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INTRODUÇÃO 

 

O Centro Universitário do Pará – CESUPA incentivou a introdução de novas 

metodologias de Ensino/Aprendizagem, no espírito da Aprendizagem Ativa 

(“Ative Learning”), dentre as quais se insere, na visão da UNESCO (2010), 

o Project-Based Learning (PBL), a Iniciativa CDIO (Conceive – Desing – 

Implement - Operate) e as diretrizes do MEC (Ministério da Educação). 

Desta forma, o compromisso da Instituição está em realizar uma abordagem 

para a educação em Arquitetura e Urbanismo que visa levar o aluno a 

desenvolver projetos durante o seu curso de graduação, da sua concepção 

a sua operação, conectando o ensino de Arquitetura e Urbanismo ao 

empreendedorismo, bem como sustentabilidade e ciências sociais 

(ESS). Desta forma, busca-se mostrar para o aluno que não é apenas sobre 

o que os alunos sabem, mas o que eles fazem com o que sabem que lhes 

permitirá fazer a diferença no mundo. A iniciativa CDIO consiste num método 

de ensino-aprendizagem, que apresenta uma visão inovadora e diferenciada 

para a educação. A iniciativa CDIO é baseada na premissa de que os 

graduados de arquitetura e engenharia devem ser capazes de: conceber, 

projetar, implementar e operar sistemas complexos e aplicar este fluxo no 

mundo real, transformando a realidade de uma cidade, um estado, país e do 

mundo (CDIO, 2017). 

Para operacionalizar a metodologia proposta, o curso foi estruturado em 

Programas de Aprendizagem, como seguem: 

 

1 Fundamentos da Arquitetura e 

Arquitetura para Abrigos de Emergência 

2 Fundamentos para projetos de 

habitação 

3 Sociedade e Habitação Multifamiliar 4 Arquitetura e Educação 

5 Desenvolvimento Urbano e o Projeto de 

Espaços Mistos 

6 Cidades Inteligentes - preservação e 

hotelaria 

7 Arquitetura, cidade e saúde 8 Gerência e eficiência no projeto 

Industrial 

9 Inovação e sustentabilidade - novos 

caminhos para a Arquitetura 

10 Novas estruturas, novas possibilidades 
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Estes Programas serão compostos por Módulos de Conhecimentos que no 

segundo semestre do curso, contemplarão os Módulos: “Caminhando pela 

história 02”, “Técnicas e tecnologias de representação do mundo 02” e 

“Práticas de Projeto – A produção da casa”. 

Esta metodologia enfatiza o trabalho em equipe, a resolução de problemas 

interdisciplinares e a articulação teoria/prática, na realização de um projeto 

que culmina com a apresentação de uma solução/produto a partir de uma 

situação real, relacionada com o futuro contexto profissional. Diversos 

autores apontam como principais características da metodologia PBL a 

ênfase na aprendizagem do aluno e o seu papel ativo neste processo, a par 

do desenvolvimento não só de competências técnicas, mas também de 

competências transversais (Carvalho e Lima, 2006; Lima, Carvalho, Flores, 

e Hattum, 2005; Lima, Carvalho, Flores, e Hattum, 2007). Através desta 

metodologia, é possível criar condições para que os alunos desenvolvam 

estas competências, integrando e aplicando os conhecimentos de diversas 

áreas disciplinares num projeto comum, desempenhando um papel central 

na sua própria aprendizagem. Este processo está centrado nos seguintes 

objetivos:  

✓ Promover a aprendizagem centrada no aluno e não no 

professor;  

✓ Fomentar o trabalho em equipe;  

✓ Desenvolver o espírito de iniciativa e criatividade;  

✓ Desenvolver capacidades de comunicação;  

✓ Desenvolver o pensamento crítico;  

✓ Relacionar conteúdos interdisciplinares de forma integrada.  

✓ Desenvolver competências de Gestão de Projetos. 

 

A avaliação destas experiências revela um impacto significativo na 

aprendizagem dos alunos (Lima, Dinis, et al., 2014; Lima, Fernandes, 

Mesquita e Sousa, 2009; Lima, Mesquita, Carvalho e Sousa, 2015; Lima, 

Mesquita e Flores, 2014; Mesquita, Lima, Sousa e Flores, 2009), pela 

oportunidade de lidar com um contexto real, implicando a resolução de 

problemas da arquitetura e urbanismo, bem como o desenvolvimento de 

outras competências essenciais à prática profissional em arquitetura (Lima, 
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Mesquita e Rocha, 2013). No projeto do 1º ano – 2º semestre, cujo o 

Programa é “Fundamentos para Projetos de Habitação” participam 3 

Módulos  Curriculares (MC) de apoio direto ao projeto:  “Caminhando pela 

história 02”, “Técnicas e tecnologias de representação do mundo 02” e 

“Práticas de Projeto – A produção da casa”. 

