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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 058, DE 21 DE JUNHO DE 2019 

 

Regulamenta os procedimentos de realização de disciplina por 

meio de Estudo Dirigido no âmbito da UNIARP, a partir de 

2019/2, nos Cursos de Graduação Presenciais dos Campi de 

Caçador e Fraiburgo, excetuando-se o Curso de Medicina. 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO disciplinas de matrizes curriculares em extinção, bem 

como a evasão de alunos ao longo do curso de graduação, acarretando assim 

disciplinas com baixo número de alunos matriculados que prejudica o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem com qualidade;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 03 de 02 de julho de 2007,  que dispõe 

em seu art. 2º que cabe às Instituições de Educação Superior, respeitar o mínimo 

dos duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração 

da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: I – 

preleções e aulas expositivas; II – atividades práticas supervisionadas, tais como 

laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e 

em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas; 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1° - Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação do 

CONSUN, a realização de disciplinas na modalidade de Estudo Dirigido dos 

cursos de graduação presenciais da UNIARP, a partir de 2019/2, nos Campi de 

Caçador e Fraiburgo, excetuando-se o Curso de Medicina. 

Art. 2º - O Estudo Dirigido nos Cursos de Graduação da UNIARP – 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe é uma metodologia de ensino sustentada 

em um planejamento acurado com indicação de encontros presenciais e material 
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didático específico que conduzam o acadêmico por meio de um processo de 

ensino e aprendizagem baseado em atividades práticas supervisionadas. 

Art. 3º -  As disciplinas oferecidas por meio de Estudo Dirigido são aquelas 

constantes das matrizes curriculares mantidas pela UNIARP, que possuam 

menos de 11 (onze) alunos regularmente matriculados; bem como disciplinas 

constantes de matrizes curriculares em processo de extinção. 

Art. 4º A oferta de disciplina na modalidade de Estudo Dirigido exige um 

Planejamento Detalhado com a inclusão dos seguintes itens: 

I – Definição do percentual de carga horária presencial não superior a 50% 

da carga horária da disciplina, a ser definido pela Vice-Reitoria Acadêmica; 

II – Cronograma detalhado indicando os encontros presenciais, assim como 

o Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS); 

III – O PAPS deverá detalhar todas as atividades a serem desenvolvidas 

pelos alunos na carga horária não presencial e revisados nos momentos 

presenciais, principalmente por meio de trabalhos, pesquisas bibliográficas e de 

campo, leituras específicas, exercícios de revisão, estudos de caso, práticas em 

laboratórios, entre outras; 

IV – Plano de ensino no padrão institucional com a inclusão dos itens 

elencados nos incisos anteriores, elaborado pelo professor que ministrará o 

Estudo Dirigido devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso e Coordenação 

do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA), conforme anexo. 

Art. 5º A disciplina em Estudo Dirigido será registrada no Histórico Escolar 

do acadêmico sem qualquer menção ao seu caráter excepcional. 

Art. 6º Aplicam-se às disciplinas ofertadas em forma de Estudo Dirigido, 

todas as exigências feitas às demais disciplinas, em termos de avaliação, 

frequência, notas, realização de avaliações em segunda chamada, conforme o 

definido no Regimento Geral da UNIARP. 
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Art. 7º -  A matrícula em disciplina oferecida na modalidade de Estudo 

Dirigido será realizada de igual forma que as disciplinas ministradas em regime 

regular, com igual custo financeiro.  

Art. 8º -  O acadêmico devidamente matriculado na disciplina ofertada na 

modalidade de Estudo Dirigido, além das responsabilidades estipuladas no art. 

7º, é igualmente responsável por: 

I – cumprir a programação de atividades definida pelo professor; 

II – frequentar no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos encontros 

presenciais estabelecidos no cronograma; 

III – disponibilizar ao professor meios de contato atualizados através de seu 

portal acadêmico; 

IV – participar, quando solicitado, de reuniões junto ao professor e à 

coordenação para avaliação do Estudo Dirigido. 

 

Art. 9º. Compete ao professor responsável pela disciplina ministrada na 

modalidade de Estudo Dirigido: 

I – cumprir a Plano de Ensino conforme descrito no inciso IV do Art. 5º; 

II – manter atualizado o portal acadêmico, de acordo com resolução 

032/2019; 

III – disponibilizar o material de apoio aos acadêmicos em meio físico e/ou 

eletrônico, sempre que possível; 

IV – disponibilizar aos acadêmicos endereço de correio eletrônico; 

V – participar, quando convocado, de reuniões com a coordenação e o(s) 

acadêmico (s) para avaliação do Estudo Dirigido. 

