
PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Arquitetura e Urbanismo
DISCIPLINA: Teoria e Projeto II: Processo Criativo CÓDIGO: AP112

CRÉDITOS: 06 CARGA HORÁRIA: 90h OFERECIMENTO: 2o. Semestre
PRÉ-REQUISITO: AP111 *AP211

2. EMENTA
Percepção espacial: cor, escala, volume, espaço e ambiente. Composição: sintaxe visual, ritmo e 
harmonia. Processo de criação: metodologia de projeto e partido. Antropometria, modulação, 
analogias, tipologias, racionalidade construtiva e funcionalidade. 

3. OBJETIVOS
Estimular a sensibilidade e a criatividade do aluno direcionando-as ao desenvolvimento da 
expressão individual aplicada ao projeto arquitetônico. Apresentar e debater a criação da forma 
através dos vários métodos de pensar o espaço arquitetônico.
Orientar a pesquisa de relações formais e antropológicas. 
Desenvolver procedimentos metodológicos básicos do projeto de arquitetura enquanto processo de
criação. Desenvolver a sintaxe visual (plana e tridimensional) aplicada ao projeto arquitetônico.
Fornecer subsídios para a percepção e avaliação sensório-analítica da forma em arquitetura no 
âmbito do: simbólico, funcional, técnico e estético.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Composição Modular: Composição modular em Artes Plásticas e Arquitetura.
Estruturas compositivas: escala, movimento, ritmo, harmonia.
Escala e Proporções Humanas: proporções e modulações – iniciação à antropometria e 
ergonometria aplicada ao pré-dimensionamento (ante-projeto) de espaços arquitetônicos. 
Proporção Áurea. Relações harmônicas: Leonardo Da Vinci e  Le  Corbusier (Modulor).
Projeto e Partido:  metodologia de projeto, linguagens formais e composição, Experimentos 
plásticos aplicados na construção do espaço arquitetônico.

5. METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas e aulas práticas: desenvolvimento de exercícios: projetos gráficos, plásticos, e 
arquitetônicos (desenhos, colagens, estruturas estereométricas e maquetes) individuais e em grupo
desenvolvidos em sala com acompanhamento dos professores.
Leituras programadas e debates a partir de questões formuladas pelos professores. 
Apresentação dos trabalhos pelos alunos. 
Avaliação e comentários em sala de aula sobre exercícios realizados.
Palestras e Oficinas com professores convidados.
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Adequação, coerência e compreensão da proposta projetual em relação aos parâmetros 
estabelecidos nos exercícios;
Cumprimento de todas as etapas definidas durante o desenvolvimento dos exercícios;
Criatividade e originalidade da proposta;
Expressividade e qualidade artística do resultado;
Domínio da linguagem gráfica e visual, da técnica e legibilidade na representação e nas soluções 
adotadas na finalização dos produtos (maquetes e desenhos);
Domínio da construtibilidade e execução da proposta;
Presença nos atendimentos durante o processo e nas discussões em sala de aula.
A nota final será obtida a partir da média aritmética dos exercícios realizados e de acordo com os 
pesos estabelecidos para cada exercício ao longo do semestre letivo. Todo trabalho desenvolvido 
pelo aluno está sujeito à avaliação. A não entrega de qualquer trabalho implicará na atribuição de 
uma nota zero correspondente. Os trabalhos serão avaliados com notas de 0 (zero) a 10 (dez) e 
deverão ser entregues nas datas solicitadas pelos professores. Trabalhos com atraso serão aceitos
se devidamente justificados e terão desconto de 1,0 ponto na nota do mesmo (a cada aula). Os 
atendimentos em sala de aula terão um peso na avaliação final dos exercícios.
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