 

1. VANTAGENS E DESAFIOS DO PROCESSO 

 

O balanço das experiências PBL dos últimos anos, de Programas de 

Graduação em Arquitetura que adotam a metodologia PBL, mostra que, 

baseado nas percepções dos alunos, dos docentes e dos clientes, há um 

conjunto de potencialidades e desafios que se colocam aos alunos, durante 

o desenvolvimento do projeto. Integrar uma equipe de projeto e a 

consequente oportunidade de interagir com outros alunos num projeto 

interdisciplinar, constitui uma das vantagens da participação em processos 

desta natureza. A aplicação prática dos conteúdos e a proximidade com a 

realidade profissional contribuem para uma elevada motivação e empenho 

dos alunos durante o projeto. As principais dificuldades sentidas pelos 

alunos durante o processo relacionam-se, sobretudo, com a gestão do 

projeto e o relacionamento interpessoal.  

Ao nível da gestão do projeto, os grandes desafios concentram-se na 

coordenação de horários, no cumprimento de prazos e na organização e 

planeamento das tarefas do projeto. Ao nível do relacionamento 

interpessoal, os principais desafios passam por aprender a gerir situações 

de conflito possivelmente causadas pela divergência de opiniões e ideias, 

pelo confronto de posturas e de atitudes, pela divergência dos objetivos 

individuais e pela falta de comunicação dentro do grupo. Estas dificuldades, 

que naturalmente acontecem durante a concretização do projeto exigem 

estratégias para serem ultrapassadas. Entender estas dificuldades como 

desafios e saber como superá-los constitui um momento importante de 

aprendizagem que deve ser valorizado pelos alunos, pela Instituição 

Acadêmica (CESUPA) e pelas instituições parceiras. 
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2. CORPO DOCENTE DO PROGRAMA 

2.1 Quadro de Docentes 

PROGRAMA MÓDULOS CORPO DOCENTE 

1. Fundamentos para 

projetos de habitação 

Caminhando pela 

história 02 

Msc. Daniel Silva Leão 

(Coordenador do 

Programa de 

Aprendizagem)  

Msc. Thais Zumero 

Toscano 

 

 

 

Técnicas e tecnologias 

de representação do 

mundo 02 

Msc. Daniel Silva Leão 

(Coordenador do 

Programa de 

Aprendizagem) 

Msc. Luan Rodrigo dos 

Santos Cavaleiro  

Msc. Paulo André 

Dantas Silva 

Práticas de Projeto – A 

Produção da Casa 

Msc. Daniel Silva Leão 

(Coordenadores do 

Programa de 

Aprendizagem) 

Dra. Andreia do S. 

Conduru de S. Cardoso 

 

2.2 Atribuições do Coordenador do Programa de Aprendizagem 

 

A coordenação do Programa é realizada pelo docente envolvido nos 3 

módulos de conhecimento (MC´s) com suporte ao projeto, tendo como 

principal função a docência de conteúdos de apoio técnico ao projeto que 

facilitarão o desenvolvimento de competências desses MC's1. A 

Coordenação é fundamental no apoio à aplicação de metodologias de 

ensino/aprendizagem ativas; no desenvolvimento de modelos de avaliação 

                                                           
1 MC's – Módulos de Conhecimento. 
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do projeto; no desenvolvimento e aplicação de modelos de avaliação de todo 

o processo; na formação do trabalho em equipe; e no aumento da 

proximidade no relacionamento com os alunos. 

 

2.3 Atribuições dos Professores/Tutores 

 

O papel de um tutor nos projetos PBL é diferente de um papel tradicional de 

um docente. O tutor tem como principal responsabilidade o monitoramento 

do progresso do projeto e da aplicação da metodologia PBL. O tutor 

acompanha o desenvolvimento das competências definidas no Manual do 

Projeto e a apresentação de uma solução adequada ao problema proposto. 

