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DISCIPLINA NOME 

AU150 Teoria e Projeto X: Integração e Colaboração no Projeto 
 

 
Horas Semanais 

Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 

002 004 001 001 001 009 006 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 

15 80 008 N 75%  
 

 
Ementa: 

Processo de projeto com instrumentos e ambientes colaborativos. Building Information Modeling. Metodologias e estratégias 
organizacionais para projetos integrados. Coordenação de projetos. Estudo de caso de projetos de alto grau de controle de 
atividades e de orçamentos envolvendo equipes multidisciplinares. Desenvolvimento de projetos de arquitetura de forma 
colaborativa utilizando recursos da tecnologia da informação e comunicação. 
 

 
Objetivos: 

1. OBJETIVO GERAL 
Desenvolvimento de habilidades de integração e colaboração em projetos arquitetônicos. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Compreender a idealização da Modelagem da Informação da Construção na prática de projeto integrado e colaborativo: 
conceituação, tecnologia e implementação 
 

Vivenciar um exercício de projeto que envolve múltiplas equipes de desenvolvimento demandando negociação das soluções 
individuais e globais 
 

Apropriação de ferramentas da tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento digital da solução de projeto, 
compartilhamento de informação, integração de projeto e comunicação. 
 

Incentivar posturas para a colaboração: percepção, respeito, flexibilidade, responsabilidade, trabalho incremental. 
 
 

 
Programa: 

 

1. ATIVIDADES 
1. PROJETO INTEGRADO e COLABORATIVO 
Os professores apresentarão o sistema de VLT da Baixada Santista. Os alunos trabalharão 
sobre uma nova linha, com quatro estações contíguas. O produto final esperado é o total 
desenvolvimento do projeto arquitetônico das 4 estações; e projeto (planta e perfil) do 
trecho da linha, linguagem visual, mobiliário, desenho urbano do entorno das estações (c/ 
AU601). O projeto será realizado por 5 equipes de alunos, sendo que 1 integrante de cada 
grupo participará da Equipe X, que será responsável pelo projeto do trecho da linha, estudos 
topográficos, padronizações da linha (linguagem visual, mobiliário, trens e equipamentos), 
uniformização geral do projeto (diagramação pranchas). 

 
As equipes deverão entregar: 
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Entrega 1 
(EP1) 
 

equipes de estações (A-B-C-D): 
- estudo do terreno e entorno 
- referências e partido 
- estudo preliminar 
equipe de integração (X) 
- Entrega do estudo da rede  
- Desenho da linha (escala 1:1000), corte (esc. 1:500) 
- Dimensões-padrão: tamanho dos trens, comprimento das plataformas 
 

Entrega 2 
(EP2) 
 

equipes de estações (A-B-C-D): 
- anteprojeto estações - 3 pranchas A3 
- maquete física de estudo 
equipe de integração (X) 
-Template de prancha, fontes, biblioteca de componentes  
 

Entrega 3 
apresentação 
(EP3) 
 

equipes de estações (A-B-C-D): 
- projeto completo - 5 pranchas A2 
(seguindo diagramação, mobiliário e outros parâmetros definidos em conjunto com 
equipe de integração) 
equipe de integração (X) 
- arquivo único com projetos das estações (outras equipes) reunidos 
 

Obs. A entrega final será uma apresentação feita em conjunto por todas as equipes, 
planejada e ensaiada na forma de apresentação a um cliente: no caso, a prefeitura de 
Santos. Os grupos para a realização dos seminários serão compostos por um membro de 
cada grupo de projeto. As pranchas deverão ser afixadas juntas como um grande mural.  

 
1. EXERCÍCIOS e ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 
EXERCÍCIO 1 (EX1)  Em um dado modelo, exportar para IFC, identificar quantos clashes tem entre 

disciplinas e na mesma disciplina. Elencar as interferências mais importantes, 
documentar e enviar para professores. 

EXERCÍCIO 2 (EX2)  Solucionar os problemas mais importantes de clash detectados (uso de software 
de acordo com o desejado).  Enviar novamente os modelos para o sistema e 
realizar novamente o teste de clash. Documentar. 

EXERCÍCIO 3 (EX3)   Em um dado modelo, exportar para IFC, identificar se há afastamento entre 
elementos conforme especificação. Elencar onde foi atendido as especificações e 
solucionar problemas. 

EXERCÍCIO 4 (EX4)   Extrair quantitativos variados: áreas de paredes, lajes, materiais de acabamento, 
etc. 

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR 1 

Auditoria de interferências realizada no projeto do VLT (por grupo):  exportar 
para IFC, identificar clashes, elencar as interferências mais importantes, 



 
 

 
EMISSÃO: 15 de maio de 2018 
PÁGINA:    3 de 4 

 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

DAC – Diretoria Acadêmica 

Rua Sérgio Buarque de Holanda, 251 - Cidade Universitária – Barão Geraldo – Campinas/SP – 13083-970  
Diretoria de Registro e Gerenciamento Acadêmico – 00 55 19 3521 6662  

www.dac.unicamp.br 

Rubrica: 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
  DIRETORIA ACADÊMICA 

 

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
           ____º período letivo de _____ 

 

 
 

(AC1)  documentar e solucionar os problemas. 
ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR 2 
(AC2)   

Auditoria de clearance realizada no projeto do VLT (por grupo):  exportar para 
IFC, identificar se há afastamento entre elementos conforme especificação, 
elencar onde foi atendido as especificações, documentar e solucionar problemas. 

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR 3 
(AC3)   

Extrair quantitativos do projeto do VLT (por grupo) 

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR 4 
(AC4)  

Simulação da gestão da documentação da obra. Anexar documentos 
complementares ao modelo. 

 

2. AVALIAÇÃO 
 

A nota de cada aluno será composta da seguinte maneira:  
 

Projeto (P) = AU140 = 100 pontos: proposta (5) + PR1(5) + E1(15) + E2(20) + E3(40) + PR2(15) 
Teoria (T) = AU022 = 30 pontos {(EX1 + EX2 + EX3 + EX4)/4 + AC1+AC2+AC3+AC4}/5 

 
Total P + T de 130 pontos a serem convertidos em nota 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 

Referências básicas: 

• AECBytes. http://www.aecbytes.com 

• BIM Curriculum. http://bimcurriculum.autodesk.com/ 
• EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K. BIM Handbook: A guide to Building 

Information Modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 490 p.   

 
Referências Complementares: 

• Autodesk Revit Architecture 2011 Tutorials. 
http://students.autodesk.com/?nd=revit2011_english 

• READ, P.; KRYGIEL, E.; VANDEZANDE, J. Autodesk Revit Architecture 2012 ESSENCIAL. 
Porto Alegre: Bookman, 2012.   

 

 

 
 

Critérios de Avaliação: 
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A nota de cada aluno será composta da seguinte maneira:  
 

Projeto (P) = AU140 = 100 pontos: proposta (5) + PR1(5) + E1(15) + E2(20) + E3(40) + PR2(15) 
Teoria (T) = AU022 = 30 pontos {(EX1 + EX2 + EX3 + EX4)/4 + AC1+AC2+AC3+AC4}/5 

 
Total P + T de 130 pontos a serem convertidos em nota 

 
Diagrama explicativo do sistema de avaliação da módulo projetual disciplina, acordado com os alunos a cada versão: 

 
 

Observações: 

 
 
 

ASSINATURAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


