modalidade de avaliação pretendida:
I. Trabalhos individuais e grupais, interdisciplinares ou multidisciplinares;
II. Provas individuais ou em grupo, contextualizadas, dissertativas ou objetivas;
III. Relatórios de projetos e trabalhos de pesquisa;
IV. Relatório de estágio;
V. Construção de portfólios.

Quanto à Avaliação das Disciplinas
A avaliação das disciplinas, prevista no Regimento Geral, pode ser resumida da
seguinte forma:
 Frequência: a aprovação em disciplina de curso de graduação exige que o
aluno obtenha, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) de presença às
atividades desenvolvidas, competindo os respectivos registros ao professor
da disciplina;
 Rendimento nos estudos: a verificação do rendimento nos estudos faz-se
mediante a avaliação de atividades escolares das disciplinas cursadas, a ser
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realizada exclusivamente por membro integrante do corpo docente. A
avaliação de cada disciplina é expressa em pontos acumulados, numa escala
de zero (0) a cem (100), não fracionáveis, distribuídos conforme o plano de
ensino da disciplina, exigindo-se, para aprovação, a obtenção de um mínimo
de sessenta (60) pontos.
As avaliações parciais, somando um total de sessenta (60) pontos, serão feitas
diretamente pelo professor, devendo o mesmo entregar à secretaria do curso as notas
obtidas pelos alunos, obedecido o seguinte cronograma:
I.

Primeira avaliação, com pontuação máxima de trinta (30) pontos, até o final
da oitava (8ª) semana letiva, do primeiro ou segundo semestre;

II.

Segunda avaliação, com pontuação máxima de trinta (30) pontos, até o final
da décima quinta (15ª) semana letiva, do primeiro ou segundo semestre.

III.

A avaliação final, que não poderá ultrapassar quarenta (40) pontos, será
realizada em seguida ao término de cada semestre letivo, exigindo-se do
aluno, para fazê-la, um mínimo de vinte (20) pontos nas avaliações parciais.

Será oferecido exame especial ao aluno que não obtiver o mínimo exigido de
sessenta (60) pontos nas avaliações parciais e na avaliação final em determinada
disciplina.
Observadas as identificações dos planos de ensino, são asseguradas ao
professor, na verificação do rendimento nos estudos, liberdade de formulação de
questões e autoridade de julgamento, cabendo recurso de suas decisões relativamente à
contagem de pontos para o respectivo Coordenador didático-pedagógico.

Quanto à Avaliação no Estágio Supervisionado
A Política de Estágio Supervisionado da Instituição estabelece que “no intuito de
salvaguardar a especificidade, os temas pertinentes ao Estágio Supervisionado (formação
específica, organização e avaliação) se desenvolverão sob regulamentação própria a
cada curso, observadas as diretrizes gerais da Política de Estágio da Universidade de
Itaúna e demais normativos aplicáveis à espécie (...).”
No Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, a avaliação do Estágio
Supervisionado visa a verificar se os objetivos propostos na elaboração do Plano de
Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para tal são propostos os protocolos
de avaliação para cada estágio.
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Ao final de cada estágio, o aluno deverá entregar ao orientador e/ou supervisor do
estágio uma cópia de um relatório ou estudo de caso (MONOGRAFIA), em datas préestabelecidas e conforme as Normas Técnicas da ABNT.
O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à Universidade e à empresa, uma
avaliação de como está acontecendo a atividade de estágio e se os resultados
alcançados relacionam-se aos resultados esperados. Não será permitido atraso na
entrega dos relatórios finais, sem justificativa prévia.
Serão critérios de avaliação dos estágios:
 Domínio de conhecimento técnico-científico;
 Elaboração de relatórios ou estudo de casos;
 Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de
trabalho, frequência e pontualidade);
 Cumprimento das normas de estágio;
 Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação,
habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);
 Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a
concretização do planejamento proposto;
 Avaliação do supervisor;
 Segurança ao ler e escrever;
 Interesse e dedicação;
 Dinâmica/criatividade.
Ao final do Estágio Supervisionado, será atribuído o conceito de suficiência ou de
insuficiência, nos quesitos frequência e desenvolvimento das atividades.

Quanto à Avaliação de Trabalho de Curso
A Política de Trabalho de Curso da Universidade de Itaúna, que integra o Projeto
Pedagógico do Curso, estabelece, em seu Regulamento, as normas de avaliação do TC.
O Trabalho de Curso, sendo uma atividade obrigatória no Curso de Bacharelado em
Arquitetura e Urbanismo, refere-se a um trabalho realizado pelo estudante centrado em
determinada área teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e
integração de conhecimento, sendo um pré-requisito para obtenção do diploma. Desta
forma, para conclusão do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, os
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estudantes deverão escolher um tema e desenvolver o trabalho sob supervisão de um
professor orientador, contando com a consolidação das técnicas de pesquisa.
Uma vez que o regime da instituição é semestral, o TC, desenvolvido ao longo do
último ano letivo, desdobra-se em duas etapas: TC1, onde há a preparação e
planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso, definição do tema e dos orientadores,
e o TC2, com a continuação do desenvolvimento do trabalho e bancas de avaliação.
Todas as orientações relativas à realização e avaliação do TC estarão devidamente
descritas em normas específicas, elaboradas pelo corpo docente do curso e contidas em
um manual que deverá servir de base ao acadêmico para o desenvolvimento do mesmo.

Quanto à Avaliação das Atividades Complementares
A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras
estabelecidas na Política de Atividades Complementares da Universidade de Itaúna,
conforme

regulamentação

constante

do

Manual

de

Registro

das

Atividades

Complementares, documentos estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso.
De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido
para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na
respectiva matriz curricular, respeitados os limites máximos de carga horária
estabelecidos para cada uma das diversas modalidades (iniciação científica, pesquisa
orientada, eventos, visitas técnicas, atividades de extensão, monitoria, gestão ou
representação estudantil, participação em cursos especiais e programas de aprendizagem
ou aperfeiçoamento em informática, Libras, idiomas estrangeiros, dentre outras), podendo
ser cumprido no âmbito da Universidade de Itaúna ou externamente, sob a forma de
convênios, ajustes ou contratos.
A comprovação será feita pela apresentação de documentos coletados pelo próprio
aluno, certificados por professores responsáveis e pelo coordenador. No Curso de
Arquitetura e Urbanismo estão previstas 200 horas de atividades complementares diluídas
ao longo do curso. No caso de não integralização da carga horária, o aluno fica impedido
de obter o grau de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, podendo fazê-lo após o
cumprimento da mencionada obrigação, desde que não ultrapassado o prazo máximo de
integralização do curso e atendidas todas as demais exigências legais.
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De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido
para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na
respectiva matriz curricular, respeitados os limites máximos de carga horária
estabelecidos para cada uma das diversas modalidades (iniciação científica, pesquisa
orientada, eventos, visitas técnicas, atividades de extensão, monitoria, gestão ou
representação estudantil, participação em cursos especiais e programas de aprendizagem
ou aperfeiçoamento em informática, Libras, idiomas estrangeiros, dentre outras), podendo
ser cumprido no âmbito da Universidade de Itaúna ou externamente, sob a forma de
convênios, ajustes ou contratos.

2.1.4.6 – Inter-relação das Unidades de Estudo
O quadro em anexo mostra como as unidades de estudo se complementam.
Permite a cada docente contextualizar suas atividades com as atividades dos outros
docentes. Permite ainda acompanhar o cumprimento adequado das ementas de cada
disciplina, evitando sobreposições e o “não cumprimento” de alguma atividade prevista no
PPC.

Anexo I: Inter-relação das Unidades de Estudo

2.1.4.7 - Flexibilização curricular
A flexibilização da matriz curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Itaúna se dá, basicamente, através das Atividades Complementares
previstas na organização curricular, pois constituem um espaço apropriado para que o
aluno construa seu conhecimento de forma diferenciada, à sua escolha, enriquecendo e
complementando o seu perfil.
A Congregação aceita como Atividade Complementar a participação do aluno em
iniciação

científica,

pesquisa

orientada,

eventos,

seminários,

congressos,

simpósios, conferências, visitas técnicas, atividades de extensão, monitoria, gestão
ou representação estudantil, participação em cursos especiais e programas de
aprendizagem ou aperfeiçoamento em informática, Libras, idiomas estrangeiros,
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dentre outras atividades. Excetua-se do cômputo das Atividades Complementares
as atividades vinculadas ao Estágio Supervisionado e ao Trabalho de Curso.
Constituem ainda elementos da flexibilização curricular:
I. Inclusão de pré-requisitos somente onde for estritamente necessário;
II. Possibilidade de aproveitamento de disciplinas equivalentes, anteriormente
cursadas com aprovação;
III. Realização de estágios extracurriculares.

2.1.4.8 - Representação gráfica de um perfil de formação
400
350
300
250

NÚCLEO DE CONHECIMENTOS
DE FUNDAMENTAÇÃO

200

NÚCLEO DE CONHECIMENTOS
PROFISSIONAIS

150

TRABALHO DE CURSO
100
ESTÁGIO E ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

50
0

2.1.4.9 - Estrutura curricular

Período

CARGA HORÁRIA

Atividades de Ensino –
Aprendizagem

Disciplinas
Teórica Prática Subtotal

1º

1. Introdução à Arquitetura e
Urbanismo

38

2. História da Arquitetura, do
Urbanismo e das Artes I

57

19

70

TC

Estágio

Ativ.
Compl.

Total

38

38

76

76

3.Expressão Artística e Estética

19

57

76

76

4. Técnicas de Representação
Arquitetônica I

19

57

76

76

5. Mecânica das Estruturas I

38

38

38

6. Computação Gráfica

38

76

76

38

Atividades Complementares I

Subtotal

0

0

20

20

20

400

209

171

380

7. Técnicas de Representação
Arquitetônica II

19

57

76

76

8. Desenho de Arquitetura

19

57

76

76

9. Introdução ao Projeto

19

19

38

38

10. Metodologia da Pesquisa

38

38

38

11. Mecânica das Estruturas II

57

19

76

76

12. História da Arquitetura, do
Urbanismo e das Artes II

19

19

38

38

2º

Atividades Complementares II

3º

342

13. Projeto I

38

114

152

152

19

57

76

76

15. Sistemas Estruturais na
Arquitetura I

57

19

76

76

16. Maquete e Perspectiva

19

57

76

76

à

Subtotal

0

20

20

400

247

380

17. Projeto II

38

114

152

152

18. Desenho de Apresentação
e Detalhes Arquitetônicos

19

57

76

76

19

19

38

38

19

19

38

38

19. História da Arquitetura e
Urbanismo no Brasil
20. Sistemas Estruturais na
Arquitetura II

0

20

133

Atividades Complementares IV

5º

362

171

Atividades Complementares III

4º

20

171

Aplicada

0

20

Subtotal

14. Topografia
Arquitetura

0

20

20

324

95

209

304

21. Projeto III

38

114

152

152

19

19

38

38

e

Estudos

71

0

20

Subtotal

22. Saneamento
Ambientais

0

20

23. Sistemas Estruturais na
Arquitetura III

57

19

76

76

24. Urbanismo e Teoria Urbana

38

38

76

76

Atividades Complementares V

Subtotal

6º

0

25. Projeto IV

38

114

152

152

26. Conforto Ambiental

38

38

76

76

27. Tecnologia do Ambiente
Construído I: Materiais de
Construção

38

38

76

76

28.
Instalações
Equipamentos:
Elétrico
Hidráulico

38

38

76

76

0

20

20

400

228

380

29. Projeto V

38

114

152

152

30. Paisagismo

38

38

76

76

31. Teoria Crítica

76

76

76

32. Tecnologia do Ambiente
Construído II: Técnicas de
Construção

38

76

76

38

0

20

152

Estágio Supervisionado I

50

Atividades Complementares VII

Subtotal

0

50

50
20

20

20

450

190

190

380

33. Projeto VI

38

114

152

152

34. Projeto de Interiores

19

57

76

76

35. Patrimônio Cultural

57

19

76

76

36. Planejamento Urbano e
Regional

19

57

76

76

Estágio Supervisionado II

50

Atividades Complementares VIII

Subtotal

9º

362

342

Subtotal

8º

20

190

Atividades Complementares VI

7º

20

152

e
e

0

20

20

20

450

247

380

37. Projeto VII

38

114

152

152

38. Técnicas Retrospectivas

19

19

38

38

39.
Sistemas
Aplicados

38

38

76

76

72

50

20

133

Estruturais

0

50

40. Trabalho de Curso I

76

76

Estágio Supervisionado III

50

Atividades Complementares VIII

Subtotal

95

171

266

41. Trabalho de Curso II
42.
Legislação
Profissional

e

76

50

50
20

20

20

412

76
Ética

43. Economia e Orçamento

76

57

19

76

76

19

19

38

38

10º
Estágio Supervisionado IV

50

Atividades Complementares VIII
Subtotal

Total Geral

50
20

20

76

38

114

76

50

20

260

1406

1862

3268

152

200

200

3820

OBSERVAÇÃO: na carga horária total do Curso, de 3.820 (três mil, oitocentos e vinte)
horas, estão computadas: 200 (duzentas horas) de Estágio Supervisionado e

200

(duzentas) horas de Atividades Complementares, a serem integralizadas ao longo do
Curso e nas quais se inclui a (*) “Libras – Língua Brasileira de Sinais.

2.1.5 - Componentes Curriculares
2.1.5.1 - Disciplinas: ementas e bibliografias
A cada semestre, no planejamento inicial, são verificadas pelo Colegiado de Curso
as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas práticas, Estágio, Atividades
Complementares) e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Cabe à
Congregação e ao NDE cuidar para a constante adequação do Curso.
1º PERÍODO

EXPRESSÃO ARTÍSTICA E ESTÉTICA - 76 hs
Ementa: Espaço e Expressão: Linguagem Visual, Composição, Escala. Cor, Textura.
Contextualização.

Técnicas

diversas

de

representação.

experimentações compositivas diversas, bi e tridimensionais.
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Sistematização

de

Bibliografia Básica
ARNHEIN, Rudolph. Arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora.
Brasília: Ed. Brasiliense, UnB, 1987.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Editora Vozes,
1978.
__________. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Bibliografia Complementar
ECO, Umberto; CUTOLO, Giovanni. Obra aberta. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
284 p.
MEYER, F. S. Manual de ornamentación. 5. ed. México: G. Gili, 1994. 789 p.
OSTROWER, Fayga,. Acasos e criação artística. 3. ed. rev. e ampl São Paulo: Campus,
1999. 289p.
REAL, Regina Monteiro. Dicionário de Belas Artes: termos técnicos e matérias afins.
Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962. 286 p.
VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico e as Perspectivas do Tempo Real. Trad. De Paulo
Roberto Pires. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO - 38 hs
Ementa: Reflexão sobre os processos que configuram o urbanismo e a arquitetura
modernos em seus aspectos estéticos e socioculturais. Dimensionamento histórico do
nascimento e constituição da arquitetura e do urbanismo modernos nos contextos que
configuram a modernidade como momento sócio-histórico. A relação da arquitetura e do
urbanismo com os diversos saberes. Revolução industrial, razão técnica e modernidade.
Cidade, natureza e utopia. A cidade e a arquitetura européias no século XIX. Máquina,
arte, arquitetura e cidade modernas. As vanguardas, arquitetura e urbanismo. Arquitetura
e cidades americanas no início do século XX.

Bibliografia Básica
CASTRIOTA, Leonardo Barci. Arquitetura da modernidade. Belo Horizonte: UFMG,
1998.
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PEIXOTO, Nelson Brissac; CARDOSO, Sergio. O Olhar. São Paulo: Companhia das
Letras, 2000.
ZEVI, Bruno. Saber Ver a Arquitetura. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Bibliografia Complementar
BACHELARD, G. A poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
BENEVOLO, L. A cidade e o arquiteto. São Paulo: Perspectiva, 1991.
BURSTEIN, David; STASIOWSKI, Frank. Project management: manual de gestión de
proyectos para arquitectos, ingenieros e interioristas. Barcelona: G. Gili, 1997.
COELHO NETTO, J. Teixeira. A construção do sentido na arquitetura. 4. ed. São
Paulo: Perspectiva, 1999.

MECÂNICA DAS ESTRUTURAS I - 38 hs
Ementa: Introdução ao estudo das estruturas. Sistemas estruturais. Elementos
estruturais. Caminho das forças. Analogia entre Sistemas estruturais da natureza e os
das Edificações. Vetores. Adição e subtração de vetores. Trigonometria. Cargas nas
estruturas. Classificação das cargas. Introdução à história do conhecimento estrutural.
Estática das construções. Leis de Newton. Equilíbrio de partículas no plano. Sistemas
equivalentes. Equilíbrio de corpos rígidos. Aplicações.

Bibliografia Básica
AMARAL, Otávio Campos do. Estruturas Isostáticas. Belo Horizonte: Edições
Engenharia e Arquitetura. 1992.
HIBBELER, R.C. Engenharia Mecânica - Estática. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1999.
REBELLO, Yopan C. P. A concepção estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate,
2001.

