
PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Arquitetônico  

Curso: Técnico Subsequente em Edificações  

Série/Período: 4º 

Carga Horária: 60 horas  

 

 

EMENTA 

 

 Projeto de Edificação térrea, Edificação com dois pavimentos ou Edificação com mais 
de dois pavimento. Levantamento de Obras e Correlação do projeto arquitetônico com 
os demais projetos. Noções de acessibilidade - NBR 9050. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Elaborar projetos arquitetônicos e conhecer suas convenções e correlações com 

outros projetos; 
Específicos 
 

 Entender o projeto arquitetônico em todas as suas especificidades;  
 Elaborar projetos arquitetônicos de unidades de uso residencial e misto; 
 Elaborar projetos arquitetônicos de pequeno porte;  
 Conhecer as normas referentes ao projeto arquitetônico;   
 Apresentar o conceito de acervo técnico;  
 Entender a correlação com os outros tipos de projeto; 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  



 
 

 Projeto de edificação térrea 
Planta baixa  
Cortes  
Fachadas 
Plantas de Situação, Locação e Coberta 

 Edificação de dois pavimentos  
Planta Baixa  
Cortes  
Fachadas  
Plantas de Situação, Locação e Coberta  

 Detalhamento de projeto  
Detalhamento de elementos do projeto arquitetônico: esquadrias, elementos de 
circulação vertical, áreas molhadas e etc.  

 Levantamento de Obras  
Levantamento in loco de obras 

 Correlação do projeto arquitetônico com os demais projetos  
Implicações dos projetos estrutural, hidro-sanitário e elétrico no projeto arquitetônico 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
A abordagem metodológica deverá considerar os seguintes aspectos: 
 

 Aulas expositivas dialogada utilizando os recursos didáticos;  
 Aulas práticas utilizando os materiais de desenho (croquis, prancheta e Auto Cad) 

no desenvolvimento de projetos arquitetônicos.  
 Visitas técnicas. 

 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



 
As atividades serão planejadas possibilitando ao aluno desenvolver projetos 

arquitetônicos. As avaliações ocorrerão no transcorrer de cada unidade, onde os 
exercícios principais serão avaliados.Todas as atividades didáticas serão realizados a 
partir de trabalhos práticos individuais e em grupo:  
 

 Trabalhos práticos (desenvolvimento de projetos); Desenvolvimento de projeto de 
Unidade residencial unifamiliar de pavimento térreo.  

 Desenvolvimento de projeto de Unidade residencial multifamiliar de dois ou três 
pavimentos.  

 Desenvolvimento de projeto de detalhamento de banheiro acessível ou de escadas a 
partir da consulta na norma 9050. 

 
Obs.:  
   1) É obrigatório a realização de todas as avaliações 

2) Aluno com frequência inferior a 75% será automaticamente reprovado. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco e pincel atômico e Data show; 

Materiais de desenho: Prancheta com régua paralela, esquadros, lapiseiras técnicas; 

Microcomputador com Auto Cad; 
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 Código de Obras de Patos 
 Código de Obras de João Pessoa  
 Normas Técnicas de Projeto Arquitetônico da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas.  
 NBR 6992/2003 – Representação de Projetos de Arquitetura 
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