Do ponto de vista técnico, o tutor deverá contribuir para o desenvolvimento 

de competências de gestão de projetos do seu grupo. Durante este 

processo, o tutor reúne quando necessário e a pedido dos alunos com o seu 

grupo. O tutor é um docente, mas não vai lecionar, nem dar indicações 

concretas quanto ao conteúdo do projeto, mas sim, encaminhar a equipe de 

alunos na direção mais desejada. O tutor poderá ajudar a tomar decisões, a 

resolver conflitos, a lidar com a avaliação pelos pares, e além disso dar 

feedback ou sugerir fontes de informação como, por exemplo, bibliografia, 

ou aconselhar a recorrer ao coordenador ou a outros docentes, sites e 

informação disponível ao tema do projeto. O tutor participa na avaliação dos 

alunos e ajuda a identificar as dificuldades sentidas nestas avaliações e tenta 

procurar formas de resolvê-las. O tutor, além disso, deve monitorizar o 

progresso nos MCs dos alunos individualmente, especialmente para verificar 

dificuldades de contribuição de cada aluno para o projeto. O tutor tende a 

ser um elemento mais próximo do grupo e com maior facilidade de 

comunicação. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

As competências que os alunos devem adquirir através da realização do 

Programa são em grande parte as competências específicas que estes 

devem adquirir ao realizar os vários Módulos de Aprendizagem de apoio 

direto ao projeto. Além disso, espera-se que os alunos desenvolvam 
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igualmente competências transversais, proporcionadas pela realização de 

um projeto interdisciplinar em grupo. 

 

3.1 Competências do Programa 

 

● Compreender a influência histórica dos acontecimentos do início da 

Modernidade, com o Renascimento, a mentalidade iluminista, período 

barroco, urbanismo nas colônias, em especial Belém, ecletismo, 

neoclassicismo, a vinda da Família Real para o Brasil, França e o ensino 

de arquitetura. 

● Conhecer os processos construtivos de coberturas e como eles se 

aplicam aos projetos habitacionais unifamiliares; 

● Conhecer as influências da topográficas na concepção do projeto e dos 

custos das construções;  

● Compreender o desenho como linguagem técnica que permite a 

edificação do projeto; 

● Aprender habilidades de representação técnica de projetos; 

● Conhecer e aplicar os parâmetros normativos no que diz respeito ao 

projeto arquitetônico; 

● Desenvolver o aparelho motor e a expressão criativa;  

● Analisar o espaço físico real e sintetizar o mesmo em documentação 

técnica de projeto. 

 

3.2 Competências dos Módulos de Aprendizagem 

 

3.2.1 Caminhando pela história 02  

● Entender arquitetura como um processo histórico contínuo; 

●  Compreender as práticas arquitetônicas contemporâneas a partir de 

tipológicas preexistentes; 

●  Identificar atributos arquitetônicos correspondentes às linguagens 

estilísticas; 

● Aplicar os parâmetros e semântica arquitetônicas de períodos 

históricos aos projetos contemporâneos; 
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● Refletir sobre os momentos históricos e seus reflexos na arquitetura, 

identificando, inclusive esse processo na arquitetura 

contemporânea. 

 

3.2. 2 Técnicas e tecnologias de representação do mundo 02  

● Aprofundar os procedimentos técnicos de representação 

Arquitetônica;  

● Desenvolver o aparelho motor e a expressão criativa; 

● Identificar e representar objetos de elementos de média escala de 

complexidade na Arquitetura; 

● Identificar tipologias e desenvolver soluções de circulação vertical, 

escada e rampas, e coberturas; 

● Aplicar os parâmetros normativos no que diz respeito ao projeto 

arquitetônico. 

 

3.2.3  Práticas de Projeto – A Produção da Casa  

● Compreender as metodologias e os processos do projeto; 

● Compreender os fatores fundamentais na concepção do projeto: 

funcionais, psicossociais, econômicos, ambientais e culturais; 

● Desenvolver projetos de habitação unifamiliar; 

● Conhecer métodos e instrumentos destinados a levantar e processar 

dados do terreno, a partir dos quais seja possível representar 

graficamente a realidade física em um documento; 

● Coordenar, fiscalizar e interpretar os levantamentos topográficos; 

● Resolver problemas topográficos das diversas áreas da arquitetura e 

urbanismo. 