Bibliografia Complementar
ACIOLI, J.L. Física básica para Arquitetura. Brasília: UnB, 1994.
BEER, F.P. & RUSSEL, J. Jr. Mecânica Vetorial para Engenheiros. São Paulo: Makron
Books. 5 ed., 1994.
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BOTELHO, Manuel H. C. Resistência dos materiais, para entender e gostar. São
Paulo: Studio Nobel, 1998.
BRUMFIEL, Charles F.; EICHOLZ, Robert E.; SHANKS, Merrill E. Conceitos
fundamentais da matemática elementar. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1972. 272 p.
DIAS, LUÍS A.M. Estruturas de aço: conceitos, técnicas e linguagem. São Paulo:
Zigurate, 1997.

COMPUTAÇÃO GRÁFICA - 76 hs
Ementa: Recursos computacionais aplicados à Arquitetura: plataformas, sistemas
operacionais, programas especializados, noções sobre o funcionamento do computador e
processamento de dados. Operacionalização de “aplicativos”. Geração e representação
de objetos. Utilização de programa de computação gráfica como ferramenta de
construção, compreensão, comunicação e animação de objetos tridimensionais e como
ferramenta de modelamento tridimensional, topográfico e animação de objetos.

Bibliografia Básica
LÉVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo:Ed. 34, 1996.
PELLEGRINO, Pierre; CORAY, Daniel; JEANNERET, Emmanuelle P. Arquitectura e
informática. Barcelona: G. Gili, 1999.
ZELLER Peter. Hybrid space: new forms in digital architecture. New York: Rizzoli, 1999.

Bibliografia Complementar
ADOBE Photoshop 7.0: guia autorizado Adobe. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2003. 429 p.
AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003. 353p.
HEARN, Donald; BAKER, M. Pauline. Computer graphics with openGL. 3.ed. United
States of America: Pearson Prentice Hall, 2004. 857 p.
PERSPECTION, Inc. Microsoft PowerPoint 97: passo a passo. São Paulo: Makron
Books 1997. 338 p.
VELHO, Luiz; GOMES, Jonas de Miranda. Sistemas gráficos 3D. Rio de Janeiro: IMPA,
2001. 330 p.
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HISTÓRIA DA ARQUITETURA, DO URBANISMO E DAS ARTES I - 76 hs
Ementa: Análise da produção artística, arquitetônica e urbana das origens das
civilizações ocidentais até o fim do período da Revolução Industrial e suas decorrências
para o início do século XX. Correlação, interpretação e análise crítica de vários
momentos de civilização, com enfoque particular sobre a produção arquitetônica em sua
correlação com a arte e no processo de formação da cidade. Estudo das relações étnicoraciais, História e cultura afro-brasileira e africanas. Leitura, análise crítica e interpretação
de textos e artefatos sobre o tema.

Bibliografia Básica
JANSON, H. W. História geral da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo: M.
Fontes, 1996.
GOMBRICH, Ernest Hans. A história da arte. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999.

Bibliografia Complementar
ARIES, Philippe, DUBY, Georges. História da vida privada. São Paulo, Companhia das
Letras, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins
Fontes, 1992.
BENDALA, Manuel. Saber ver a arte grega. São Paulo, Martins Fontes, 1991.
MUMFORD, Lewis. A cidade na história. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. Lisboa, Arcádia, 1996.
IANNI, Octávio. Raças e classes sociais no Brasil. 3. ed. São Paulo: Brasiliense,
2004. 360 p. ISBN 85110806027.

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO ARQUITETÔNICA I - 76 hs
Ementa: Representação de objetos. Projeções e suas aplicações. Método das projeções
cotadas. Método de Monge. Princípios de geometria descritiva. Análise das relações do
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espaço tridimensional com os métodos gráficos de representação. Estudo dos níveis de
informação no desenho. Desenho em escala e normas da ABNT.

Bibliografia Básica
CHING, F. Representação gráfica em arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2000.
MONTENEGRO, Gildo A.,. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2º grau e
faculdades de arquitetura. 4. ed. rev. e atual São Paulo: E. Blucher.
PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. 37. ed. São
Paulo: Nobel, 1990.

Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS.

NBR-6492

-

2001.

Representação de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.
BACHMANN, Albert; BERLITZ, Inácio Vicente. Desenho técnico. 4. ed. Porto Alegre:
Globo, 1979.
CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
CHING, Francis D. K.; JUROSZEK, Steven P. Dibujo y proyecto. Barcelona: G. Gili,
1998.
GIONGO, Affonso Rocha. Curso de desenho geométrico. São Paulo: Nobel, 1975.

2º PERÍODO

MECÂNICA DAS ESTRUTURAS II - 76 hs
Ementa; Esforços Solicitantes, Método das Forças. Método dos Deslocamentos.
Processo de Cross: visão do comportamento estrutural dos diversos componentes de
uma estrutura.

Bibliografia Básica
AMARAL, Otávio Campos do. Estruturas isostáticas: 6ªed. Belo Horizonte: Engenharia
e Arquitetura, 1992, 267p.
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Estruturas de Aço: Conceitos, Técnicas e Linguagem. 5.
ed. São Paulo: Zigurate, 2006.
78

SUSSEKIND, José Carlos. Curso de análise estrutural: 8ªed. São Paulo: Globo, 1991,
293p.(Volumes 1,2 e 3).

Bibliografia Complementar
BOTELHO, Manuel H. C. Resistência dos materiais, para entender e gostar. São
Paulo: Studio Nobel, 1998.
ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
JÚNIOR, Jayme Ferreira da Silva. Método de cross. Brasil: Ed. McGraw-Hill
Interamerica, 1965.
REBELLO, Yopanan C. R. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo:
Zigurate, 2001.
SILVA, Daiçon Maciel da Silva,; SOUTO, André Kraemer,. Estruturas: uma abordagem
arquitetônica. 2. ed Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2002.

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO ARQUITETÔNICA II - 76 hs
Ementa: Utilizar o computador como ferramenta avançada e instrumento útil no processo
criativo, na compreensão bi e tridimensional dos objetos bem como na elaboração de
trabalhos de naturezas diversas ao longo do Curso de Arquitetura e Urbanismo.
Utilização de programa de computação gráfica como ferramenta de construção,
compreensão, comunicação e animação de objetos tridimensionais e como ferramenta de
modelamento tridimensional, topográfico e animação de objetos.

Bibliografia Básica
AUTOCAD Architectural Desktop: User's Guide. Estados Unidos: Autodesk,c1999.
LÉVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo:Ed. 34, 1996.
PELLEGRINO, Pierre; CORAY, Daniel; JEANNERET, Emmanuelle P. Arquitectura e
informática. Barcelona: G. Gili, 1999.

Bibliografia Complementar
AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003. 353p.
HEARN, Donald; BAKER, M. Pauline. Computer graphics with openGL. 3.ed. United
States of America: Pearson Prentice Hall, 2004. 857 p.
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PERSPECTION, Inc. Microsoft PowerPoint 97: passo a passo. São Paulo: Makron
Books 1997. 338 p.
VELHO, Luiz; GOMES, Jonas de Miranda. Sistemas gráficos 3D. Rio de Janeiro: IMPA,
2001. 330 p.
ZELLER Peter. Hybrid space: new forms in digital architecture. New York: Rizzoli, 1999.

HISTÓRIA DA ARQUITETURA, DO URBANISMO E DAS ARTES II - 38 hs
Ementa: Análise da produção artística, arquitetônica e urbana durante o Renascimento e
período barroco. Anáalise da produção artística, arquitetônica e urbana do mundo
ocidental do fim do período Barroco ao Funcionalismo. Correlação, interpretação e
análise crítica de vários momentos de civilização com enfoque particular sobre a
produção arquitetônica. Abordagem transversal dos vários momentos de civilização
relacionados.

Bibliografia Básica
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos.
São Paulo, Companhia das Letras, 1988.
GOMBRICH, Ernest Hans. A história da arte. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999.
JANSON, H. W. História geral da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

Bibliografia Complementar
BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna.

São Paulo, Perspectiva,

1998.
_________. História da cidade. São Paulo, Perspectiva, 1999.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A formação do homem moderno vista através da
arquitetura. Belo Horizonte. Editora UFMG,1999.
CHARTIER, Roger; ARIÈS, Philippe. História da vida privada. São Paulo: Companhia
das Letras, 2001.
CHOAY, Françoise. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia.
Perspectiva, 1998.
GOMBRICH, Ernest Hans. A história da arte. Rio de Janeiro, LTC, 1999.
LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo, Perspectiva, 2000.
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São Paulo,

PEVSNER, Nikolaus. Pioneiros do desenho moderno: de William Morris a Walter
Gropius. São Paulo, Martins Fontes, 1995.
PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. São Paulo, Martins
Fontes, 1996.
ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. Lisboa, Arcádia, 1996.

DESENHO DE ARQUITETURA - 76 hs
Ementa: Conhecimento básico dos meios de expressão e representação de projetos de
arquitetura. Familiarização com os instrumentos, meios e materiais utilizados para
expressão e representação. Normas e convenções (ABNT). Linhas, texturas, ilustração
de projetos. Adequação de escalas conforme a natureza do projeto. Estudo preliminar,
anteprojeto, projeto de execução. Normalização de projetos, selo e indicações de apoio à
leitura de projetos.

Desenvolver técnicas de

representação gráfica em duas dimensões (de acordo com as normas da ABNT).
Reconhecer e executar levantamentos de edificações existentes. Calcular e desenhar
elementos arquitetônicos específicos (escada e telhado).

Bibliografia Básica
BACHMANN, Albert; BERLITZ, Inácio Vicente. Desenho técnico. 4. ed. Porto Alegre:
Globo, 1979.
CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
MONTENEGRO, Gildo A., Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2º grau e
faculdades de arquitetura. 4. ed. rev. e atual São Paulo: E. Blucher, 2001.

Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-6492 - Representação de
projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.
CHING, Frank. Manual de Dibujo Arquitectónico. 3. ed. rev. e ampliada. Barcelona: G.
Gili, 1999.
CHING, F.; JUROSZEK, S. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona:
Gustavo Gili, 2001.
NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
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REID, Grant W.. Landscape Graphics. New York : Whitney Library of Design, 1987. 215
p.

INTRODUÇÃO AO PROJETO - 38 hs
Ementa: Percepção espacial - questões da arquitetura moderna e o

raciocínio de

projeto. Situações espaciais – a percepção. Metodologias de análise de projetos.
Procedimentos projetuais básicos. Estudar e operar com os conceitos das vanguardas
modernas incorporando-as no pré-repertório dos alunos. Construção de projetos em
escala 1.1.
Bibliografia Básica
HERTZBERGER, Herman; MACHADO, Carlos Eduardo Lima. Lições de Arquitetura. 2
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios
Interiores: Estándares Antropométricos. 8 ed. México: Gustavo Gili, 1998.
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en arquitectura. 2. ed. Barcelona: Gustavo
Gili, 1998.

Bibliografia Complementar
ARANTES, Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo: Studio Nobel, 2000.
BROWN, G. Z.; DEKAY, Mark. Sol, vento & luz: estratégias para o projeto de arquitetura.
2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 415 p.
NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
MASCARO, J. L., O Custo das Decisões Arquitetônicas. São Paulo: Nobel, 2004.
RYBCZYNSKI, Witold. Casa. Pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro: Record,
1999.
SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2. ed., rev. e ampl. Porto
Alegre: UFRGS, 1998.

METODOLOGIA DA PESQUISA - 38 hs
82

Ementa : Introdução teórica e prática à Pesquisa Científica de maneira a capacitar os
alunos de graduação a participarem mais ativamente em projetos de pesquisa e de
iniciação científica, bem como a desenvolverem seu trabalho final de graduação. A
pesquisa científica na arquitetura e urbanismo: questões, momentos e instrumentos.

Bibliografia Básica
BASTOS, Lília da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de
pesquisa, teses, dissertações e monografias. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e
Científicos, 2003.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15. ed. São Paulo : Perspectiva, 2000.
FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2007.

Bibliografia Complementar
ABNT. NBR 14724 / 2002 – Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos.
ARANTES, Otília. Urbanismo em Fim de Linha. E outros estudos sobre o colapso da
modernização arquitetônica. São Paulo: Edusp, 1998.
ARANTES. Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo: EDUSP,
2000.
MONTANER, Josep Maria. A modernidade superada: arquitetura, arte e pensamiento
do siglo XX. Barcelona: Gustavo Gilli, 2001.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa. Petrópolis: Editora Vozes,
1980.

3º PERÍODO

SISTEMAS ESTRUTURAIS NA ARQUITETURA I - 76 hs
Ementa: Noções sobre o cimento, aço, concreto armado e concreto protendido.
Dimensionamento de lajes, vigas e pilares. Desenvolvimento de projeto piloto. Estudar os
materiais componentes do concreto bem como dimensionar os elementos estruturais.
Apoiar os estudos nas determinações da norma ABNT NBR 6118 – Projeto e execução
de obras de concreto armado.
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Bibliografia Básica
ABNT, NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado. Rio de Janeiro:
ABNT, 1980.
ADÃO, F. X., Concreto Armado. Rio de Janeiro: Interciência, 2002.
FALCÃO BAUER L. A., Materiais de Construção - Volume 1. São Paulo: LTC, 1999.

Bibliografia Complementar
MASCARO, J. L., O Custo das Decisões Arquitetônicas. São Paulo: Nobel, 2004.
PETRUCCI, E. G. R., Concreto de Cimento Portland. Porto Alegre: Ed. Globo, 1973.
ROCHA, Aderson Moreira da. Curso prático de concreto armado. 5 ed. Rio de Janeiro:
Científica, 1969.
________ Novo curso prático de concreto armado. 2. ed. Rio de Janeiro: Científica,
1972.
WEIGLER, Helmut; KARL, Sieghart; AMPOSTA, José Maria. Hormigones ligeros
armados. 2. ed Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

PROJETO I - 152 hs
Ementa: Desenvolvimento da percepção e criação de novos espaços físicos, envolvendo
sua conceituação e síntese formal. Desenvolvimento de metodologia pessoal de trabalho
na elaboração de projetos de arquitetura. Especificações básicas de materiais
construtivos. Análise crítica dos resultados. Tema proposto: Espaços de moradia.

Bibliografia Básica
HERTZBERGER, Herman, Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
PANERO, Julius e ZELNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios
Interiores. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en arquitectura. 2. ed. Barcelona: G. Gili,
1998.

Bibliografia Complementar
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ÁBALOS, Iñaki. La buena vida. Visita guiada a las casas de la Modernidad. Barcelona:
Gustavo Gilli.
BAKER, Geoffrey. Le Corbusier. Uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes
DUNSTER, David. 100 casas unifamiliares de la Arquitectura del Siglo XX. México:
Gustavo Gili, 1998.
LEMOS, Carlos. História da casa brasileira. São Paulo: Editora Contexto. Brasília:
Universidade de Brasília, c2000.
LEUPEN, Bernard et al. Proyeto y análisis. Evolución de los principios en
Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.
MAHFUZ, Edson da Cunha. Ensaio sobre a razão compositiva: uma investigação sobre
a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica. Viçosa:
UFV, 1995.
MOORE, Charles, ALLEN, Gerald, LYNDON, Donlyn. La casa: forma y diseño.
Barcelona:Gustavo Gili, 2002.
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
NEVES, Laert Pereira,. Adoção do partido na arquitetura. 2 ed Salvador: EDUFBA,
1998.
VERISSIMO, Francisco Salvador, BITTAR, William Seba Mallmann. 500 anos da casa no
Brasil. As transformações da arquitetura e da utilização do espaço de moradia. Rio
de Janeiro: Ediouro, 1999.

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA - 76 hs
Ementa: Desenvolve a capacidade de visualização do terreno, abordando os princípios
práticos e teóricos dos atuais métodos de levantamentos topográficos - Altimetria e Planialtimetria - bem como sua representação, com vistas a capacitar o aluno a compreender
e intervir no terreno em todos os níveis do projeto. Conhecer métodos e processos de
mensuração, cartografia, aerofotogrametria e astronomia. Aplicar tais métodos às
construções civis e áreas urbanas.

Bibliografia Básica
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CARDÃO, Celso. Topografia. 7 ed. Belo Horizonte: Engenharia e Arquitetura, 1990.
CHING, Francis D. K. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. Barcelona:
Gustavo Gili, 2001.
ERGA, Diego Alfonso. Topografia: para estudantes de arquitetura, engenharia e
geologia. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.

Bibliografia Complementar
BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de Topografia. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo:
E. Blucher, c.1975.
ESPARTEL, Lélis. Curso de topografia. Porto Alegre: Globo. 1975.
ESPARTEL, Lélis; LUDERITZ, João. Caderneta de campo. 3 ed. Porto Alegre: Globo,
1963.
FONSECA, Romulo Soares. Elementos de desenho topográfico. São Paulo: McGrawHill do Brasil, 1973.
ROCHA, Albano da Franca. Tratado teórico e prático de topografia. Rio de Janeiro:
Reper Editora, 1970.
SOLÁ-MORALES

RUBIO,

Ignasi.

Diferencias:

topografia

de

la

arquitectura

contemporánea. 3 ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

MAQUETE E PERSPECTIVA - 76 hs
Ementa: Instrumental e material na construção de maquetes e de peças; Leitura e
interpretação de desenho técnico para execução de trabalhos de corte, colagem e
acabamento de peças; Montagem completa de maquetes de divisões internas, telhados
e terrenos por meios topográficos. Perspectiva cônica; perspectiva de um ponto de um
ponto de fuga; elementos de perspectiva; Associação de figuras e sólidos; método dos
arquitetos; perspectiva como meio de apresentação; regras práticas de montagem;
Análise de espacialidade através da perspectiva de observação.

