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Planejamento e desenvolvimento de projetos de várias complexidades como instrumento para experimentar
e verificar metodologias e aplicações tecnológicas.

OBJETIVO
GERAL

Orientar o aluno para o planejamento de espaços externos de maior complexidade, de forma a possibilitar
atividades diversas nestes espaços.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CONTEÚDO
PROGRAMÀTICO

:: Aprimorar o conhecimento sobre as diversas espécies vegetais e sua aplicação nos projetos observando,
sobretudo a composição formal.
:: Experimentar e verificar metodologias e aplicações tecnológicas em projetos de ambientes externos.
:: Exercitar o planejamento de espaços externos às construções, de forma a possibilitar atividades diversas
nestes espaços, em especial, atividades de lazer.
:: Compreender topografia aplicada.
:: Praticar o desenvolvimento de projetos em espaços com desníveis.

UNIDADE I
Revisão da vegetação
Teoria: Árvores
Manual de implantação e manutenção
UNIDADE 2
Planejamento de estacionamento
Planejamento de calçada
UNIDADE 3
Teoria: Topografia
Perfis e contenção do terreno
Circulação e acessos – escadas e rampas
UNIDADE 4
Levantamento e planejamento paisagístico de áreas com desnível
Levantamento e planejamento paisagístico em espaço público

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

As aulas serão divididas em aulas teóricas, leituras de textos, seminários, visitas técnicas, desenvolvimento
de maquetes, trabalhos práticos individuais e em grupos e orientações de projeto individuais e em grupo.
Os trabalhos práticos serão elaborados por meio de dois projetos com crescente grau de complexidade para
a solução de problemas, com o intuito de analisar o panorama da atuação e evolução do desempenho de
cada aluno.

Equipamento multimídia, quadro negro, modelos físicos, livros, periódicos e artigos.

PROCESSOS
AVALIATIVOS

AVALIAÇÃO: (a avaliação é processual, portanto é relevante o envolvimento e a participação do
aluno. Os critérios de avaliação compreendem os aspectos metodológicos, expressivos, humanos e
técnicos, conforme descritos no Projeto Pedagógico do Curso)
PRIMEIRA NOTA (valor: 30 pontos)
:: EXERCICIO 1 – Planilha quantitativo (valor: 08 pontos)
:: EXERCICIO 2 – Manual de implantação e manutenção (valor: 07 pontos)
:: EXERCICIO 3 – Estacionamento/Passeio (valor: 15 pontos)
SEGUNDA NOTA (valor: 30 pontos)
:: EXERCÍCIO 04 – Definição de platôs, perfis e contenção do terreno (valor: 10 pontos)
:: TRABALHO PRÁTICO (TP) | Planejamento paisagístico de terreno acidentado
Briefing + Conceito + Perfis (valor: 10 pontos)
Desenvolvimento em sala (valor: 05 pontos)
TERCEIRA NOTA (valor: 40 pontos)
:: TRABALHO PRÁTICO (TP) | Planejamento paisagístico de terreno acidentado
Solução projetual (valor: 20 pontos)
Detalhamentos (valor: 15 pontos)
Desenvolvimento em sala (valor: 05 pontos)
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