 

Art. 10. O Coordenador de Curso é responsável por: 

I – apreciar a necessidade de oferta de disciplina em Estudo Dirigido 

indicando-a à Vice-Reitoria Acadêmica para sua aprovação; 

II – divulgar, junto aos acadêmicos e professores, a oferta de disciplina em 

Estudo Dirigido; 
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III – informar aos demais professores sobre datas e horários de realização 

de atividades presenciais, quando for o caso, para evitar eventual sobreposição 

de outras atividades; 

IV – acompanhar a oferta da disciplina, reunindo-se com professores e 

acadêmicos para avaliação do Estudo Dirigido quando necessário. 

Art. 11. Independente da carga horária da disciplina, o professor fara jus 

ao recebimento da carga horária ministrada na forma presencial.  

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe.   

Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Anderson Antônio Mattos Martins 

Reitor da UNIARP 

 

 

De acordo: 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Presidente Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP 
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PLANO DE ENSINO  
1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Arquitetura e Urbanismo                              

Ano/semestre: 2019/1                                      Créditos: Carga Horária: 60h  

Disciplina: TEORIA DA ARQUITETURA E CIDADE I  

Professor: Ana Lúcia Córdova Wandscheer   E-MAIL: ana.lucia@uniarp.com.br  

2 . MISSÃO DA UNIARP  

A UNIARP tem como missão proporcionar condições para a elaboração, sistematização e socialização do 

conhecimento filosófico, científico-social e científico-tecnológico, formando profissionais que 

contribuam para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural local, regional, nacional e 

internacional, através de ações e cursos nas modalidades presencial e a distância.  

3.OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O curso tem como objetivo formar profissionais com elevado nível de formação técnica e humanista, 

dotados de postura crítica, capacidade criativa, autonomia intelectual, consciência ética e responsabilidade 

social para atuar na função de arquiteto urbanista. Embora tenha caráter generalista, ressalta-se que a 

formação ensejada pelo curso está orientada para uma prática profissional que englobe tanto o projeto de 

arquitetura e urbanismo (incluindo os desdobramentos técnicos relacionados aos sistemas construtivos e 

estruturais e às instalações prediais para obras novas e para intervenções no patrimônio edificado de 

interesse social e cultural) quanto a obra civil (incluindo a capacidade gerencial e empreendedora).   

Além disso, o curso deve enfatizar a formação de um profissional capaz de participar na formulação de 

planos no nível urbano e regional e na elaboração de políticas relacionadas à identificação e salvaguarda 

do patrimônio construído, histórico, artístico e/ou de relevância cultural, considerando-se, principalmente, 

a realidade das cidades de pequeno e médio porte no Brasil.  

4.EMENTA DA DISCIPLINA  

Estudar o processo de urbanização e as cidades a partir do renascimento do mundo urbano no período 

medieval até as cidades na primeira metade do século XX, analisando as ideias e características 

fundamentais de cada período e movimento construindo um referencial para o entendimento da teoria da 

arquitetura e das cidades.  

5.OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA  

Apresentar e discutir os conceitos fundamentais da disciplina, de modo contemplar a História e a Teoria 

da Arquitetura a partir de uma perspectiva temática que recorre à imagem e sua articulação com a história 

e a sociedade;   

Entender o processo de urbanização e as cidades a partir do Renascimento na baixa Idade Média até o 

início do século XX;  

 Analisar a partir de imagem e textos, construções mais significativas da História da Arquitetura a partir 

dos temas fundantes da Arquitetura ao longo da História: contexto, ordem, uso, materialidade, 

linguagem, estabelecendo chaves de interpretação do objeto;  Elaborar um quadro crítico-analítico das 

manifestações artísticas e arquitetônicas ao longo da História, em consonância com os movimentos 

culturais, sociais, econômicos e políticos para compreensão da articulação da arquitetura com o contexto 

social de localização; Propor ao aluno a partir de leitura de imagem e produção escrita a construção de 

um repertório mínimo de discussão que o capacite ao aprofundamento futuro;  Capacitar o aluno para a 

reflexão crítica sobre os temas da arquitetura e do urbanismo.  
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6.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Apresentar e discutir os conceitos fundamentais da disciplina, de modo contemplar a História e  

 a Teoria da Arquitetura a partir de uma perspectiva temática que recorre à imagem e sua 

articulação com a história e a sociedade;   