Bibliografia Básica
GILL, Robert W. Desenho de perspectiva. Lisboa: Presença, c1974.
MONTENEGRO, Gildo A. A perspectiva dos profissionais: sombras, insolação,
axometria. São Paulo: E. Blucher, 2007.
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CONSALEZ, Lorenzo. Maquetes: A representação do espaço no projeto arquitetônico.
Barcelona: GG, 2001.

Bibliografia Complementar
GIONGO, Affonso Rocha. Curso de desenho geométrico. São Paulo: Nobel, 1975.
KNOLL, Wolfgang; HECHINGER, Martin. Maquetas de arquitectura: técnicas y
construcción. 4. ed México: G. Gili, 1998.
NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
OSTROWER, Fayga,. Acasos e criação artística. 3. ed. rev. e ampl São Paulo: Campus,
1999.
VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico e as Perspectivas do Tempo Real. Trad. De Paulo
Roberto Pires. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.

4º PERÍODO

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL - 38 hs
Ementa: Análise da produção artística, arquitetônica e do espaço urbano no Brasil.
Estudo dos problemas culturais e da evolução das idéias no período compreendido entre
o século XVI e o século XX. Analisar a produção artística e do espaço arquitetônico e
urbano brasileiro, relacionados com os processos históricos, sociais, filosóficos e
científicos, tendo sempre como meta final, um fio cognitivo entre o passado e o presente
– o homem e a sua espacialidade.

Bibliografia Básica
CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. São Paulo: Livraria Martins
Fontes Editora Ltda., 2000.
MONTEZUMA, Roberto. Arquitetura Brasil 500 anos – uma inovação recíproca.
Recife, Universidade de Pernambuco, 2002.
PEREIRA, Miguel A. Arquitetura, texto e contexto: o discurso de Oscar Niemeyer.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.

Bibliografia Complementar
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AQUINO, Rubim S. L. de et al. Sociedade brasileira: uma história através dos
movimentos sociais. Rio de Janeiro: Editora Record, 1999.
ÁVILA, Affonso, GONTIJO, João Marcos M.,MACHADO, Reinaldo G. Barroco mineiro:
glossário de arquitetura e ornamentação. São Paulo: Melhoramentos, 1996.
CASTRIOTA, Leonardo Barci. Arquitetura da Modernidade. Belo Horizonte: Instituto dos
Arquitetos do Brasil – Departamento MG / Editora UFMG, 1998.
CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. São Paulo: Livraria Martins
Fontes Editora Ltda., 2000.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São paulo: Livraria Martins
Fontes Editora Ltda., 2000.
LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
1999.
MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Editora
Aeroplano, 1999.
PAULA, João Antônio de. Raízes da modernidade em Minas Gerais. Belo Horizonte:
Autêntica, 2000.
PROENÇA, Graça. História da arte. São Paulo: Editora Ática, 2001.
VERÍSSIMO, Francisco S., BITTAR, Eilliam S. M. 500 anos da casa no Brasil. As
transformações da arquitetura e da utilização do espaço de moradia. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1999.
ZANINI, Walter (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther
Moreira Salles, 1983. 2v.

PROJETO II - 152 hs
Ementa: Concepção do espaço físico envolvendo a interação edifício/bairro e
edifício/entorno com análise crítica do resultado. Tópicos de conforto ambiental,
instalações prediais e métodos construtivos usuais. Desenvolver no aluno a capacidade
de análise da interação edifício-bairro e sua interferência nas relações urbanas locais
(para isso os temas terão caráter institucional), assim como possibilitar a interação
edifício-entorno, considerando o conforto ambiental, a geometria solar, o aproveitamento
da topografia do terreno e demais condicionantes locais. Temas propostos: Arquitetura
religiosa e arquitetura escolar.
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Bibliografia Básica
CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes,
1988.
HERTZBERGER, Herman, Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
LE CORBUSIER, Por uma arquitetura. São Paulo, Perspectiva, 2000.

Bibliografia Complementar
NEVES, Laert Pereira,. Adoção do partido na arquitetura. 2 ed Salvador: EDUFBA,
1998.
PANERO, J. e ZELNIK, M. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores.
GG, 1996.
RIBEIRO, Yopanan. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2001.
VIÑAO FRAGO, Antonio; ESCOLANO, Agustín. Currículo, Espaço e Subjetividade: a
arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.
ZEVI, Bruno, Saber ver a arquitetura. Lisboa, Arcádia, 1996.

DESENHO DE APRESENTAÇÃO E DETALHES ARQUITETÔNICOS - 76 hs
Ementa: Universo da representação e das técnicas construtivas e de acabamento do
ambiente, das esquadrias, dos elementos especiais e da estrutura, além da especificação
de elementos de parede piso e teto e do layout de ambientes.

Bibliografia Básica
CHING, F.; JUROSZEK, S. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona:
Gustavo Gili, 2001.
OSTROWER, Fayga,. Acasos e criação artística. 3. ed. rev. e ampl São Paulo: Campus,
1999. 289p.
ZELLER Peter. Hybrid space: new forms in digital architecture. New York: Rizzoli, 1999.

Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-6492 - Representação de
projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.
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CHING, Frank. Manual de Dibujo Arquitectónico. 3. ed. rev. e ampliada. Barcelona: G.
Gili, 1999.
CHING, F.; JUROSZEK, S. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona:
Gustavo Gili, 2001.
NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

SISTEMAS ESTRUTURAIS NA ARQUITETURA II - 38 hs
Ementa: Noções de estruturas de fundação e contenção. Função da estrutura.
Requisitos estruturais básicos. Carregamentos. Materiais estruturais. Morfologia das
estruturas.

Os

diversos

Sistemas

Estruturais

–

conceituação

e

classificação.

Classificação dos diversos sistemas estruturais bem como evidenciar que a correta
manipulação do conjunto estrutural pode conduzir a esforços tais que resultem formas
mais leves ou mais pesadas, de maneira que possam satisfazer ao escopo arquitetônico.
Comportamento dos diversos sistemas estruturais, evidenciando-se a possibilidade de
determinadas soluções.

Bibliografia Básica
ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
REBELLO, Y. C. P., A Concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2001.
VASCONCELOS, A. C., Estruturas da Natureza – Um Estudo da Interface entre
Biologia e Engenharia. São Paulo: Studio Nobel, 2000.

Bibliografia Complementar
LIN, T.Y., Structural Concepts and Systems for Architects and Engineers. New York:
John Wiley & Sons, 1967.
MASCARO, J. L., O Custo das Decisões Arquitetônicas. São Paulo: Nobel, 2004.
NEUFERT, Ernest, Arte de projetar em Arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli, 2000.
PIANCA, João Baptista. Manual do construtor. Porto Alegre: Globo, 1955.
SILVA, D. M., Souto, A. K. , Estruturas – Uma abordagem arquitetônica. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 2002.
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5º PERÍODO

SISTEMAS ESTRUTURAIS NA ARQUITETURA III - 76 hs
Ementa; Noções sobre construções metálicas, bem como os tipos de aços, perfis
estruturais e ligações. Estruturas modulares em aço. Edifícios em aço. Características
físicas e mecânicas das madeiras. Solicitações de compressão, tração, cisalhamento e
flexão. Ligações estruturais e detalhes construtivos. Peças compostas, treliças, madeira
laminada colada.

Bibliografia Básica
DIAS, L. A. M. Estruturas de aço – Conceitos, técnicas e linguagem. São Paulo:
Zigurate.1997.
DIAS, L. A. M. Aço e arquitetura – Estudo de edificações

no Brasil. São Paulo:

Zigurate. 2001.
PFEIL, W. Estruturas de aço. Rio de Janeiro:Interciência, 1992.

Bibliografia Complementar
ABNT. NBR 8800 – Projeto e execução de estruturas de aço em edifícios. Rio de
Janeiro:ABNT.
BAUER, L. A. Falcão; Materiais de construção: novos materiais para construção civil. 5.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994.
DIAS, L. A. M. Edificações de aço no Brasil. São Paulo: Zigurate. 1993.
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança. Estruturas metálicas: cálculos,
detalhes, exercícios e projetos. São Paulo: E. Blucher, 2001.
REBELLO, Yopanan C. R. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo:
Zigurate, 2001.

PROJETO III - 152 hs
Ementa: Concepção do espaço físico com ênfase na análise de problemas sociais.
Desenvolvimento de projetos a partir de levantamentos de dados em campo, elaboração
de diagnósticos e entrevistas com usuários. Dimensionamento, análise de fluxos e
layoutes. Estabelecimento das normas gerais do DF 5.296/04 e NBR 9050 da ABNT,
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referentes a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Assinalar a

dimensão territorial e pública do projeto arquitetônico.

Desenvolvimento de projetos de equipamentos e edificações de uso coletivo e/ou
público. Evidenciar a indissociabilidade da relação entre concepção espacial e
concepção construtiva. Tema proposto: Arquitetura Hoteleira.

Bibliografia Básica
CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes,
1988.
HERTZBERGER, Herman, Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
RIBEIRO, Yopanan. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2001.
Bibliografia Complementar
ABNT, Rio de Janeiro. NBR9077; saídas de emergência em edifícios. Rio de Janeiro,
1994.
ANDRADE, Nelson, BRITO, Paulo Lucio de, JORGE, Wilson Edson. Hotel: planejamento
e projeto. 2ed. São Paulo: Editora SENAC, 2000.
ARTIGAS, Vilanova. Caminhos da Arquitetura, São Paulo, Cosac & Naif, 1999.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Rio de Janeiro. NBR9050;
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço,
mobiliário e equipamento urbano. Rio de Janeiro, 1994.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A formação do homem moderno vista através da
arquitetura. Belo Horiozonte, UFMG, 1999.
CORBUSIER, Le. O Urbanismo. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2000.
PANERO, Julius, ZELNIK, Martin. Las dimensiones humanas em los espacios
interiores: estandares antropometricos. México: G Gili, 1998.
RIBEIRO, Yopanan. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2001.
ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SANEAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS - 38 hs
Ementa: Saneamento Ambiental e suas relações com a Arquitetura e o Urbanismo.
Dinâmica e funcionalidade das vertentes no contexto ambiental. Proporcionar uma visão
ampla do saneamento ambiental e sua inter-relação com os meio ambientes físicos,
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bióticos e antrópico. Estudo e entendimento das vertentes básicas do saneamento (água,
esgotamento sanitário e drenagem urbana) e aspectos da poluição em geral e suas
consequências ao meio ambiente.

Bibliografia Básica
BARROS, Raphael T. de V. et allii. Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para
os Municípios. Belo Horizonte: Escola de Engenharia. 1995Vol. II DESA/UFMG.
ODUM, E.P. Ecologia. Interamericana.1985.
SPERLING, Marcos Von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de
esgotos. 3.ed. rev Belo Horizonte: UFMG, 2005.

Bibliografia Complementar
BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e Meio Ambiente. As Estratégias de
Mudanças da Agenda 21. Vozes. Petrópolis: 1997. 156 p.
FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade do lixo: os resíduos, a questão
energética e a crise ambiental. 2.ed. Piracicaba: UNIMEP, 1995.
HOUG, Michael; RUANO, Miguel. Naturaleza y ciudad: planificación urbana y procesos
ecológicos. Barcelona: GG, 1998.
PALOMO, Pedro J. Salvador. La planificación verde en las ciudades. Barcelona: GG,
2003.
PUPPI, Ildefonso Clemente. Estruturação sanitária das cidades. São Paulo: UFPR,
1981

URBANISMO E TEORIA URBANA - 76 hs
Ementa: Compreender e aplicar a Teoria Urbana do ponto de vista das correntes e
tendências urbanísticas e seus idealizadores. Estudo e análise crítica das teorias sobre
agrupamentos humanos e cidades da antiguidade clássica à contemporaneidade, com
base na Teoria Urbana. Contato global, cadernetas de campo. Planejamento integrado.
Trabalho com a comunidade. Sistema viário: dimensionamento e greides, hierarquia,
transporte coletivo, estacionamento, carga e descarga, limpeza, sinalização. Uso e
ocupação do solo urbano: levantamento, análise, mecanismo de controle. Equipamentos
urbanos. Normas para elaboração de cartografia técnica.
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Bibliografia Básica
ARANTES, Otilia B. Fiori. Urbanismo em fim de linha e outros estudos sobre o
colapso da modernização arquitetônica. São Paulo:Editora da Universidade de São
Paulo, 2000.
BENEVOLO, Leonardo. História das cidades. São Paulo: Perspectiva, 1999.
CHOAY, Françoise. O urbanismo. São Paulo; Perspectiva, 1979.
CORBUSIER, Le. O Urbanismo. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

Bibliografia Complementar
CHOAY, Françoise. O urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 1979.
CORBUSIER, Le. Planejamento Urbano .São Paulo: Perspectiva, 1971.
D OBB, Maurice. A Evolução do Capitalismo. São Paulo: Zahar,1983.
LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
LYNCH, Kelvin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MALTA, Cândido. Cidades Brasileiras. São Paulo: Nobel, 1999.
ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

6º PERÍODO
PROJETO IV - 152 hs
Ementa: Concepção do espaço físico com ênfase na análise da região onde o projeto
será inserido. Aprofundamento nos aspectos técnicos das edificações e especificações
gerais. Análise crítica do processo. Ênfase na importância simbólica dos edifícios,
considerando as peculiaridades regionais e, proporcionando um estudo mais detalhado
das

coberturas.

Capacitação

técnica

para

soluções

estruturais

preliminares.

Representação através de desenhos técnicos. Estabelecimento das normas gerais do DF
5.296/04 e NBR 9050 da ABNT, referentes a acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida. Tema proposto: Edifício multipavimentos.

Bibliografia Básica
BAKER, Geoffrey. Le Corbusier: uma análise da forma, São Paulo: Martins Fontes, 1998.

94

HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura, São Paulo: Martins Fontes, 1999. 2a.
ed.
NEUFERT, Ernest. A Arte de Projetar em Arquitetura, São Paulo: Gustavo Gili, 2000.
14a. ed.

Bibliografia Complementar
ANDRADE, M.C. A rede urbana. 3º ed. Ed. Ática: Série Princípios. São Paulo. 1994.
ARTIGAS, Rosa (Org.) .Paulo Mendes da Rocha, São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
ARTIGAS, Vilanova .Caminhos da Arquitetura, São Paulo: Cosac & Naify, 1999.
BOISIER, S. Técnicas de análisis regional com información limitada.

CEPAL/ILPES.

Santiago de Chile. 1980.
BUCHANAN, Peter. Renzo piano building workshop: complete works. London:
Phaidon, 1995. 2 v.
CARTER, Peter . Mies Van der Rohe at work, Londres: Phaidon, 1999.
CHING, Francis D. K. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem, São Paulo: Martins Fontes,
1998.
SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec. 1988.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS: ELÉTRICO E HIDRÁULICO - 76 hs
Ementa: Fundamentos de energia elétrica, suprimento e distribuição nas edificações.
Projeto de instalações elétricas, telefonia, comunicações, dados, alarmes, iluminações
internas e externas e de áreas especiais. Analisar sistemas específicos destinados às
edificações para funcionamento de dispositivos especiais de telecomunicações e
segurança. Luminotécnica. Principais elementos, materiais e diretrizes para a elaboração
e entendimento do projeto de instalações elétricas. Higiene nas habitações, noções
gerais de escoamentos de líquidos. Instalações de água quente e água fria nas
edificações. Instalações de proteção contra incêndio. Esgotos prediais. Aspectos
sanitários das instalações prediais.

Bibliografia Básica
AZEVEDO NETTO, J. M. de ALVAREZ, G.A.. Manual de Hidráulica. 7. ed. Ver. Compl. São
Paulo: Edgard Blucher, 1991. 2v.
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CRÉDER, Hélio. Instalações elétricas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos
Editora, 2000.
CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: LTC, 1983.
VIANNA, Marcos Rocha. Instalações Hidráulicas prediais. Belo Horizonte: Imprimatur. 2. ed.
1998

Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626 – Instalações Prediais de
Água Fria: Procedimento.. Rio de Janeiro, 1982. 36p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8160 - Instalação predial de
esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1983. 30 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7198 – Projeto e execução de
Instalações prediais de água quente. Rio de Janeiro, 1993. 6 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Instalações elétricas de baixa
tensão: procedimento. NBR 5410. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
CARDÃO, Celso. Instalações domiciliares. 6. ed. Belo Horizonte:
Arquitetura e Engenharia, 1972.
CARDÃO, Celso. Instalações elétricas. 5. ed. Belo Horizonte: Engenharia e
Arquitetura, 1975.
MACINTYRE, A. Instalações hidráulicas. Rio de Janeiro: Guanabara Dois,
1982.
NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações elétricas. 5. ed Rio de
Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2008.
PIRELLI, S.A. Manual Pirelli de instalações elétricas. São Paulo. Pini. 2001.
SILVA, Marcelo Ribeiro da. Instalações elétricas de residências. Belo Horizonte:
Multitec.

TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO I: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 76
hs
Ementa: Conceitos fundamentais, classes, tipos, produtos, componentes. Características
gerais e específicas. Técnicas construtivas elementares (fundações, alvenarias,
coberturas). Potencialização das propriedades e adequação ao uso dos diversos
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materiais de construção. Racionalização construtiva. Coordenação dimensional, detalhes
construtivos. Normas técnicas. Especificações técnicas de materiais e serviços. Fornecer
aos futuros arquitetos e urbanistas noções básicas para o emprego racional dos materiais
de construção, de modo criativo e econômico, conforme as regras certas de construir e
as especificações dos fornecedores.

Bibliografia Básica
AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício e seu Acabamento. São Paulo: Editora Edgard
Blucher Ltda, 1987.
_________. O edifício até sua cobertura. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1997.
BAUR, Falcão. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.
1999.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Manual de primeiros socorros do engenheiro e
do arquiteto. São Paulo: Edgard Blucher, 1984.

Bibliografia Complementar
PFEIL, Walter. Concreto Armado. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1989.
PIANCA, João Baptista. Manual do construtor. Porto Alegre: Globo, 1955.
PRETUCCI, Eládio Geraldo Requião. Materiais de Construção. 11ª ed. São Paulo:
Editora Globo,1998.
RIPPER, Ernesto. Manual Prático de Materiais de Construção. São Paulo: Pini, 1995.
SOUZA, Roberto de. Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras. São
Paulo: PINI, 1996.
VERÇOSA, Enio José. Materiais de Construção. 3ed. Porto Alegre : Sagra, 1984.

CONFORTO AMBIENTAL - 76 hs
Ementa: Controle térmico do ambiente construído. Introdução à climatologia aplicada à
Arquitetura e ao Urbanismo. Luz natural: natureza, fontes e condicionantes climáticos.
Iluminação natural: características, qualidade, medição, cálculo, dimensionamento de
aberturas e materiais. Conceitos de conforto acústico. Conceituação básica dos
parâmetros de conforto térmico e visual. Conceituação de clima. Materiais a serem
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empregados.

Utilização

de

recursos

arquitetônicos

para

garantir

conforto.

Desenvolvimento de cálculos a partir do conhecimento de variáveis climáticas. Controle
de qualidade térmica do ambiente construído. Condicionamento térmico artificial.
Ventilação mecânica e ar condicionado, e sua integração nas edificações. Impactos
sobre outros sistemas prediais. Conservação e economia de energia. Compatibilização
entre as instalações de climatização e as soluções arquitetônicas.

Bibliografia Básica
CREDER, H. Instalações de Ar Condicionado. Rio Janeiro, LTC, 1996, 5ª edição.
FROTA, Anésia B. e Schiffer, R. Sueli. Manual de Conforto Térmico. São Paulo: Editora
Nobel, 2001.
GIVONI, Baruch. Climate Considerations in Building and Urban Design. (John Wiley &
Sons: 1998).

Bibliografia Complementar
LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência
energética na arquitetura. 2 ed. rev. São Paulo: Pró Livros, 2004.
MASCARÓ, I.E.R. Luz, Clima e Arquitetura. São Paulo: Editora Nobel.
ROMERO, Marta A.B . Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. UNB; 2001.
STOECKER, W. F. & SAIZ JABARDO, J. M. Refrigeração Industrial. São Paulo, Edgar
Blucher, 1994.
HERZOG, Thomas (Editor). Solar energy in architecture and urban planning =
Solarenerie in architektur

und

stadtplanung = Energia solare in architettura e

pianificazione urbana.. 2. ed. New York: Prestel, 1998.
SILVA, Mauri Luiz da. Luz, lâmpadas e iluminação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna,
2004.
VIANNA, Nelson Solano; GONÇALVES, Joana Carla Soares. Iluminação e arquitetura.
2. ed São Paulo: Geros, 2004.
YAZIGI, Wali. A técnica de edificar. 5.ed. rev. e atual São Paulo: Pini: Sindicato da
Industria da Construcao Civil do Es, 2003.

7º PERÍODO
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PAISAGISMO - 76 hs
Ementa: Concepção e Planejamento da paisagem, espaços livres e áreas verdes.
Sistema público de áreas verdes e paisagismo urbano. Áreas de preservação. Barragens.
Encostas de alta declividade. Áreas passíveis de deslizamento ou voçorocamento. Faixas
de domínio. Adequação da vegetação: elementos condicionantes. Capacitar o aluno a
elaborar projetos de paisagismo. Desenvolver a sensibilidade para análise crítica da
paisagem e criar subsídios para o planejamento paisagístico integrado à arquitetura e à
cidade/desenho urbano, enfatizando sua importância ambiental.

Bibliografia Básica
CORRÊA, M. Pio. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas.
Rio de Janeiro: IBDF, 1984.
LORENZI,

Harri. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa, SP:

Plantarum, 2004.
LORENZI, Harri e FILHO, Luiz Emygdio de Melo. As Plantas Tropicais de

R.

Burle Marx: The Tropical Plants of. Nova Odessa - S.P: Instituto Plantarum de Estudos da
Flora Ltda, 2001.

Bibliografia Complementar
CHACEL, Fernando Magalhães. Paisagismo e ecogênese. Rio de Janeiro: Fraiha, 2001.
FERRARI, Célson. Curso de Planejamento Municipal Integrado: Urbanismo. 7. ed.
São Paulo: Pioneira, 1991.
HOWARD, Ebenezer; LAGONEGRO, Marco Aurélio. Cidades-jardins de amanhã. São
Paulo: Hucitec,1996.
LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras - Manual de Identificação e Cultivo de Plantas
Arbóreas Nativas do Brasil. Vols. 1 e 2. São Paulo, Plantarum.
LORENZI, Harri e SOUZA, Hermes. Plantas Ornamentais no Brasil. 3ª Edição.São
Paulo,Plantarum,2001.
SIRQUEIRA, Vera Beatriz. Burle Marx. São Paulo : Cosac & Naify, 2001.

PROJETO V - 152 hs
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Ementa: Concepção do espaço físico envolvendo o trabalho interdisciplinar de
compatibilização de projetos, de detalhes construtivos e de detalhes especiais.
Adequação do espaço físico ao conforto térmico. Estabelecimento das normas gerais do
DF 5.296/04 e NBR 9050 da ABNT, referentes a acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida. Concepção e planejamento da paisagem,
espaços livres e áreas verdes. Estudo dos conceitos de caminho e lugar, e a
possibilidade de constituir espaços a partir de estratégias, recursos e demandas diversas.
Aplicação destes conceitos em toda atividade arquitetônica, do projeto de edificações ao
projeto de espaços exteriores e também ao planejamento urbano. Tema proposto:
Arquitetura na área de saúde.

Bibliografia Básica
GÓES, Ronald. Manual Prático de Arquitetura Hospitalar. São Paulo. Edgard Blucher.
2004.
HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo. Martins Fontes. 1999.
MIQUELIN, L.C. Anatomia dos Edifícios Hospitalares. São Paulo. Cedas. 1992.

Bibliografia Complementar
CHING, Francis. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. México, D.F. Gustavo Gili. 1998.
MASCARÓ, Lucia A. Raffo. Tecnologia & Arquitetura. São Paulo: Nobel, 1989.
NORBERG-SCHULZ, Christian. Arquitectura occidental. 4. ed. Barcelona: GG Reprints,
2001.
NEUFERT, Ernest, Arte de projetar em Arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli, 2000.
PANERO, Julius. ZELNIK, Martin . Las Dimensiones Humanas en los Espacios
Interiores. México. Gustavo Gili. 1982

TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO II: TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO - 76
hs
Ementa: Locação de obra. Sistemas construtivos e processos de execução de obras.
Equipamentos e ferramentas de obra, organização de canteiro e instalação da obra.
Controle da qualidade dos materiais, serviços e padrões de qualidade. Segurança no
trabalho. Alvenaria de vedação. Fornecer uma visão dos sistemas construtivos,
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equipamentos, ferramentas e técnicas, envolvendo qualidade e uma adequada
execução. Fornecer ferramentas necessárias aos arquitetos para que estes possuam
condições de transitar livremente no campo da construção.

Bibliografia Básica
AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício e seu Acabamento. São Paulo: Editora Edgard
Blucher Ltda, 1987.
BAUR, Falcão. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.
1999.
RIPPER, Ernesto. Manual Prático de Materiais de Construção. São Paulo: Pini, 1995.

Bibliografia Complementar
AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. 2. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 1997.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Manual de primeiros socorros do engenheiro e
do arquiteto. São Paulo: Edgard Blucher, 1984.
DOBROWOLSKI, Joseph A.. Concrete construction handbook. 4ªed. New York:
McGraw-Hill, 1998, 800p.
PIANCA, João Baptista. Manual do construtor. Porto Alegre: Globo, 1955.
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 5ªed. São Paulo: Pini, 2003, 648p.

TEORIA CRÍTICA - 76 hs
Ementa: Integrar as diversas correntes filosóficas a respeito da arte a uma teorização da
arquitetura. Análise crítica da Arquitetura e das cidades após 1945. Arquitetura e Teoria:
integração de famílias do pensamento filosófico e da obra de arte a uma teorização da
arquitetura. Exercício da teoria como ferramenta no processo de organização do
conhecimento arquitetônico em suas interfaces com outros campos do saber (artes
plásticas, estética, filosofia). Exercício da teoria na formulação da crítica de projetos de
arquitetura e urbanismo de modo a possibilitar-lhe fazer reflexões também sobre sua
própria produção arquitetônica e urbanística.

Bibliografia Básica
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ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo. Martins Fontes, 1999. 1014p.
BAYER, Raymond. História da estética. Lisboa: Editorial Estampa, Lda, 1995. 445p.
ECO, Humberto. A estrutura Ausente. São Paulo: Editora Perspectiva S / A, 1997. 419
p.
MONTANER, Josep Maria. A modernidade superada: arquitetura, arte e pensamento do
século XX. Barcelona: G. Gili, 2001.

Bibliografia Complementar
ARANTES, Otília. O Lugar da Arquitetura depois dos Modernos. São Paulo: EDUSP,
2000.
_________. Urbanismo em fim de linha e outros estudos sobre o colapso da
modernização arquitetônica. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001.
KOOLHAAS, Rem. Delirio de Nueva York. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno: arquitectura de la
segunda mitad del siglo XX. 4. ed. Barcelona: G. Gili, 1999.
SCHULZ-DORNBURG, Julia. Arte y arquitectura: nuevas afinidades = Art and
architecture: new affinities. Barcelona: G. Gili, c2000.
VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade. Nihilismo e Hermenêutica na cultura PósModerna. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
VÁZQUEZ, Adolfo, S.. Convite à estética. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1999.
292 p.
VIRILIO, Paul. O espaço critico: e as perspectivas do tempo real. Edição rev. e aum.
pelo autor. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1999.
WOOD, Paul. Modernismo em disputa: a arte desde os anos quarenta. São Paulo:
Cosac & Naify, 1998.

8º PERÍODO

PROJETO DE INTERIORES - 76 hs
Ementa: Projeto, detalhamento e especificações de materiais e serviços nos espaços
internos.

Reformas,

remanejamentos

e
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revitalização

de

espaços

interiores.

Desenvolvimento da percepção do espaço arquitetônico interno, através da análise de
seus instrumentos estruturantes , a interação com o espaço externo, a hierarquia, a
linguagem e a eficiência construída a partir da forma, cor, textura, luz, mobiliário e
objetos.

Bibliografia Básica
CEJKA, Jan; STADTLANDER, karin. Tendencias de la arquitectura contemporánea. 3.
ed. México: G. Gili, 1999.
DEL RIO, Vicente e Oliveira, Livia: Percepção ambiental: a experiência brasileira. 2 ed.
São Paulo: UFSCar, 1999.
PANEROS, Julius e ZELNIK, Martin, Las Dimensiones humanas em los espaços
interiores. México:Gustavo Gili, 1998.

Bibliografia Complementar
AVES, Melanie; AVES, John C. Comfort colors: palettes for liveable rooms.
CURRIMBHOY, Nayana. Designing entrances for retail and restaurant spaces. China:
Rockport Publishers, c1999.
MYERSON, Jeremy; ROSS, Philip. The creative office. Hong Kong: Laurence King
Publishing, 1999.
NEUFERT, Ernest, Arte de projetar em Arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli, 2000.

SCHMID, Aloísio Leoni. A idéia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído.
Curitiba: Pacto ambiental, 2005.
SERRA, Josep Ma. Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura: Urban elements:
furniture and microarchitecture. 4. ed. Barcelona: G. Gili, 2000.
TROCMÉ, Suzanne. Influential interiors. New York: Clarkson N. Potter, 1999. Estados
Unidos da América: Rockport Publishers, 1999.

PROJETO VI - 152 hs
Ementa:

Concepção

do

espaço

físico

considerando

a

integração

conjunto

arquitetônico/cidade/desenho urbano. Tratamento de espaços públicos e conjuntos
arquitetônicos. Síntese do projeto e construção e de sua relação com o meio urbano.
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Tema de maior complexidade de uso, integrado à estrutura urbana e de grande potencial
de

identificação

com

as

necessidades

comunitárias.

Articulação

de

espaços

arquitetônicos de características de uso, ambientais e tecnológicas diversificadas.
Desenvolver a habilidade de lidar com estruturas portantes atípicas. Prática de
avaliações críticas da produção arquitetônica atual, dos processos de gestão urbana e da
função do arquiteto na sociedade contemporânea. Tema proposto: Centro cultural
multiuso – Shopping Center.

Bibliografia Básica
NEUFERT, Ernest, Arte de projetar em Arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli, 2000.
REBELLO, Yopanan C. R. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo:
Zigurate, 2001.
PANEROS, Julius e ZELNIK, Martin, Las Dimensiones humanas em los espaços
interiores. México:Gustavo Gili, 1998.

Bibliografia Complementar
BRANDAO, Zeca, Tate Modern: fabrica de cultura, Arquitextos, 2000,
CEJKA, Jan; STADTLANDER, karin. Tendencias de la arquitectura contemporánea. 3.
ed. México: G. Gili, 1999.
DEL RIO, Vicente e Oliveira, Livia: Percepção ambiental: a experiência brasileira. 2 ed.
São Paulo: UFSCar, 1999.
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Estruturas de Aço: Conceitos, Técnicas e Linguagem. 2.
ed. São Paulo: Zigurate, 1997.
ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de Conforto Térmico. 5. ed.
São Paulo: Studio Nobel, 2001.
GUIMARAES, Ceca e IWATA, Nara. A importância dos museus e centros culturais na
Recuperação dos centros urbanos, Arquitextos, 2001.
MASCARÓ, Lucia A. Raffo. Tecnologia & Arquitetura. São Paulo: Nobel, 1989.
REBELLO, Yopanan C. R. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo:
Zigurate, 2001.
RUSSELL, James S. Twentieth-century Museums I: Ludwig Mies Van Der Rohe, Louis
I. Kahn, Richard Meier. Londres: Phaidon, 1999.
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PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL - 76 hs
Ementa: Apresentar os elementos conceituais e práticos do planejamento urbanoregional e ambiental enfatizando, na noção de desenvolvimento sustentável, a
importância do território como potencial e suporte dos processos de uso e ocupação e os
novos instrumentos participativos e descentralizados de gestão regional, referenciados
pela experiência do Estado de Minas Gerais. O papel funcional dos municípios no
contexto regional: a identificação de problemas e metas comuns de desenvolvimento
sustentável. As interfaces entre municípios, órgãos estaduais e sociedade civil.
Elaboração de diretrizes e propostas de intervenção de âmbito intermunicipal e regional.
Planejamento Regional no Brasil. Potencialidades e preservação. Redes urbanas: função
hierárquica, relações político-administrativas, interação cidade-campo. Introduzir a
problemática do planejamento regional e promover uma reflexão sobre a nossa região, o
Centro-Oeste de Minas.

Bibliografia Básica
BOISIER, S. Técnicas de análisis regional com información limitada CEPAL/ILPES.
Santiago de Chile. 1980.
DEL RIO, Vicente. Introdução ao desenho urbano. São Paulo: Pini, 1990.
LAMAS, J.M.R.G.

Morfologia

urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação

Calouste Goubenkian, 2000.

Bibliografia Complementar
ALBUQUERQE, Roberto Cavalcanti. Desenvolvimento regional no Brasil. Brasília:
IPEA, 1976.
BENEVOLO, Leonardo. A cidade e o arquiteto: método e história na arquitetura . 2. ed.
São Paulo: Perspectiva, 1991.
BRASIL Ministério das Cidades. Brasil acessível: programa brasileiro de acessibilidade
urbana, v.4. Brasília: Ministério das Cidades, [2005?].
CULLEN, Gordon. A paisagem urbana. Lisboa: Ed. 70, 1971.
FERRARI, Célson. Curso de Planejamento Municipal Integrado: Urbanismo. 7. ed. São
Paulo: Pioneira, 1991.
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HADDAD, Paulo Roberto. Dilemas do planejamento urbano e regional no Brasil:
ensaios de homenagem póstuma a Paulo Camillo de Oliveira Penna. Rio de Janeiro:
Zahar, 1978.
KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília: Universidade de
Brasília, 1996.
MCLOUGHLIN, J. Brian. Planificacion Urbana y Regional: Un enfoque de Sistemas.
Madrid: Inst. de Estudios de Adm. Local, 1971.

PATRIMÔNIO CULTURAL - 76 hs
Ementa: Conceituação e emprego dos principais instrumentos usados para a
preservação, conservação e revitalização do patrimônio cultural. Patrimônio: apropriação
e proteção de bens imóveis. Apresentar o conceito de patrimônio cultural a partir da
ampliação contemporânea do termo bem como os principais instrumentos legais de
proteção do patrimônio cultural.

