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Justificativa da Inclusão da Disciplina na Constituição do Currículo 
Disciplina que insere o aluno no universo da profissão do arquiteto e Urbanista. Faz a 
introdução pormenorizada do Desenho de Arquitetura e Urbanismo e a introdução 
generalizada do projeto de arquitetura e Urbanismo a partir de concepções simples. 

 

Ementa da Disciplina 
Conhecimento inicial em relação aos meios de expressão gráfica e representação de 
projetos de arquitetura e urbanismo. Fornecer elementos de normas, regras, convenções, 
simbologia e linguagem gráfica de desenho de arquitetura. Mostrar aos alunos a 
importância e a maneira correta da utilização dos materiais e instrumentos de desenho. 
Executar desenhos arquitetônicos segundo estas Normas. Desenhar projetos 
arquitetônicos (plantas, cortes, fachadas, implantação) ressaltando a importância desta 
técnica. Cultivar a ordem, a exatidão, a clareza, e o esmero na apresentação dos 
trabalhos gráficos. 

 

Objetivos Gerais do Curso 
O Curso de Arquitetura e Urbanismo têm como objetivo a formação de arquitetos e 
urbanistas que sejam profissionais aptos a compreender e dar respostas às necessidades 
sociais, culturais, estéticas e econômicas das comunidades, com relação ao planejamento 
do espaço, ao urbanismo, à construção de edifícios, bem como à conservação e 
valorização do patrimônio construído, proteção do equilíbrio natural e à utilização racional 
dos recursos disponíveis. Profissionais com capacidade para atuar em organizações dos 
diversos setores da economia, pública ou privada, bem como para o envolvimento na área 
acadêmica de ensino e pesquisa. 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 
 Fornecer elementos de norma, regras, convenções e simbologia de desenho de 

arquitetura; 

 Mostrar aos alunos a importância e a maneira correta da utilização dos materiais e 
instrumentos de desenho; 

 Cultivar a ordem, a exatidão, a clareza, e o esmero na apresentação dos trabalhos 
gráficos; 

 Promover o desenvolvimento da acuidade visual e da percepção espacial; 

 Colocar o aluno em convivência com elementos de projetos arquitetônicos;  

 Introduzir o aluno na terminologia ligada a desenho e projeto de arquitetura; 

 Capacitar o aluno a interpretação e execução de desenhos em croquis, elaboração 
de desenhos, utilização da escala gráfica e desenvolvimento da expressão gráfica.  

 



 

Conteúdo Programático 
Parte 1 

A linguagem do desenho arquitetônico 
 

 Concepção espacial, identificação dos elementos de representação do desenho 
arquitetônico. 

 Identificação das etapas do projeto de arquitetura  

 Material e instrumentos de desenho: Normas fundamentais; materiais de desenho 
técnico e uso dos mesmos; convenções; nomenclatura; texturas; escala humana; o 
homem como unidade de medida; linguagem gráfica do projeto;  

 Sistemas de representação: Capacitar o aluno para: usar o instrumental de 
desenho; Identificar as Normas de Desenho Arquitetônico (ABNT), reconhecendo 
as escalas e convenções; Executar desenhos arquitetônicos segundo estas 
Normas; Desenhar um Projeto Arquitetônico (plantas, cortes, fachadas, 
implantação) ressaltando a importância desta técnica.  

 Elaboração de desenho em croquis, utilização de escala gráfica, percepção visual 
e proporcional, perspectiva, e desenvolvimento da expressão gráfica. 

 

Estratégias de Aula 
 Aulas expositivas; 

 Exercícios práticos 

 Leitura de projetos 

 Elaboração de maquetes 

 

 

Formas de Avaliação 
 Exercícios realizados em sala de aula; 

 Execução e apresentação do projeto; 

 Seminários 
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