•  Entender o processo de urbanização e as cidades a partir do Renascimento na baixa Idade Média 

até o início do século XX;  

•   Analisar a partir de imagem e textos, construções mais significativas da História da Arquitetura 

a partir dos temas fundantes da Arquitetura ao longo da História: contexto, ordem, uso, 

materialidade, linguagem, estabelecendo chaves de interpretação do objeto;   

•   Elaborar um quadro crítico-analítico das manifestações artísticas e arquitetônicas ao longo da 

História, em consonância com os movimentos culturais, sociais, econômicos e políticos para 

compreensão da articulação da arquitetura com o contexto social de localização;   

•  Propor ao aluno a partir de leitura de imagem e produção escrita a construção de um repertório 

mínimo de discussão que o capacite ao aprofundamento futuro;    

•  Capacitar o aluno para a reflexão crítica sobre os temas da arquitetura e do urbanismo.  

  

7.RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES  

Introdução a Arquitetura e História da arte I e II  

8.HABILIDADES REQUERIDAS E COMPORTAMENTOS ESPERADOS  

Espera-se que o acadêmico possa entender uma produção a partir do contexto em que foi produzida, 

que reconheça características sociais, culturais e estéticas, que apresente reflexões sobre os assuntos e 

temas de debate ao longo das aulas, demonstrando o entendimento que vai sendo construído ao longo 

da disciplina.  

9.CRONOGRAMA   

Data   Conteúdo  

aula 01 23/02  13:00Apresentação da disciplina  

14:00 Programa/Bibliografia/Avaliação  

15:00 A Cidade e a urbanização   

aula 02 02/02  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Primeiras cidades: Mesopotâmia, Babilônia, Egito e a Cidade divina  

Cidade Antiga: Extremo oriente, cidade oriental, Civilização Chinesa, A cidade 

proibida, Japão, Índia, Império Persa e Maia. Cidade Clássica, Grega e 

Romana, Cidade Mulçumana, Cidades islâmicas, Cidades islâmicas, Cidade 

Medieval: Veneza, Bruges, Bolonha, Nuremberg.  

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto. (M1 = 0,50)  

 aula 03 09/03  
  

13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto  

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto  

15:00 Apresentação das respostas com imagens. (M1 = 0,50)  
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 aula 04 16/03  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Cidade renascentista, Tratadista da Renascença, Leon Battista Alberti, 

Florença, Pienza, Urbino e Ferrara, Cidade Ideal, Utopias Urbanas.  

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto. (M1 = 0,50)  

 

 aula 05 23/03   13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto  

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto  

15:00 Apresentação das respostas com imagens. (M1 = 0,50)  

 aula 06 30/04  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Cidade Colonial, colonização espanhola, colonização espanhola, cidade barroca 

Brasileira, colonização Britânica.  

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto. (M1 = 0,50)  

aula 07 06/04  13:00 Aula presencial e discussão do texto (M1=0,50)  

14:00 Prova presencial e com consulta (M1)  

15:00 Prova presencial e com consulta (M1)  

aula 08 13/04  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Cidade Barroca, Guarino Guarini, Turim, Nápolis, Paris, Viena, Cidades 

Holandesas e Amsterdam.  

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.   

aula 09 20/04  13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto   

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto.  

15:00 Projeto integrador (assessoramento)  

 aula 10 27/04  
  

Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...).   

Cidade Iluminista, Londres, Romantismo, Cidade Naturalista  

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.  

aula 11 04/05  
  

13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto   

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto.  

15:00 Projeto integrador (assessoramento)  

aula 12 11/05  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Cidade Industrial, Leis Sanitárias, Plano de Barcelona, Plano de Paris 

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.  



 

8 

 

aula 13 18/05  13:00 Prova presencial e sem consulta (M2)  

14:00 Prova presencial e sem consulta (M2)  

15:00 Projeto integrador (assessoramento)  

aula14 25/05  
  

Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Cidade Americana, Nova York, Washington DC, Park Movement White City  

 Movement, Beautiful City Movement.   