Bibliografia Básica
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
SOUZA FILHO, Carlos Marés. Bens culturais e proteção jurídica.Juruá Editora.
VIOLLET-LE-DUC, Eugene Emmanuel. Restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. (Artes
e Ofícios)

Bibliografia Complementar
AMORIM, José Roberto de. Viagem ás antigas Igrejas de Minas. São Paulo: Scortecci,
2003.
BRAGA, Márcia (Org.). Conservação e restauro: arquitetura brasileira. Rio de
Janeiro: Editora Rio/ Estácio de Sá, 2003.
BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Tradução de Beatriz Mugayar Kuhl. Cotia:
Ateliê Editorial, 2004. (Artes e Ofícios)
CURY, I.(org.) Cartas Patrimoniais. 3 ed. IPHAN: Brasília, 2000.
OLIVEIRA,

Mário

Mendonca

de;

Associação

Brasileira

dos

Conservadores-

Restauradores de Bens Culturais.Tecnologia da conservação e da restauração materiais e estruturas: um roteiro de estudos. Salvador: EDUFBA: ABRACOR, 2002.
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9º PERÍODO

PROJETO VII - 152 hs
Ementa: Integração interdisciplinar, considerando o edifício/cidade. Parcelamento, uso e
ocupação do solo. Sistema viário e transportes. Ambientação dos espaços públicos.
Sistemas de infra-estrutura urbana: lançamento/definições e custos de implantação.
Prática profissional: preparo para o trabalho em equipe. Espaço urbano, estrutura urbana,
terra urbana. Mercado imobiliário e habitação. Estudos econômicos e demográficos.
Transporte e sua relação com o uso e ocupação. Urbanismo bioclimático: Análise meio
ambiental, conforto ambiental, paisagem urbana, bem estar urbano. Planejamento
abrangente, interdisciplinar e participativo. Análise das legislações em vigor e que
tenham implicações nos temas de projetos lançados. Desenvolver a capacidade de
projetar parcelamento de solo em área urbana e a habilidade de projetar soluções
arquitetônicas complexas. Tema proposto: Loteamento com implantação de conjunto
habitacional, com projeto arquitetônico das unidades e equipamentos.

Bibliografia Básica
ARANTES, Otília: Urbanismo em Fim de Linha e Outros Estudos sobre o Colapso da
Modernização Arquitetônica – São Paulo: editora da Universidade de São Paulo, 2001.
CULLEN, Gordon. A paisagem urbana. Lisboa: Ed. 70, 1971.
DEL RIO, Vicente. Introdução ao desenho urbano. São Paulo: Pini, 1990.
LAMAS, J.M.R.G.

Morfologia

urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação

Calouste Goubenkian, 2000.

Bibliografia Complementar
ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte como História da Cidade. 4. ed. São Paulo: M.
Fontes, 1998.
CALVINO, Italo. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Cia das Letras, 1990.
DEL RIO, Vicente; OLIVEIRA, Lívia de. Percepção ambiental: a experiência brasileira.
2 ed. São Paulo: UFSCar, 1999.
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HOUG, Michael; RUANO, Miguel. Naturaleza y ciudad: planificación urbana y procesos
ecológicos. Barcelona: GG, 1998.
Martins Fontes, 1999. ROSSI, Aldo: A Arquitetura da Cidade, Martins Fontes, SP, 1998.
MASCARÓ, Lucia A. Raffo. Tecnologia & Arquitetura. São Paulo: Nobel, 1989.
ROMERO, Marta. Princípios Bioclimáticos para o desenho urbano. Segunda Edição.
São Paulo:PRO Editores, 2000.
SERRA, Josep Ma. Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura: Urban
elements: furniture and microarchitecture. 4. ed. Barcelona: G. Gili, 2000.
VAN LENGEN, JOHAN. John van. Manual do arquiteto descalço. Rio de Janeiro: TIBA,
c1996.

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS - 38 hs
Ementa: Principais instrumentos usados para a preservação, conservação e revitalização
do patrimônio cultural. Apresentação da estrutura institucional governamental e legislação
e instrumentos urbanísticos existentes para a proteção do patrimônio histórico. Evolução
das técnicas construtivas no Brasil. Estratégias de intervenção e bases para eleição de
técnicas. Repertório Técnico: Caracterização, estruturação, capacitações e recursos,
aspectos normativos, econômicos e ambientais, aplicações. Compatibilização técnica e
estética. Patrimônio: Apropriação e conservação de bens imóveis. Possibilidades
existentes para intervenção no patrimônio cultural a partir da ampliação contemporânea
do termo. Principais instrumentos legais de proteção do patrimônio cultural. Metodologias
contemporâneas de intervenção no patrimônio cultural. Políticas adotadas para a
proteção e valorização do patrimônio. Entendimento da evolução das técnicas
construtivas no Brasil. Sistemas construtivos de elementos tais como: fundações,
superestruturas, alvenarias, pisos, coberturas e vãos desde o séc. XVI até o séc. XX.
Compatibilização de técnicas construtivas retrospectivas e contemporâneas.

Bibliografia Básica
ÁVILA, A., GONTIJO, J.M.M. e MACHADO, R.G. Barroco mineiro: glossário de
arquitetura e ornamentação. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 1996.
BRAGA, Márcia (Org.). Conservação e restauro: arquitetura brasileira. Rio de Janeiro:
Editora Rio/ Estácio de Sá, 2003.
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PIANCA, J.B. Manual do construtor. Porto Alegre, Ed. Globo, 1978.

Bibliografia Complementar
AMORIM, José Roberto de. Viagem às antigas Igrejas de Minas. São Paulo: Scortecci,
2003.
BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Tradução de Beatriz Mugayar Kuhl. Cotia:
Ateliê Editorial, 2004. (Artes e Ofícios)
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
CURY, I.(org.) Cartas Patrimoniais. 3 ed. IPHAN: Brasília, 2000.
OLIVEIRA, Mário Mendonca de; Associação Brasileira dos ConservadoresRestauradores de Bens Culturais.Tecnologia da conservação e da restauração materiais e estruturas: um roteiro de estudos. Salvador:EDUFBA: ABRACOR, 2002.

VIOLLET-LE-DUC, Eugene Emmanuel. Restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. (Artes
e Ofícios)

SISTEMAS ESTRUTURAIS APLICADOS - 76 hs
Ementa: Revisão e ampliação dos conceitos sobre o sistema estrutural adotado no
projeto arquitetônico em desenvolvimento no período. Consultoria estrutural sob a forma
de “Atelier“. Considerações sobre os diversos tipos de fundações rasas e profundas .
Análise de solos através do método SPT

- Standard Penetration Test. Proceder à

escolha da melhor concepção estrutural a ser aplicada no projeto arquitetônico a ser
desenvolvido no período; propiciar aos futuros arquitetos conhecimentos básicos sobre
os diversos tipos de fundações e sobre as diversas concepções estruturais existentes de
forma que o futuro profissional possa fazer a melhor escolha diante de cada proposta
arquitetônica e permitir a leitura e interpretação de relatórios de sondagens de solo.

Bibliografia Básica
AMARAL, Otávio Campos. Estruturas Isostáticas .BH. Edições Engenharia e Arquitetura
. 1992.
ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
REBELLO, Yopanan C. P. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. SP. Ed. Zigurate,
2001
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Bibliografia Complementar
LIN, T.Y., Structural Concepts and Systems for Architects and Engineers. New York:
John Wiley & Sons, 1967.
MASCARO, J. L., O Custo das Decisões Arquitetônicas. São Paulo: Nobel, 2004.
NEUFERT, Ernest, Arte de projetar em Arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli, 2000.
PIANCA, João Baptista. Manual do construtor. Porto Alegre: Globo, 1955.
SILVA, D. M., Souto, A. K. , Estruturas – Uma abordagem arquitetônica. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 2002.

10º PERÍODO

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL - 76 hs
Ementa: Atribuições Profissionais; Ética e Relações no Trabalho; Direitos Autorais;
Legislação

Profissional.

Conhecimentos

da

legislação

profissional

brasileira,

indispensável ao exercício da profissão. Capacitar aos estudantes de arquitetura e
urbanismo para a habilitação legal para o exercício da profissão. Compromissos a serem
assumidos perante a legislação profissional e à conduta ética na prática profissional.
Segurança no Trabalho.
Bibliografia Básica
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. 2. ed. - 8.
reimpressão São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
CAMARGO, Marculino . Fundamentos de ética geral e profissional. Rio de Janeiro :
Vozes, 1999.TCPO – Tabelas de Composição de preços para orçamentos. São Paulo Editora
Pini, 2003.

Bibliografia Complementar
ASBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura e Urbanismo – Manual de
contratação de serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, Editora Pini, 2000.
BURSTEIN, David; STASIOWSKI, Frank. Project management: manual de gestión de
proyectos para arquitectos, ingenieros e interioristas. Barcelona: G. Gili, 1997.
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COELHO NETTO, J. Teixeira. A construção do sentido na arquitetura. 4. ed. São
Paulo: Perspectiva, 1999.
Legislação CREA-MG. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais –
YAZIGI, Wali. A técnica de edificar. 5.ed. rev. e atual São Paulo: Pini: Sindicato da
Industria da Construção Civil do ES, 2003.

ECONOMIA E ORÇAMENTO - 38 hs
Ementa:

Gerenciamento

do

Planejamento

de

Empreendimentos;

Organização

Econômica do Empreendimento Arquitetônico e Urbanístico; Caderno de Encargos e
Dossiê Técnico; Condomínios e Incorporações; Sistemas e Processos de Orçamentação;
Acompanhamento Físico-Financeiro de Projetos e Obras. Funções e características da
administração na gestão de uma empresa de Arquitetura e Urbanismo; Procedimentos
para trabalhos interdisciplinares para documentação junto aos órgãos fomentadores da
construção civil.

Bibliografia Básica
ASBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura e Urbanismo – Manual de
contratação de serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, Editora Pini, 2000.
TCPO – Tabelas de Composição de preços para orçamentos. São Paulo Editora Pini,
2003.
YAZIGI, Wali. A técnica de edificar. 5.ed. rev. e atual São Paulo: Pini: Sindicato da
Industria da Construção Civil do Es, 2003.

Bibliografia Complementar
COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Orçamento de obras prediais. São Luís: UEMA,
2001.
COSTA, Paulo. Caderno de encargos. 7. ed.rev. e aum. Rio de Janeiro: Cientifica, 1997.
MANUAL TÉCNICO DOP. 3. ed. São Paulo: O Departamento, 1976.
VIEIRA NETTO, Antonio. Construção civil & produtividade: ganhe pontos contra o
desperdício. 2. tiragem em junho de 1999 São Paulo: PINI, 1993.
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PROCHNIK, Victor. O macrocomplexo da construção civil. Rio de Janeiro:
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, 1987.

DISCIPLINA OPTATIVA

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Carga horária: 38 horas
Ementa: Conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo:
identidade, cultura e educação. Desenvolvimento das línguas de sinais e a Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura linguística da LIBRAS e sua
gramática.

Bibliografia Básica:
ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. Editora
Revinter, 2000.
FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.
________. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias, S.M.S. (org.)
Surdez: Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR, 1995, p. 22-23.

Bibliografia Complementar:
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005.Brasília: MEC, 2005
CÁRNIO, M. S. Conceitos e compreensão de leitura e escrita no contexto da
educação especial. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 1995
FARIAS, Carla Valéria e Souza. Atos de Fala: O pedido em língua brasileira de sinais.
Dissertação de Mestrado em Linguística. Rio de Janeiro. UFRJ, 1995.
FELIPE, T.A. O Signo Gestual-Visual e sua Estrutura Frasal na Língua dos Sinais
dos Centros Urbanos Brasileiros. Dissertação de Mestrado, UFPE, PE, 1988.
SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor:
Mediação,1998

2.1.5.2 - Estágio Supervisionado

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - 200 horas
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O Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
obedece a normas próprias elaboradas e aprovadas no colegiado de curso, estando
previsto em 200 horas, correspondendo a 5,2% da carga horária total do curso.
O estágio terá suas atividades desenvolvidas ao longo do curso, conforme
recomendação da Resolução CNE/CES nº 6/2006.
Ao final do Estágio Supervisionado, será atribuído o conceito de suficiência ou de
insuficiência, nos quesitos frequência e desenvolvimento das atividades.
Regulamento:
Estágio Supervisionado é o conjunto das atividades de ensino-aprendizagem
relacionadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao
aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, realizado na comunidade em
geral e junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado.
A Lei nº 11.788, de 25-09-2008, constitui-se no ponto de partida para a
regulamentação dos estágios nas Empresas e nas Instituições de ensino, estabelecendo
claramente as obrigações destas últimas em relação aos estágios de seus educandos.
Todo estágio é uma atividade curricular, com caráter pedagógico, pressupondo sua
integração ao processo curricular. Em consequência, deve ter acompanhamento efetivo
por um professor orientador da Instituição e por supervisor da parte concedente,
comprovado por vistos nos relatórios das atividades apresentados periodicamente pelo
educando.
No Curso de Arquitetura e Urbanismo o Estágio Supervisionado tem os seguintes
objetivos:
I.

Complementação da formação geral curricular

II.

Adaptação psicológica e social do estudante a sua futura atividade
profissional

III.

Treinamento do estudante para facilitar sua futura absorção profissional.

IV.

Orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional.

V.

Propiciar

ao

aluno

a

oportunidade

de

aprimorar

conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos.
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a

utilização

dos

VI.

Atividades programadas em escritórios de arquitetura e urbanismo e
empresas especialmente constituídos, que possam proporcionar treinamento
em setores profissionais específicos.

VII.

Atividades realizadas junto às instituições de ensino e pesquisa, ou aos
órgãos a elas ligados, visando à prestação de serviços.

Anexo II - Regulamento de Estágio

2.1.5.3 - Trabalho de Curso
Na Universidade de Itaúna, o tradicional Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC,
tem a denominação de Trabalho de Curso - TC. A razão desta denominação semântica se
deve ao fato de que há, no âmbito da Instituição, uma atenção no sentido de se criar uma
cultura de que o trabalho seja desenvolvido ao longo do curso e não, necessariamente, ao
seu final.
Tendo em vista as inúmeras dificuldades relacionadas à elaboração e orientação
das monografias associadas às questões éticas de compra de trabalhos prontos, ou de
apresentação de trabalhos baixados via internet, a Universidade de Itaúna, através de
resolução, regulamentou a questão da elaboração dos trabalhos de curso. Conforme
detalhado a seguir, são várias as modalidades disponibilizadas ao aluno para que ele
possa elaborar seu trabalho de curso: um artigo em revista científica com ISSN; livro ou
capítulo de livro publicado; um produto como software ou equipamento; um projeto; e até
uma monografia. Para qualquer opção do acadêmico, deve haver um projeto devidamente
registrado na Coordenação do Curso e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, se
for o caso de envolver pesquisas em seres vivos de um modo geral, humanos ou não.
Até a primeira semana de cada semestre letivo, serão realizadas reuniões das
Coordenações de Cursos com os respectivos alunos, com a presença de seus docentes,
visando ao esclarecimento e à visibilidade dessa Política para os atores envolvidos no
processo.

Mecanismos de acompanhamento, de cumprimento e de registro dos Trabalhos de
Curso
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O Trabalho de Curso – TC da Universidade de Itaúna é elaborado segundo
Regulamento próprio, o qual se constitui num mecanismo institucionalizado não só de
normatização do processo, como de segurança para a adequada orientação no
desenvolvimento, acompanhamento efetivo, incluindo todos os procedimentos, até a sua
avaliação final e retorno dos resultados para os acadêmicos.
Na elaboração da Política do Trabalho de Curso da Universidade de Itaúna, houve
a preocupação de considerar que o Trabalho de Curso deve ser atividade motivadora do
processo de construção e de criação e que o seu desenvolvimento deve estar
integrado aos objetivos do curso, não se constituindo apenas em mais um item nos
requisitos para a conclusão do curso.
Na elaboração do projeto do Trabalho de Curso, o acadêmico deverá estar atento
às observações de que ele deverá abordar tema pertinente à área do seu curso e ser
desenvolvido sob supervisão estrita de um orientador. Também ficou estabelecido que as
atividades desenvolvidas e/ou procedimentos envolvidos com a elaboração do Trabalho
de Curso não poderão ser utilizadas simultaneamente como créditos para a integralização
das Atividades Complementares ou para outro fim curricular.
Estabeleceu-se, ainda, que para protocolizar o Trabalho de Curso, seu autor
deverá estar regularmente matriculado a partir do penúltimo período de seu curso e já ter
cursado a disciplina de Metodologia.

Meios de divulgação do Trabalho de Curso
A divulgação de trabalhos de alunos na Universidade de Itaúna merece especial
atenção e orientação por parte do corpo docente, de forma integrada pelos atores
envolvidos.
A Universidade de Itaúna mantém um setor de Assessoria de Imprensa, que cuida
da divulgação de todas as realizações institucionais, tanto através do Portal da Instituição,
como de remessa desse material para órgãos locais e regionais da mídia escrita, falada e
televisiva.
Dos instrumentos para a publicação dos trabalhos selecionados, bem como de
docentes da Instituição, a Universidade de Itaúna conta com vários veículos, dentre os
quais relacionamos:
I. Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Exatas, da Terra e
Tecnológicas;
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II. Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Físicas, Biológicas e da Saúde;
III. Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Humanas, Sociais Aplicadas,
Linguística, Letras e Artes;
IV. Catálogo de Pesquisas Institucionais da Universidade de Itaúna;
V. Catálogo de Extensão da Universidade de Itaúna.

