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O curso tem duas partes, cada uma delas com três exercícios:
FASE 1: EXERCÍCIOS DE APROXIMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO,
REPRESENTAÇÃO E GRAMÁTICA

Exercício A – Desenho de observação
Desenhos de observação e conceitos sobre as várias finalidades do desenho.
Exercício B – Aproximação ao objeto da arquitetura e sua operação:
percepção/ concepção/ construção
Aproximar os alunos ao objeto da Arquitetura – o espaço – através de
atividades de sua constituição, mediante participação na construção de
ambientes que caracterizem a passagem de elementos percebidos como
bidimensionais, àqueles tridimensionais e espaciais.
Exercício C – Família de formas
Desenvolver a compreensão do projeto de elementos que compõem e
organizam o espaço arquitetônico e identificar aspectos peculiares da
concepção desses elementos investigando, preliminarmente, as características
de racionalização, seriação e linguagens próprias dos processos de produção
da arquitetura e do design.
FASE 2: EXERCÍCIOS DE LEITURA E PROJETO
Exercício D – Vetores da cidade
Levantamento de campo para o entendimento da paisagem urbana.
Elaboração de pesquisas para o entendimento da constituição da cidade, sua
forma e estrutura. Contém exercício de leitura do espaço urbano e elaborações
gráficas desenvolvidas a partir de elementos da leitura realizada.
Exercício E – Leitura do entorno da área de estudo
Elaboração de um conjunto de trabalhos visando à compreensão da paisagem
e da dinâmica urbana da área de entorno da Praça da Sé e da quadra onde
será realizado o projeto. È composto por vários instrumentos e métodos de
abordagem do espaço edificado, seu significado, seu diagnóstico, e as
possibilidades de sua requalificação.

Exercício F – Projeto do Pavilhão da Cidade
Desenvolvimento de um projeto de arquitetura tendo como referência a análise
do seu entorno urbano e o programa de necessidades. Contém exercício de
projeto elaborado a partir de uma leitura sistematizada de sua inserção e
significado na cidade.