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.  

 aula 15 01/06  
  

13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto   

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto  

15:00 Projeto integrador (assessoramento)  

aula 16 08/06  
  

Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Cidade Brasileira, Neoclassicismo, Ecletismo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro 

São Paulo.   

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.  

aula 17 15/06  13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto   

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto 15:00 

Apresentação das respostas com imagens.  

aula 18 22/06  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Pré urbanismo progressista e culturalista   

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.  

aula 19 29/06  13:00 Aula presencial teórica e discussão do texto   

14:00 Atividade em sala, resolução de questões pertinentes ao texto  

15:00 Apresentação das respostas com imagens  

aula 20 06/07  Plano de Atividades Práticas Supervisionadas (PAPS) a serem desenvolvidas 

pelos alunos de forma não presencial.  

Material fornecido pelo professor (Texto, artigo...)  

Carta de Atenas  

Entrega de fichamento, ou resenha, ou resolução de questões pertinentes ao 

assunto.  

Obs.: Conteúdo pode sofrer alterações de acordo com o ritmo da execução do mesmo  

  

10.ESTRATÉGIAS DE ENSINO  
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A construção de conhecimento se faz de uma forma dialética, e se constrói com ações recíprocas dos 

sujeitos do processo, assim propõe-se que os alunos devem analisar as imagens e textos utilizados em 

aula, a fim de compreender os conceitos importantes na história e teoria da arquitetura e das cidades. 

Dessa forma serão utilizadas como estratégias para esta disciplina, aulas teóricas de cunho expositivo 

com interface de imagens para debates e reflexões. Aulas práticas com leitura e analise de imagens, 

trabalhos em grupo de caráter textual e maquetes e objetos. Também será utilizada como estratégia a 

organização de perguntas norteadoras para as aulas, a fim de que o aluno compreenda o percurso 

teórico de cada encontro e suas reflexões, garantindo o entendimento do assunto pelo grupo.  

11.SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

M1  
Trabalhos: em grupo ou individuais; ou atividades realizadas em aula.   
Graduação: 3 (três) pontos, com uma casa decimal.  

Prova com consulta:  composta pelo conteúdo trabalhado até o presente momento. Prova em 
sistema  
dissertativo e objetivo, seguindo os padrões do ENADE e/ou concursos públicos  
Graduação:  7 (sete) pontos, com uma casa decimal.  
M2  
Projeto Integrador  
Graduação: 3 (três) pontos, com uma casa decimal.  
Prova sem consulta:  composta pelo conteúdo trabalhado até o presente momento. Prova em sistema  
dissertativo e objetivo, seguindo os padrões do ENADE e/ou concursos públicos  
Graduação: 7 (sete) pontos, com uma casa decimal.  
M3  
Prova final sem consulta: Realização de avaliação final. Englobando TODO o conteúdo ministrado 
durante o semestre. Os conteúdos ministrados nas disciplinas presenciais, na modalidade de Educação 
à distância (EAD), farão parte do conteúdo avaliado. Prova estilo ENADE. Uma única avaliação que 
englobará as disciplinas que o acadêmico estiver regulamente matriculado no respectivo semestre. A 
nota obtida pelo acadêmico será atribuída como M3 para todas as disciplinas em que estiver 
matriculado.  Data 17/06  

Graduação: 10 (dez). Contendo uma casa decimal  
  

12.BIBLIOGRAFIAS  

Básicas:   

ARGAN, G. C. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  

BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 1999  

THOENES, Christof. Teoria da Arquitectura: do Renascimento aos Nossos Dias. Londres: 

Taschen, 2003.  

Complementares:   

Palen, J. John, O mundo urbano, Editora Forense Ltda. 1975  

Salgado, Plínio. Como nasceram as cidades do Brasil. 5.ed., Voz do Oeste ,5. ed. ,1978  

O que é cidade, Editora Brasiliense,1995  

Fiorillo, Celso Antonio Pacheco, Estatuto da cidade comentado 2.ed., lei 10.257/2001 - Lei do 

Meio Ambiente Artificial, Revista dos Tribunais, 2. ed., 2005.  

Gropius, Walter, Bauhaus 3. Ed. nova arquitetura ,Editora Perspectiva , ,3.ed. ,1977  
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Assinatura do Professor: ________________________________________________  

Data: _____/____/________ 

 