Relação aluno/professor na orientação do Trabalho de Curso
Todos os docentes dos cursos da Universidade de Itaúna, em princípio, são
envolvidos como orientadores dos trabalhos de curso, cuja elaboração poderá envolver,
entre

outras,

as

experiências

vivenciadas

pelos

acadêmicos

nos

Estágios

Supervisionados, no Núcleo de Prática Jurídica, nas Clínicas de Odontologia e
Fisioterapia, bem como de forma acadêmica, em processo de construção do
conhecimento.
Como suporte, o preparo do trabalho de curso é controlado pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade de Itaúna, que manterá cadastro
de professores orientadores com suas linhas de pesquisa e orientação.
Ainda como suporte, acadêmicos da Universidade de Itaúna poderão contar com
o acesso à Internet na Biblioteca Central e nos Laboratórios de Computação, com os
serviços de apoio da Biblioteca Central, inclusive o Serviço de Comutação Bibliográfica –
COMUT, BIREME e das bases de dados organizadas pela mesma.
Com os mecanismos institucionalizados de acompanhamento indicados, fica
assegurado que os acadêmicos, quando do desenvolvimento dos seus Trabalhos de
Curso, têm apoio e orientação adequada e que, depois da avaliação do trabalho de curso
pelos professores, há retorno dos resultados aos alunos, possibilitando que os mesmos
possam refletir sobre todos os aspectos envolvidos com este significativo e especial
conteúdo curricular.
No Curso de Arquitetura e Urbanismo, o aluno realizará a elaboração do projeto do
Trabalho de Curso, onde deverá abordar tema pertinente à área do seu curso, e ser
desenvolvido sob supervisão estrita de um orientador, obrigatoriamente componente do
corpo docente da Universidade de Itaúna.
Anexo III - Regulamento de TC com instrumentos de Acompanhamento e Avaliação
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2.1.5.4 - Atividades Complementares
A questão das Atividades Complementares na Universidade de Itaúna é formulada
como uma política institucional, levada ao conhecimento de todos os envolvidos no
processo – alunos, professores e coordenadores - através do Manual de Registro das
Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da Universidade de Itaúna, o qual
contém as informações necessárias para a realização, acompanhamento e registro das
diversas atividades exigidas para a integralização do curso.
Previstas nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, as Atividades
Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive aquelas
adquiridas fora do ambiente escolar, a exemplo da 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.
Trata-se,

portanto,

de

componentes

curriculares

enriquecedores

e

implementadores do próprio perfil do formando, sem se confundirem com as atividades do
estágio supervisionado. As DCN do Curso de Arquitetura e Urbanismo estabelecem que
deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e
atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão
reconhecidas mediante processo de avaliação, podendo incluir projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários,
simpósios, congressos, conferências, até disciplinas oferecidas por outras instituições de
educação.
São ainda consideradas Atividades Complementares aquelas desenvolvidas no
âmbito do estágio não obrigatório reconhecido pela Instituição, da extensão, da iniciação
científica, da monitoria, da participação em eventos científicos, da publicação de artigos
científicos e da organização de eventos acadêmicos, da participação em disciplinas e
caráter optativo (como Libras).
As Atividades Complementares devem estar vinculadas aos objetivos do Curso e
ao perfil do egresso, possibilitando ao aluno aprofundamento técnico e interdisciplinar. A
participação do aluno em determinada atividade complementar se dá de forma voluntária,
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de acordo com o interesse e disponibilidade, guardando a obrigatoriedade de se cumprir,
ao longo da graduação, toda a carga horária prevista para as atividades complementares.

2.1.6 - Práticas Pedagógicas Inovadoras
A UI passou a disponibilizar, para seus docentes e discentes, uma ferramenta de
Tecnologia da Informação que, entre outras facilidades:
I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam
disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar os
encontros entre docentes e discentes;
II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos
durante todo o curso, podendo ser revistas a qualquer momento;
III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como
artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão;
IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem;
V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as
atividades programadas e executadas;
VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento;
VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes.

118

3 - Corpo Docente e pessoal técnico- administrativo
3.1 - Política de Contratação
A contratação de docentes para a UI é feita observando-se os seguintes aspectos:
I. Formação Acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso;
II. Experiência Profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa
contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC,
nas DCN e no Projeto Político Institucional da UI.

Conforme PPC do Curso, considera-se a atuação dos docentes nas seguintes
atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a orientação aos alunos na
obtenção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais:
I. Aula Teórica e Prática;
II. Orientação de Estágio Supervisionado;
III. Orientação de TC;
IV. Orientação de Atividades de Extensão;
V. Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica;
VI. Participação nas Atividades Complementares.
Durante sua atuação como docente, nas avaliações de curso e institucional,
observa-se o comprometimento com o PPC e com as políticas de educação expressas no
PPI.
A atuação do docente deve extrapolar o espaço da sala de aula e orientar a
formação do aluno dentro dos princípios éticos e diretrizes definidas nos documentos
formais da UI.

3.2 - Política de qualificação
A qualificação acadêmica na Universidade de Itaúna é estimulada por meio de:
I. Critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência
docente e a disponibilidade;
II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de pós-graduação stricto
sensu);
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III. Apoio à participação docente em cursos e estágios na área de atuação;
IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos;
V. Critérios para progressão na carreira docente que contemplem titulação e
produtividade.
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3.3 - Perfil do corpo docente do curso

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos) e TITULAÇÃO do CORPO DOCENTE
Experiência Profissional
NOME DO DOCENTE

TITULAÇÃO

DOCENTE

NÃO DOCENTE

Ensino Superior

Áreas
afins

Outras
áreas

FORMAÇÃO/
EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA
(Sim/Não)*

Regime de
Trabalho

NDE(Sim/Não)

1

Alfio Conti

Doutor

9

2

Sim

Integral

Sim

2

Ana Cristina Santos Parreiras

Mestre

10

10

Sim

Integral

Não

3

Augustin Maurice de Tugny

Mestre

10

2

Sim

Horista

Não

4

Aurélia Batista Gonçalves

Mestre

3

9

Sim

Integral

Não

5

Cássio de Oliveira Franco

Mestre

10

10

Sim

Horista

Não

6

Fábio Dimas Braz de Matos

Mestre

10

29

Sim

Integral

Sim

7

Fernanda Villefort Parreiras
Monteiro Gonçalves

Mestre

9

12

Sim

Integral

Sim

8

Flávia Nacif da Costa

Doutor

5

2

Sim

Parcial

Sim

9

Gabriela Mafra Barreto

Mestre

1

1

Sim

Integral

Não

10

Lessandro Lessa Rodrigues

Mestre

7

5

Sim

Horista

Não

11

Luiz Signorelli Neto

Mestre

15

18

Sim

Horista

Não

12

Marcos Vinícios de Souza
Morais

Mestre

6

18

Sim

Integral

Não
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13

Monique Sanches Marques

Doutor

14

11

Sim

Parcial

Sim

14

Roberto Levy Gonçalves Vilela

Especialista

36

30

Sim

Horista

Não

15

Rodrigo Moysés Costa

Doutor

10

6

Sim

Integral

Sim

Mestre

10

17

Sim

Parcial

Não

Mestre

25

31

Sim

Integral

Não

16
17

Rosamônica Fonseca
Lamounier
Sérgio Márcio de Azevedo
Machado

Titulação

Quantidade

Percentual

Regime Trabalho

Quantidade

Percentual

Graduado

0

0,00%

Horista

5

29,41%

Especialista

1

5,88%

Parcial

3

17,65%

Mestre

12

70,59%

Integral

9

52,94%

Doutor

4

23,53%

Total do curso

Total do curso

17

100,00%
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17

100,00%

123

EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR

DOCENTES
Nº

%

Sem experiência

0

0,00%

De 1 a 4 anos

2

11,76%

De 5 a 9 anos

5

29,41%

Acima de 10 anos

10

58,82%

Número total de docentes

17

100,00%

DOCENTES
EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA
Nº

%

Sem experiência

0

0,00%

De 1 a 4 anos

4

23,53%

De 5 a 9 anos

3

17,65%

Acima de 10 anos

10

58,82%

Número total de docentes

17

100,00%

Nº

%

Com Formação/Experiência

17

100,00%

Sem Formação/Experiência

0

0,00%

Número total de docentes

17

100,00%

FORMAÇÃO/EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA
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Projetos e/ou produções técnicas,
artísticas e culturais

Produção didático-pedagógica
relevante, publicada ou não

Sim

1

6

1

2

Ana Cristina Santos Parreiras

Mestre

Não

1

3

3

Augustin Maurice de Tugny

Mestre

Não

4

Aurélia Batista Gonçalves

Mestre

Não

5

Cássio de Oliveira Franco

Mestre

Não

1

6

Fábio Dimas Braz de Matos

Mestre

Sim

1

7

Fernanda Villefort Parreiras Monteiro
Gonçalves

Mestre

Sim

1

13

8

Flávia Nacif da Costa

Doutor

Sim

2

2

9

Gabriela Mafra Barreto

Mestre

Não

Na área do
curso

Sim

Sim

Não

3

Não

1

Resumos publicados em anais

Doutor

Na área do
curso

Titulação NDE

Trabalhos completos publicados em
anais

Alfio Conti

Nome

Livros ou capítulos de
livros publicados

1

Nº

Artigos publicados em
periódicos científicos

Propriedade intelectual depositada ou
registrada

Tradução de livros, capítulos de livros
ou artigos publicados

3.4 - Corpo docente do curso: Produção Científica nos últimos 3 anos

2

1

1

1
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7

2

10

Lessandro Lessa Rodrigues

Mestre

Não

1

11

Luiz Signorelli Neto

Mestre

Não

1

12

Marcos Vinícios de Souza Morais

Mestre

Não

1

13

Monique Sanches Marques

Doutor

Sim

14

Roberto Levy Gonçalves Vilela

Especialista

Não

15

Rodrigo Moysés Costa

Doutor

Sim

16

Rosamônica Fonseca Lamounier

Mestre

Não

2

17

Sérgio Márcio de Azevedo Machado

Mestre

Não

1

1

6

7

1

1

1

1

9

1

13

2

13
9

9

0
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1

0

8

2

11

9

79

2

4 - Infraestrutura
4.1 - Infraestrutura física da Instituição
A Universidade de Itaúna desenvolve suas atividades nos seguintes locais:
a. No Campus Verde, localizado no km 45 da Rodovia MG 431, em Itaúna-MG;
b. No Complexo Esportivo Universitário, localizado na Avenida São João, n°
3.741/3881 – Centro, em Itaúna-MG;
c. Em dois hospitais conveniados, localizados em Itaúna e Mateus Leme;
d. Em toda a rede pública de saúde, em convênio com os municípios de Itaúna e
Mateus Leme;
e. Em duas casas para idosos (asilos), localizadas em Itaúna;
f.

No Laboratório de Tecnologia Mecânica I e II, em convênio com o SENAI /
CEFET, localizado na Rua Lilia Antunes, nº 99, Bairro Santo Antônio, em
Itaúna;

g. No Campus da cidade de Almenara-MG, localizado na Rua Fulgêncio
Nogueira, nº 339, Bairro Tereza Cristina;

Todas as dependências necessárias às atividades acadêmicas dos atuais cursos
estão devidamente mobiliadas e equipadas.
No que se refere ao espaço físico, a Instituição dispõe, em seu Campus Verde, de
excelente infraestrutura, com 5 (cinco) Centrais de Ensino, sendo que as 3 (três) maiores
foram projetadas e construídas nos últimos 10 (dez) anos.
Além das Centrais de Ensino, também estão instalados no Campus Verde a
Reitoria, a Biblioteca Central e o Teatro, inaugurado no ano de 2001.

Espaços Educacionais

Área (m²)

Reitoria, Biblioteca, Teatro

7.393,74

Central de Ensino I

4.297,86

Central de Ensino II

4.444,14

Central de Ensino III

5.233,96

Central de Ensino IV

7.097,39

Central de Ensino V

14.457,67
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Restaurantes, cantinas e áreas de
convivência

1.029,08

Complexo esportivo

84.999,46

Campus Vermelho

3.406,52

132.359,82

Total da UI

4.2 - Infraestrutura física da Central de Ensino V
A Central de Ensino V, onde funciona o Curso Arquitetura e Urbanismo, dispõe da
seguinte infraestrutura:
Ambiente

Quantidade

Área (m²)

Salas de aulas

47

3.684,80

Sanitários

24

848,28

Instalações administrativas

11

294,4

Laboratórios

5

524,01

Área de discentes

1

22,4

Salas de coordenação

6

73,56

Salas de docentes

6

163,08

Copa para funcionários

2

44,8

Depósito audiovisual

6

134,4

Auditório

2

322,5

Outros

8.345,44

Área total edificada

14.457,67

Além das áreas comuns e de alguns laboratórios situados em outras Centrais de
Ensino, conforme se descreverá em tópico próprio, o Curso de Arquitetura e Urbanismo
utiliza de forma mais específica os seguintes espaços da Central de Ensino V:
 03 salas de aula para as atividades teóricas, com aproximadamente 80 m²
cada;
 04 salas de pranchetas para as atividades práticas, com aproximadamente
80m² cada;
 01auditório com aproximadamente 200m²;
 01 sala da coordenação do curso e do NDE, com 9m², equipada com mesa e
cadeira;
 01sala de reuniões, com 21m²;
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 01sala de professores, com 30m², equipada com mesas, cadeiras, relógio de
ponto, bebedouro e escaninhos;
 Para as atividades práticas, os seguintes laboratórios:
a) Conforto Ambiental;
b) Maquetes;
c) Materiais de Construção;
d) Informática.

4.3 - Recursos disponíveis de Informática e multimídia
4.3.1 - Interligações com fibra ótica à internet
Prédios

Quantidade

Central de Ensino I

25

Central de Ensino II

66

Central de Ensino III

219

Central de Ensino IV

47

Central de Ensino V

49

Reitoria

82

Biblioteca

70

Portarias

2

Núcleo de Práticas Jurídicas

11

Fisioterapia

18

Complexo Esportivo

5

Obras

2

Racks multimídia

58

Notebook

7

661

Total Geral

4.3.2 - Laboratórios de informática
Prédios

Quantidade

Central de Ensino II

1

Central de Ensino III

3

Anexo da Central de Ensino III

2

Central de Ensino IV

1
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Central de Ensino V

1

Total Geral

8

4.3.3 - Equipamentos de multimídia
Equipamentos

Quantidade

Datashow

67

Notebook

7

Videocassete

14

DVD

23

Projetores de slides

16

Microsytem / Rádio CD

12

Retroprojetor

79

Câmera fotográfica

9

Televisores

37

Total Geral

264

4.3.4 - Software
Software

Fabricante

Quantidade

Análises Clínicas

Loja do Computador

1

Anti virus Mavm Café 5

Br Conection

1

Antispan Full 50

Br Conection

1

Antispan Pack 10

Br Conection

1

Architetural Desktop

Autodesk

17

Ariel

Ariel

1

Autocad

Autodesk

15

Bimobile

Prime

1

BRMA Full 50

Br Conection

2

BRMA Pack 10

Br Conection

1

Corel Draw 10

Corel

1

Corel Draw 7.0

Corel

1

CR 12 000 e CR 1238

Microsoft

9

Cyber Café

Fad Software

5

Defense

Brasoftware

10

Dietwin Prof

Brubins Com. Alim

1
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Dm pacesso

Dimep

Dsktp – Campus

Allew Rio

Educacional P-73

Ability

1

Eletrocep

Multisistemas

1

Emic

Emic

1

Enterprise

Symantech

85

Eset

Allen Rio – Serv

100

Fluidsin

Festo

12

G Host Solut Pack

Symantec

1

Garish ERP

Viena

1

Garmin Etrex

Geomat

1

Gestão Integrada em Fisioterapia

Richard Lemos

1

Ghost Service

Symantec

1

Identifier

Imaging

1

Insepro

Plassoft Tec

1

ITC 750

Multioffices

1

Joubiblio

Jousoft Web

1

Makemoney

Doctor Sys

4

Mcafee

Mcafee

1

Mechanical Desktop

Autodesk

17

Módulos Acadêmicos

Assessus Stc

25

Mono Firma

Doctor Sys

1

MS Molp

Brasoftware

11

Multicast

Geovision

16

Naip

Insigth

1

Net Work Anti Vírus

Net Work

1

NetSchool

Siracusa Ti

3

Norton

Symantech

100

Office 2000

Microsoft
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Pagemaker 6.5

Adobe

2

Panda Anti Vírus

Brasoftware

10

PC Anywhere

Symantec

1

Pcam Where

Symantech

1

Pergamum

Puc Paraná

2

Pergamum Sistema Bibliotecário

Soc Paranaense

4

Physical Test

Terrazul Informática

1

Print Studio

Jollytech

1
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Programa Vestibular

Assessus S/C

2

Project 2000

Microsoft

1

Project 2002

Microsoft

2

PS2 Proprint

Latin E Ventures

1

Robolab

Edacon

1

Sacn Switch Anti Vírus

Ingram

1

SBS 2003

Microsoft

1

Secure

Br Conection

1

Sfw

Scantools

1

Siscon Farmácia

Wtc Programas

1

Sispro

Insigth

3

SMT

Viena

1

SOL Desktop

Symantec

30

SQL Server 2000

Microsoft

3

SQL Server 2000 CAL

Microsoft

55

Tarifador Leucotron

Zattel

2

Tariton

Leucontron

1

Timer Café

Fad

6

TSO IMP DRV

Techinical

1

Urânia

Geha Com. De Sistemas

5

Vert IT

Vet Sys

1

Virus Can

Jurídica

5

Visual Jet

Tso

1

Windows 2000 Pro

Microsoft

31

Windows 2000 Server

Microsoft

3

Windows 2000 Server CAL

Microsoft

145

Windows 95 4.0

Microsoft

38

Windows 98

Microsoft

177

Windows NT CLI

Microsoft

1

Windows XP Home Edition

Microsoft

50

Windows XP Pro

Microsoft

154

Winvest

Sistemaaula

1

Foi firmado contrato com a Microsoft para utilização dos seus produtos, em todos
os computadores da Universidade de Itaúna, principalmente a série Windows e Office.
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4.3.5 - no Curso
Laboratório de Informática
Localização: Central de Ensino V (Área construída: 78,32 m2)
Descrição

