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OBJETIVO GERAL
Esta disciplina, que inicia o curso da FAUUSP, vem sendo ministrada desde
1998. Seu principal objetivo é introduzir o aluno ao processo de elaboração do
projeto de arquitetura e urbanismo, considerando a amplitude oferecida pelo
Departamento de Projeto através das suas cinco principais áreas de
conhecimento: projeto de edificações, planejamento, paisagismo, desenho
industrial e programação visual. A disciplina visa fortalecer a capacidade crítica
e propositiva dos alunos, como futuros arquitetos e cidadãos.
ESTRUTURA DA DISCIPLINA
A disciplina será desenvolvida em 4 (quatro) tardes por semana, por meio de
módulos didáticos. Contará com a participação de professores e monitores. A
apresentação dos exercícios, seminários e aulas expositivas serão realizadas
conforme o calendário da disciplina. As quartas-feiras estão reservadas para a
complementação das visitas de campo,palestras, pesquisas na biblioteca e
desenvolvimento individual dos exercícios.
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Exceto nas atividades de campo, os trabalhos deverão ser realizados durante o
horário de aula, no estúdio 1. Durante o horário e as atividades da disciplina,
não serão permitidas a execução de trabalhos de outras disciplinas. Ocorrerão
discussões permanentes dos trabalhos, no estúdio, onde será possível para os
professores acompanhar o processo de trabalho. Os produtos finais serão
guardados em pasta individual, conforme modelo fornecido. Esta pasta objetiva
permitir o acompanhamento da produção individual e será solicitada a
qualquer momento para análise, avaliação e orientação.
Ao final de cada exercício (vide calendário), serão realizados seminários, com a
análise e os comentários de alguns trabalhos significativos. Ao final de cada
exercício, haverá entrega para avaliação, conforme datas constantes no
calendário. Os produtos deverão ser mantidos na pasta individual elaborada
para todo o curso.
AVALIAÇÕES
Todos os exercícios serão avaliados, tanto os individuais, quanto os realizados
em grupo. As avaliações levarão em conta não apenas o resultado do produto
final, mas a evolução do processo de trabalho, de acordo com os objetivos
estabelecidos para cada exercício.
Ao final do semestre será organizada uma exposição geral da disciplina. Para
tal, cada aluno deverá entregar em uma única prancha, uma síntese dos
trabalhos desenvolvidos, no semestre. Essa prancha será realizada por meio de
fotos e/ou desenhos reduzidos dos trabalhos elaborados no semestre.
Será fornecido desenho da pasta, onde deverão ser guardadas todas as peças
gráficas do semestre, e o desenho da legenda que deverá constar nas
pranchas produzidas pelo aluno.

O CURSO
O curso tem como foco a compreensão do espaço construído da cidade, sua
arquitetura e as possibilidades de sua modificação. Para tanto, são propostos
trabalhos que envolvem a instrumentação para a leitura do espaço construído
e a capacitação para realizar intervenções no sentido de seu aprimoramento.
Além dos trabalhos, será realizada uma série de debates com o tema
Arquitetura e Cidade