Quantidade

Microcomputadores

30

Switch

02

Projetor de multimídia

01

4.4 - Laboratórios específicos
A ênfase do ensino proposto é colocada na experimentação prática dos conceitos
estudados, buscando uma visão crítica que conjugue a produção do conhecimento
necessário a uma atuação profissional criativa e sincronizada com a nossa realidade
sociocultural e econômica e, ainda, com o desenvolvimento das tecnologias.
No Curso de Arquitetura e Urbanismo, são utilizados os seguintes laboratórios
específicos:
a) Laboratório de Conforto Ambiental
Localização: Central de Ensino III
Área construída: 19,84m2
Descrição

Quantidade

Altímetro modelo d2/k2

1

Aparelho para acústicas e ondas fe - 40

2

Armário fórmica 0,93m x 0,45m

1

Bancada em fórmica 3,30m x 0,55m

1

Cadeira estofada

1

Cadeiras estofadas

9

Conjunto termômetro modelo globo

1

Curvímetro modelo eletrônico

2

Decíbelímetro modelo digital pm1900

2

Estação meteorológica modelo compacta com acessórios
modelo 7470-ez

1

Impressora modelo stylus color 480

1

Luxímetro digital modelo PM 1100

1

Lúximetro modelo digital portátil com microprocessador
3.1/2

1
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Medidor de umidade de madeira e tecnologia digital 606

6

Mesa 1,50m x 0,70m

3

Mesa do professor

1

Microcomputador modelo duron 1 ghz

29

Monitor de vídeo color 14" e 15"

102

Nível leica modelo basic level com estojo de transporte

3

Nobreak de energia mod.1.2 KVA modelo ms-1200

28

Planímetro modelo kp27

8

Pranchetas

19

Psicrômetro modelo 92/7 sp-g5

8

Termômetro digital modelo PM 1020 e

11

Tripé para mira modelo em alumínio
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b) Laboratório de Materiais e Ensaios de Concreto
Localização: Central de Ensino V
Área construída: 38,40m2

Descrição

Quantidade

Balança

1

Betoneira

1

Carrinho manual

1

Prensa

1

Tripé de alumínio com mira

1

c) Laboratório de Maquetes
Localização: Central de Ensino V
Área construída: 86,33m2
Descrição

Quantidade

Bancada

1

Compressor de ar

1

Liquidificador

1

Mira de alumínio

6

Nível automático

1

Nível Leica

1

Serras

2
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Teodolito

1

Tripé de alumínio

1
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5 - Biblioteca
As bibliotecas são entendidas como ponto fundamental para o desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em sendo assim, as bibliotecas são
consideradas como parte integrante dos projetos pedagógicos e acadêmicos das
Instituições.
Com fundamento nesse entendimento, na Universidade de Itaúna suas bibliotecas
refletem os objetivos e os princípios da própria Universidade, especialmente como um dos
indicadores do padrão de excelência que deseja alcançar em todas as atividades que
desenvolve.
Planejamento bibliotecário

O planejamento bibliotecário, quando focalizado sob um aspecto mais amplo,
deve levar em conta o planejamento das redes e sistemas de informação, atuando no
âmbito local, regional, nacional e internacional. O objetivo principal é sempre o acesso à
informação, amplificando o seu uso e tornando-o acessível a toda a comunidade,
envolvendo os agentes geradores e consumidores da informação através de participação
em redes de sistemas de informação.
A atividade de avaliação constitui elemento essencial no planejamento
bibliotecário, pois ao avaliar se os objetivos estão sendo adequadamente atingidos, indica
as adequações necessárias à nova realidade da Universidade de Itaúna.
5.1 - Serviços prestados
Nº

Descrição dos Serviços

Tipo de Cliente
I

C

E

D

1

Atendimento e orientação ao aluno

X

X

X

2

Empréstimo de publicações

X

X

X

3

Solicitação de empréstimos via Internet

X

X

X

X

4

Solicitação de reservas via Internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
6
7

14 pontos para conexões elétricas de micros
portáteis
25 Computadores com acesso à Internet
10 Computadores para consulta rápida ao site da
IES
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8

Sala de vídeo equipada com TV de plasma de 42”,
DVD, Data-show, sistema de sonorização, 30
cadeiras estofadas, estante multimídia para arquivo
do material didático e cabines de estudos
individuais equipadas

X

9

Consulta local ou pela Internet ao acervo impresso

X

10
11
12
13

14
15
16
17

Boletim eletrônico de novas aquisições com
sumários
Fornecimento on-line de material didático (imagens
escaneadas na biblioteca)
Fornecimento impresso ou eletrônico de normas e
artigos nacionais/internacionais de bases de dados
Convênio com outras bibliotecas: Fundação João
Pinheiro; Faculdades Milton Campos; PUC-Minas;
UFMG; UNI-BH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fornecimento de artigos impressos ou eletrônicos
mediante convênio com o serviço COMUT do IBICT,
BIREME
Fornecimento de artigos eletrônicos, de livre
distribuição, mediante pesquisa personalizada
Acesso ao calendário de eventos científicos das
áreas dos cursos oferecidos pela IES
Consulta aos títulos dos Projetos de Iniciação
Científica e TC

Tipo de Cliente

Serviços em Editoração e Edição
Eletrônica

I

C

E

D

18

Impressão a laser, jato de tinta mono e colorido

X

X

X

X

19

Conversão de arquivos para formato PDF

X

20

Gravação de CDR e CDRW

X

X

X

X

21

Fotografia digital

22

Escaneamento e tratamento de imagens

X

X

X

X

23

Arte e criação de imagens digitais

X

Legenda: I - Cliente Institucional; C - Cliente Conveniado; E - Cliente Ex-Aluno; D - Demais clientes

5.2 - Política de renovação do acervo
O acervo da biblioteca do curso é atualizado, tanto pela aquisição de novos títulos,
como pelo descarte de títulos obsoletos ou danificados.
Tanto o corpo docente, quanto o corpo discente, poderá solicitar a aquisição de
novos títulos que serão avaliados e verificada a adequabilidade e possibilidade de
compra.
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A política de desenvolvimento de coleções visa a estabelecer:
I.

Critérios para seleção: que abordem o conteúdo dos documentos, a
adequação ao usuário e aspectos adicionais do documento;

II.

Fontes para seleção: variados tipos de bibliografias gerais e específicas,
catálogos, guias de literatura, opinião dos usuários e outros;

III.

Responsabilidade pela seleção: qualitativa, feita em cooperação com a
bibliotecária responsável e o corpo docente; quantitativa, material que faça
parte da lista da bibliografia básica;

IV.

Prioridade de aquisição: bibliografia básica e complementar de livros e obras
de referência; assinatura de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista
básica, conforme indicação dos docentes; documentos e materiais para
desenvolvimento de pesquisa, materiais para dar suporte técnico a outros
setores da Instituição;

V.

Doações:

será analisada a

autoridade do autor, editor e

demais

responsabilidades, atualização do tema abordado no documento, estado
físico do documento, documentos de interesse para a Universidade,
relevância do conteúdo para a comunidade universitária e indicação do título
em bibliografias.
No caso de periódicos serão aceitos para completarem falhas; em caso de
não existência do título, serão aceitos somente aqueles cujo conteúdo seja
adequado aos interesses da comunidade universitária; indexação do título em
índices e abstracts; citação do título em bibliografias;
VI.

Descarte de livros: inadequação, desatualização, condições físicas e
duplicatas.

5.3 - Recursos Humanos disponíveis na biblioteca
Além da Bibliotecária e da Auxiliar de Biblioteca abaixo discriminadas, a Biblioteca
conta com 22 (vinte e dois) funcionários do corpo técnico-administrativo.
Bibliotecária: Maria José Pereira Nunes (CRB-6/655)
Auxiliar de Biblioteca: Anicéia Aparecida de Resende Ferreira (CRB-6/2239)
5.4 - Infraestrutura física da biblioteca
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5.4.1 - Instalações
Com área total de 1.346,60 metros quadrados, a Biblioteca funciona das 7h30 às
22h20, de segunda a sexta-feira, e das 7h30 às 12h, aos sábados.
Completamente informatizada, a Biblioteca Central tem acesso à internet e está
interligada ao Comut. Dentre outras, dispõe das seguintes instalações, todas adaptadas
às pessoas portadoras de necessidades especiais:
Biblioteca

Quantidade

Área (M²)

Estudos individuais

1

26,88

Estudos em grupo

1

24,96

Copa para funcionários

1

11,60

Área de estudos e referências

1

229,60

Pesquisas na internet

1

50,72

Videoteca

1

42,24

Administração e coordenadores

1

40,08

Bibliotecária

1

33,44

Balcão de atendimento

1

46,08

Estudos especiais (Especialização e Mestrado)

1

72,96

Reprografia

1

9,06

Comut

1

16,00

Processamento

1

77,06

Sanitários

6

60,80

Acervo

2

605,12

Total

1.346,60

5.4.2 - Mobiliário e equipamentos
Descrição

Quantidade

Estantes de aço para periódicos, com 3 ou 6 prateleiras, dupla
face

309

Microcomputadores modelos Pentium, Itautec, Duron e Compaq

50

Monitores de vídeo modelo Color 14” e 15"

45

Videocassete modelo 06 cabeças

1

TV de 29" modelo AVT2977

1

Reativador de etiqueta modelo Div0370

1

Verificador de etiqueta modelo PAC0510

1

Desativador de etiqueta modelo tipo mesa

1
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Sistemas ultrapost modelos primário e secundário

2

Carrinhos de aço para transporte de livros

10

Central de PABX modelo Hicom 150E OFFICE PRO

1

Switch’s modelos 10/100 DSK, HNSW 800 e Server

6

Portas e 3com Baseline

4

Portas e D link

24

Impressoras térmicas modelo 4900 MP20TH

2

Leitores de mão a laser modelo MS-9520

5

Balcão de madeira medindo 45 metros

1

Impressoras modelos Laserjet 2015D, 2200, 1320, Deskjet 3425,
2300D, 3550, 3650;

8

Impressoras com guilhotina modelos MP2000 e MP2100

6

Teclados numéricos modelo Super Pin

13

Estações de estudos individuais medindo 1.31 x 0.90 x 0.80 x 0.50

11

Scanner modelo Scanjet 3670C

1

Máquina copiadora modelo xerox Afício 1113

1

Rack’s fechados modelo para servidores. 44V hi-top

2

Pontos 1V 600MM e 01 de 1000MM

4

Nobreak’s de energia modelos 1300 SMS e 1600, com 04 baterias
e 1400VA NET3+ e 3000VA BI
Catracas tipo roleta modelos Fancy inox com efeito hall e de
controle eletrônico
Servidores de informática modelo Poweredge 1900 com
processador E5310

4
2
3

Retroprojetor modelo M1750

1

Projetor de multimídia modelo VPL - CS6

1

Aparelho DVD modelo DVP NS78HP

1

Aparelho home theater

1

5.5 - Acervo bibliotecário da Instituição, por área de conhecimento
ACERVO ATUAL
Livros

Periódicos

Área

Vídeos
Títulos

Exemplares Nacionais Estrangeiros

Cd
Rom’s

Ciências Exatas e da Terra

3.799

13.714

570

96

15

121

Ciências Biológicas

1.685

4.385

1.110

805

27

48

Engenharias

4.581

14.931

1.329

1.061

20

53

Ciências da Saúde

4.696

17.090

1.372

2.241

54

54

321

1.798

453

46

5

5

Ciências Agrárias
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Ciências Sociais Aplicadas

17.319

46.570

4.747

1.094

65

346

Ciências Humanas

15.490

51.245

4.503

2.585

26

99

5.559

20.089

523

163

32

61

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinares

Total

2.478

13.322

55.928

183.144

15

14.622

2

---

8.093

244

----

787

5.6 - Acervo específico - Periódicos
Além do acervo de livros do curso de Arquitetura e Urbanismo, apresentam-se os
seguintes periódicos abaixo citados:

2G : REVISTA INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA = International Architecture
Review. Barcelona: G. Gili,1997-. Trimestral.
ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO : a revista para construir ou reformar sua casa. São
Paulo: Abril,1985-. Mensal.
AU : ARQUITETURA E URBANISMO. Sao Paulo: PINI,1985-. mensal.
BIO : revista brasileira de saneamento e meio ambiente. Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental - ABES,1989-. Trimestral. Continuação de
Engenharia sanitária.
CONSTRUÇÃO MERCADO. São Paulo: PINI,2001-. Continuação de Construção São
Paulo.
EL CROQUIS. Madrid: El croquis,1994-. Irregular.
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental,1996-. Trimestral.
FINESTRA BRASIL. São Paulo Pro-Editores Associados,1997-. Trimestral.
JAPAN ARCHITECT. Tokyo: Japan Architect,1998-. Quadrimestral.
PROJETO DESIGN. São Paulo: Arco Editorial,1996-.
QUADERNS D' ARQUITECTURA I URBANISME. Barcelona: G. Gili,19uu-. Trimestral.
REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL [PERIÓDICO]. São Paulo: Tocalino,19uu-.
SANEAMENTO AMBIENTAL. São Paulo: Signus Editora,1990-. Bimestral.

TÉCHNE : REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO. São Paulo: PINI,1992-.
Bimestral.
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TECTÔNICA : MONOGRAFIAS DE ARQUITECTURA, TECNOLOGIA Y
CONSTRUCCIÓN.. Madrid: ATC Ediciones,1995-999 . Anual.
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6 - Atendimento ao Estudante
A vida acadêmica universitária não se restringe apenas a “assistir” aulas, fazer
trabalhos didáticos, estudar para as avaliações sistemáticas, como se o educando fosse
passivo nesse processo e um tarefeiro de múltiplas atividades a cumprir para tirar notas e
ser aprovado ao final de um período letivo. Ser estudante universitário, num país
emergente e complexo como o Brasil, ainda é um privilégio de poucos.
Esse fato desafia a Universidade a traçar metas para facilitar o ingresso e, ainda,
atuar de maneira incisiva na formação pessoal, intelectual, cultural e cidadã de cada um
dos estudantes.
As aprendizagens educativo-culturais oferecidas na Universidade de Itaúna podem
constituir-se na única oportunidade que o estudante terá em seu período formativo
escolar. Portanto, oferecer o melhor passa a ser uma obrigação de bem prestar os
serviços educacionais.
É de se entender que os programas de apoio psicopedagógico, de atendimento
aos portadores de necessidades especiais, de apoio financeiro, de nivelamento, de
monitoria e de acompanhamento de egressos, dentre outros, devem privilegiar, também,
as ações de estímulo à permanência do alunado no ensino superior e na pós-graduação.
Além desses programas, a Instituição oferece e estimula seus alunos a participarem de
atividades paralelas e complementares às de formação regular.
A assistência ao aluno é contemplada no Regimento Geral da Instituição, que
estabelece:
“(...). Observadas suas possibilidades, a Universidade presta a seus alunos a assistência
necessária à sua realização como pessoa e oferece-lhes as condições necessárias ao seu
encaminhamento para a formação cultural e profissional plenas.
(...). A assistência aos estudantes abrange orientação psicológica, pedagógica e para o
trabalho. (...)”

Na Universidade de Itaúna a assistência ao aluno está baseada, primeiramente, na
atenção extraclasse e dedicação do seu corpo docente e coordenadores aos acadêmicos,
especificamente nos quesitos de dificuldades no processo ensino/aprendizagem, na
orientação de projetos de pesquisa, de extensão, na realização de atividades culturais, na
orientação de trabalhos de curso, entre outros.
Em um segundo plano, estão todos os serviços prestados pela Universidade de
Itaúna aos seus acadêmicos, ou seja, aqueles realizados pelos Núcleos de Pesquisa e
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Extensão, Coordenação Pedagógica, Serviço de Protocolo, Serviço de Atendimento do
Setor de Registro Acadêmico, Setores Administrativos, Secretaria da Coordenação,
Serviços de Biblioteca, Setor de Audiovisual, Serviço Reprográfico, além de outros.
Consideramos que, ao se pensar a Instituição de Educação Superior como um
espaço de formação e de construção do saber, todos os atores que fazem parte desse
contexto, de forma direta ou indireta, devem atender os acadêmicos em suas
necessidades extraclasse.

6.1 - Atendimento Psicopedagógico

Na Universidade de Itaúna, o apoio psicopedagógico tem os seguintes objetivos:
I. Facilitar a compreensão do comportamento humano, promovendo o
autoconhecimento para melhor entender as relações intra e interpessoais,
bem como possibilitar a reflexão e o desenvolvimento das habilidades nas
atividades de grupo;
II. Orientar alunos, professores, funcionários e pais de alunos em questões
psicológicas e educacionais, acompanhando psicologicamente em caráter
preventivo e curativo (equilíbrio emocional);
III. Orientar os alunos, professores e pais, utilizando técnicas psicopedagógicas,
detectando deficiências na aquisição do conhecimento e de aprendizagem,
para agir adequadamente no sentido de se obter maior rendimento
acadêmico.

Principais atribuições:
Área Psicológica
I. Atender alunos, professores e pais, visando à orientação educacional e/ou
psicológica;
II. Desenvolver programa de análise psicológica e estimativa de potencial,
buscando

o

conhecimento

do

aluno

e

facilitando

o

processo

de

autoconhecimento;
III. Orientar os alunos dos últimos anos sobre o processo de seleção de pessoal,
elaboração de currículo, comportamento em entrevista, participando em
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atividades de grupo, entre outros pontos. Desenvolver programa específico,
Rito de Saída, para alunos formandos, permitindo vivenciar sua formação
acadêmica e ingresso no mercado de trabalho.
Área Psicopedagógica
I. Detectar problemas e deficiências no processo cognitivo e do aprendizado,
em grupo e individual;
II. Orientar o aluno na metodologia e no planejamento do estudo e da
aprendizagem;
III.

Realizar treinamento programado para desenvolvimento da inteligência,
memória, concentração, leitura dinâmica e criatividade;

IV. Realizar diagnóstico psicopedagógico com alunos e professores.

Áreas Psicológica e Psicopedagógica
I. Desenvolver Programa de Integração de novos alunos, contribuindo para a
sua adaptação, integração e participação no decorrer do curso;
II. Elaborar e coordenar atividades de desenvolvimento da habilidade de
relacionamento intrapessoal e interpessoal;
III. Atuar em atividades de extensão universitária junto à comunidade.

6.2 - Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

A Universidade de Itaúna implantou plano de promoção de acessibilidade e
atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança e
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das
edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação, por pessoas portadoras de necessidades especiais.
Esclareça-se, por oportuno, que todos os prédios da Universidade de Itaúna
estão dotados de banheiros especiais, rampas e elevadores e, no ano de 2010,
serão adaptados, às alturas adequadas, todos os bebedouros e telefones públicos,
assim como serão definidas vagas em todos os estacionamentos, para
atendimento aos portadores de necessidades especiais.
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Para cumprimento às determinações do Decreto nº 5.626, de 22/12/2005, a
Universidade de Itaúna proporciona aos alunos surdos ou com deficiência auditiva os
serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, em sala de aula
e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizam
o acesso à comunicação, à informação e à educação.

6.3 - Política de Bolsa

Além do FIES e do Programa Universidade para Todos (Prouni) do Governo
Federal, a Universidade de Itaúna, como entidade comunitária, beneficente de assistência
social, possui um programa próprio de bolsas de estudo para estudantes em situação de
carência econômica comprovada.
As bolsas ampliam-se em número, a cada processo seletivo, na dependência e na
medida da expansão de sua maior demanda.

6.4 - Política de Nivelamento

Durante muitos séculos o processo de ensino e aprendizagem nos cursos de
graduação transcorreu como se fosse algo simples e natural. Desde que os professores
tivessem vasto e profundo domínio dos conhecimentos a serem ministrados e
apresentassem posturas condizentes com o status que portavam, tudo parecia estar
resolvido.
Na verdade, sempre houve problemas de aprendizagem e de insubordinação, mas
eram considerados excepcionais e decorrentes de causas extracurriculares. Perpassando a
esse modo de encarar tais problemas, havia a visão de “universidade” como lugar de
formação destinado a um seleto grupo de pretendentes, que deveriam passar por um
rigoroso rito de iniciação: exames de ingressos, ou seja, vestibular.
Contudo, a pressão por níveis mais elevados de escolarização exigidos nos dias
atuais, provocou grandes alterações na prática educativa. Tal pressão, que já era grande
por força da crença de que a educação constituía um direito de cidadania que alarga as
possibilidades de ascensão social, tornou-se ainda mais intensa com o fato de a inserção
na sociedade do conhecimento depender dessa capacidade de processar e gerir
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informações. Dessa forma, a demanda por ensino superior vem assumindo proporções
inimagináveis.
Passamos, então, a nos confrontar com uma enorme diversidade de alunos que,
por não passarem mais por seleção rigorosa, nem sempre possuem o capital cultural
valorizado pela sociedade e, muitas vezes, não dominam sequer as aprendizagens
básicas da leitura e escrita. Essa é a queixa recorrente dos professores, o que significa
dizer que os acadêmicos não são, portanto, “iniciados” como se gostaria que fossem.
Não se pode ignorar que o encaminhamento de soluções para os problemas dessa
natureza passa, necessariamente, pela melhoria da Educação Básica Brasileira. No entanto,
isso não nos exime da responsabilidade de eleger a questão do processo de ensino e
aprendizagem como um aspecto central das atividades de uma Instituição de ensino superior.
Perante esse cenário, a Universidade de Itaúna criou a sua Política de Nivelamento,
implantando um processo educacional em que a produção e construção de conhecimentos
sejam realizadas na interação entre professor/aluno, aluno/aluno, ambos sujeitos e ambos
responsáveis pela dinâmica ensino-aprendizagem.
Na prática, as demandas do aluno são atendidas extraclasse, como forma de
complementar as atividades desenvolvidas em sala de aula. Nesses casos, os
professores em regime de tempo integral e parcial mantêm plantão de atendimento ao
aluno, propiciando-lhe apoio pedagógico. Para tanto, os alunos contam também com o
atendimento e apoio dos coordenadores de cursos e podem recorrer ainda aos monitores,
em casos específicos.
Esse atendimento visa a orientar os alunos que apresentem dificuldades no
processo de construção do conhecimento, através do diagnóstico das várias alternativas
possíveis, tais como: adaptação ao ensino superior, identificação com o curso,
imaturidade frente às novas exigências, dentre outros.
A atenção especial é dada aos discentes que apresentem dificuldades em
acompanhar as turmas, por defasagem de conhecimentos ou habilidades básicas. Nesses
casos, são desenvolvidas atividades que são conhecidas como “nivelamento”.

6.5 - Política de Monitoria

A monitoria é uma atividade que tem por finalidade despertar o interesse pela
carreira docente, prestar auxílio a professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento
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das atividades técnico-didáticas, bem como contribuir para a manutenção de um
relacionamento pedagógico produtivo entre o corpo discente e docente.
A monitoria está prevista no Regimento Geral da Universidade de Itaúna, que
dispõe:
“(...). A monitoria objetiva, na Universidade, um melhor aparelhamento dos cursos e o
aproveitamento de alunos que apresentem atributos indicativos para a função de monitor.
(...). Incumbe ao monitor auxiliar aos seus colegas no estudo e desenvolvimento de disciplinas,
orientando-os na realização de trabalhos individuais ou de grupos e na obtenção de dados e
elementos outros necessários a suas atividades, sendo-lhe vedado o uso de horário regular de
aulas para o cumprimento de seus encargos.
Parágrafo único - O monitor poderá exercer, além das atividades de ensino, atividades ligadas às
áreas de pesquisa e extensão.
(...). O exercício da função de Monitor não é remunerado, sendo considerado como título.
(...). A monitoria obedece a regulamento próprio, aprovado pelo Reitor, pela Secretaria Geral e
pela Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos.”

6.6 - Atendimento ao egresso
A Instituição conta com um programa de acompanhamento de egressos, vinculado
às ações de marketing.
As atividades do programa possibilitarão a continuada avaliação do curso, pelo
desempenho profissional dos ex-alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos
mesmos em atividades de extensão promovidas pela ação universitária.
São objetivos específicos do programa:
I. Avaliar o desempenho do Curso com relação ao mercado de trabalho, pelo
acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos;
II. Manter registros atualizados de alunos egressos;
III. Promover intercâmbio entre ex-alunos;
IV. Promover

encontros,

cursos

de

extensão,

reciclagens

e

palestras

direcionadas a profissionais formados;
V. Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais.
Toda a política de egressos da Instituição está calcada na possibilidade de
potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua
oferta educacional. O Curso pretende lidar com as dificuldades de seus egressos e colher
informações de mercado, visando a formar profissionais cada vez mais qualificados para
o exercício de suas atribuições.
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O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de funcionamento
regular, constituída por professores e profissionais da área administrativa da
Universidade, voltados para o devido fim.

6.7 - Formas de acesso

A Universidade de Itaúna promove o ingresso de candidatos aos seus cursos de
graduação através de processo seletivo organizado e executado segundo o disposto na
legislação competente, no seu Estatuto e no Regimento Geral.
O acesso aos cursos é aberto aos candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, nos limites das
vagas oferecidas.
Os resultados do processo seletivo são tornados públicos, com a divulgação da
relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do
cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para
preenchimento das vagas constantes do respectivo edital, conforme determinado pelo
artigo 44, II, da LDB, e seu parágrafo único.
O processo seletivo é uno e de realização unificada, e sua programação e
execução é de competência da Comissão Técnica respectiva, designada pelo Reitor.
A critério do Reitor, além do exame seletivo tradicional sob a forma de vestibular, é
admitido o ingresso no corpo discente sob as seguintes formas:
I. Para obtenção de novo título, mediante condições específicas previstas no
Regimento Geral da Instituição;
II. Através da seleção de currículos, com observância de normativos específicos;
III. Mediante avaliação do desempenho do candidato no ensino médio, levandose em conta o resultado obtido no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio);

IV. Restando vaga após o processo seletivo normal, mediante apresentação de
comprovante de obtenção de graduação na área, com diploma devidamente
registrado.
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7 - Política de Avaliação
7.1 - Avaliação institucional

O processo de avaliação dos cursos da Universidade de Itaúna é uma prática
efetiva, contemplada no sistema de Autoavaliação Institucional realizado pela Comissão
Própria de Avaliação - CPA da Universidade, conforme previsto no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e segundo as determinações do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - SINAES.
O processo de Autoavaliação Institucional, embora tenha que gerar relatórios para
o Ministério da Educação a cada período de três anos, de acordo com a Lei 10.861, de 14
de abril de 2004, é realizado em todos os semestres letivos.
Na oportunidade, os discentes participam ativamente, formulando sugestões e
respondendo aos questionamentos sobre todos os aspectos da Instituição, incluindo a
estrutura do Curso. Todos os setores administrativos e acadêmicos e todas as instalações
físicas da Universidade de Itaúna são avaliados, assim como os professores e os
coordenadores.
Os alunos respondem a um “questionário” que contém perguntas sobre todos os
segmentos. O processo é mediado pelo uso do computador de forma que os alunos são
convidados, turma por turma, a ir aos laboratórios de informática da Universidade de
Itaúna para participar da avaliação, ou o fazem através de preenchimento de formulário
próprio, cujo resultado é apurado por meio de leitura ótica.
Vale ressaltar que, pouco a pouco, os estudantes têm participado deste processo
mais ativamente por perceberem sua importância no que diz respeito à tomada de
decisão pelos gestores institucionais, pautada em resultados de autoavaliação.
Ao final do processo, os professores recebem suas avaliações realizadas pelas
turmas em que lecionou no semestre e têm a oportunidade de rever alguns pontos
apresentados como fragilidades. Mais que isso, os coordenadores têm acesso às
avaliações de seus professores e, à medida que se faz necessário, conversa com aqueles
que, por um motivo ou outro, não alcançaram resultados satisfatórios.
Ainda: a Coordenação Pedagógica da Instituição, de posse do relatório de
avaliação dos professores, oportuniza a mudança aos professores orientando e propondo
alternativas que possam auxiliar na superação de algumas das suas fragilidades.
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Além de conversar com o seu corpo docente, também compete ao Coordenador
perceber quais são as potencialidades do Curso, para explicitá-las e mantê-las, bem
como as deficiências, para suprimi-las.
Existe uma preocupação institucional em se conhecer a opinião de todos os que
atuam diretamente no Curso: professores, coordenadores e, sobretudo, os estudantes,
acreditando que é necessário avaliar para conhecer, conhecer para transformar e
transformar para evoluir, num processo de autoavaliação pessoal, profissional, do curso e
da Instituição como um todo.

JUSTIFICATIVA
A ação de avaliar é inerente a toda atividade humana. Ela é como um processo de
autocrítica sobre a dinâmica institucional.
Por conseguinte, o projeto de Avaliação Institucional englobará a estrutura macro
(corpo docente, corpo discente, coordenadores, diretores, infraestrutura, pessoal técnicoadministrativo, egressos, serviços oferecidos e, enfim toda a comunidade acadêmica).
Pilares de sustentação:
I. Um conjunto de atividades contínuas com vistas ao ajuste das ações
desenvolvidas e aos objetivos da Instituição, em consonância com o Projeto
Pedagógico Institucional, Projeto de Desenvolvimento Institucional, Regimento
e Comissão Própria de Avaliação;
II. Um caráter dialógico, quando busca a participação de todos os envolvidos no
processo de avaliação;
III. Um levantamento participativo de informações a respeito da Instituição;
IV. Um instrumento de orientação na busca do autoconhecimento, favorecendo o
autodesenvolvimento do potencial inovador da comunidade acadêmica;
V. O bem estar pessoal e social, envolvidos no processo,

mediante

direcionamento imparcial de procedimentos, de modo que a comunidade
acadêmica perceba a avaliação institucional como um instrumento ético de
desenvolvimento de pessoas e processos, e não de seleção, exclusão ou
punição.

Da Comissão Própria de Avaliação
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Foi constituída, no âmbito da Universidade de Itaúna, a Comissão Própria de
Avaliação – CPA, segundo as determinações do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES.
Tal Comissão é responsável pela condução dos processos de avaliação internos
da Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP,
com observância dos seguintes critérios:
I.

Constituição por ato do Reitor e assegurada a participação de todos os
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. A
composição não privilegiou a maioria absoluta de nenhum dos segmentos;

II. A CPA tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos
colegiados da Instituição.
Nesse processo, são assegurados:
I. A

análise

global

e

integrada

das

dimensões,

estruturas,

relações,

compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da
Instituição e de seus cursos;
II. A publicidade de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos
avaliativos;
III. O respeito à identidade e à diversidade dos cursos da Instituição;
IV. A participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo da
Instituição e da sociedade civil, por meio de suas representações.
Dos itens observados na Avaliação:
Na avaliação dos Projetos de Cursos observa - se:
I. Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo docente
e a adequação do docente a cada atividade prevista: (aula teórica; aula
prática, orientação de estágio, orientação de TC, orientação de monitoria,
orientação de iniciação científica). Infraestrutura física, laboratórios, recursos
de informática e acervo e serviços da biblioteca;
II. Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina;
III. Na gestão do Curso: movimentação de alunos: matrícula, transferência
recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência
interna.

Das instâncias da Avaliação:
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A Avaliação dos Projetos de Curso acontecem em várias instâncias no âmbito
institucional:
I. No Núcleo Docente Estruturante, a quem compete a observação mais
contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso;
II. No Colegiado de Curso, a quem compete, conforme Regimento, Planejar,
Acompanhar a execução e Avaliar todos os procedimentos regulares do
curso;
III. Na CPA, a quem compete a avaliação institucional nas 10 dimensões
orientadas pelo SINAES;
IV. no Conselho Universitário, órgão máximo da Instituição, a quem compete:
aprovar os currículos plenos dos cursos, suas alterações, respectivas cargas
horárias e a distribuição de disciplinas por cursos; deliberar sobre a criação de
novos cursos, encampação de unidades de ensino, pesquisa e extensão e
instalação de campi avançados; fixar o número de vagas iniciais de cada
curso; estabelecer as diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e da extensão;
aprovar programas destinados a solucionar questões de natureza pedagógica
ou didático-científica; supervisionar a política educacional da Universidade,
propondo medidas que julgar necessárias ao seu desenvolvimento e
aperfeiçoamento.

7.2 - Avaliações do curso já realizadas pelo MEC ou outros órgãos reguladores

Sugestões da Comissão

Curso reconhecido em 01/04/2002, através do Decreto Estadual 42.455.
Avaliado “in loco” pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas
Gerais em julho/2008, para efeito de renovação do reconhecimento, obteve o
conceito máximo “A”. Contudo, o processo não foi concluído em face da
migração para o Sistema Federal de Ensino, por força de decisão do STF
(ADIN 2501/DF).
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Ações Institucionais em Decorrência da Avaliação

Adequação às normas do Sistema Federal de Ensino.

Lista de Anexos
Anexo I - Inter-relação das Unidades de Ensino
Anexo II - Regulamento de Estágio
Anexo III - Regulamento do TC
Anexo IV - Regulamento das Atividades Complementares
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