 

3.3 Competências Transversais 

 

O trabalho em grupo em um projeto interdisciplinar proporciona momentos 

de aprendizagem únicos. Além das competências específicas dos módulos 

representados no projeto, os alunos têm a possibilidade de desenvolver um 

conjunto de competências transversais, que constituem uma das mais-valias 

do trabalho de projeto. A participação em um projeto desta natureza cria 
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oportunidades para o desenvolvimento das competências transversais que 

os alunos necessitam aprofundar e explorar ao longo do curso. Este projeto 

centra-se no desenvolvimento das seguintes competências transversais:  

 

1. Competências de Gestão de Projetos: 

∙ Capacidade de investigação  

∙ Capacidade de decisão  

∙ Capacidade de organização  

∙ Gestão do tempo  

 

2.  Competências de Trabalho em Equipe:  

∙ Autonomia  

∙ Iniciativa  

∙ Responsabilidade  

∙ Liderança  

∙ Resolução de problemas  

∙ Relacionamento interpessoal  

∙ Motivação  

∙ Gestão de conflitos  

 

3. Competências de Desenvolvimento Pessoal:  

∙ Criatividade/Originalidade  

∙ Espírito crítico  

∙ Autoavaliação  

∙ Autorregulação  

 

4. Competências de Comunicação:  

∙ Comunicação escrita  

∙ Comunicação oral 

 

4. SISTEMA AVALIATIVO 

 

A Avaliação do curso se dará através de um método Processual, 

considerada como a prática ideal de regulação da aprendizagem, pois 
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permite que o aluno, através de retroalimentações sistemáticas, adquira 

consciência sobre seu percurso de aprendizagem, com foco nas 

competências a serem alcançadas. 

O semestre do curso será constituído por um Programa, o Programa será 

composto por 3 módulos de conhecimento (Caminhando pela história 02, 

Técnicas e tecnologias de representação do mundo 02 e Práticas de Projeto 

– A produção da casa).  

Em cada módulo haverá 3 métodos avaliativos Processuais, os quais são: 

 

1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - ADI, com 

peso 1; 

2. AVALIAÇÃO COGNITIVA INDIVIDUAL - ACI, com peso 2; e  

3. AVALIAÇÃO POR PROJETOS – APP, com peso 3. 

 

A média ponderada dos 3 métodos avaliativos gerará a nota do módulo do 

aluno. Se maior ou igual a 7,0 o aluno será considerado aprovado, se menor 

que sete, será considerado reprovado; 

Uma vez que o aluno não consiga a média 7, ele está automaticamente 

inserido no Play Again que consiste na oportunidade de substituição das 

notas da APP e da ACI, com o aprimoramento do projeto e a realização de 

uma nova prova do módulo. 

No Play Again o aluno tem a opção de refazer a Avaliação Por Projetos 

(APP) e a Avaliação COGNITIVA Individual (ACI), podendo realizar as duas 

avaliações, ou apenas escolher uma delas, mantendo-se a Avaliação De 

Desempenho Individual (ADI) pa. A média ponderada dos 3 (três) métodos 

gerará uma nova média do módulo, caso em que se o aluno alcançar média 

maior ou igual a 7,0 (sete) será considerado aprovado no módulo. 

O prazo de execução dos projetos no Play Again será de 20 dias corridos, 

sem prorrogação de prazo. 

Ao final da etapa de Play Again, será feita a composição de média do 

programa. A média do Programa será o resultado da média aritmética dos 3 

módulos que compõe o Programa.  

Aprovação no Programa de Aprendizagem será efetuada da seguinte forma: 
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1) A nota para aprovação no Programa de Aprendizagem se validará a 

partir das seguintes situações específicas e respectivas composições:  

a) Média aritmética maior ou igual a 7,0 (sete) no Programa, com 

média maior ou igual a 7,0 (sete) nos três módulos que o compõe; 

b) Média aritmética maior ou igual a 7,0 (sete) no Programa, 

tendo alcançando nota maior ou igual a 7,0 (sete) em dois módulos e 

maior ou igual a 4,0 (quatro) no terceiro módulo. 

 

2)  A aprovação do Programa de Aprendizagem com dependência em 

um ou dois módulos de conhecimento ficará condicionada à 

realização de dependência do(s) módulo(s) e posterior aprovação 

quando a: 

a)      Média aritmética for maior ou igual a 7,0 (sete) no Programa, 

tendo alcançando nota maior ou igual a 7,0 (sete) em dois módulos e 

menor que 4,0 (quatro) no terceiro módulo; 

b)      Média aritmética for menor que 7,0 (sete) no Programa, tendo 

alcançando nota maior ou igual a 7,0 (sete) em dois módulos; 

c)      Média aritmética for maior ou igual a 7,0 (sete) no Programa, 

tendo alcançado notas menores que 7,0 (sete) e maiores ou iguais a 

4,0 (quatro) em dois módulos. 

 

3)  A reprovação no Programa de Aprendizagem ocorrerá quando a: 

a)      Média aritmética menor que 7,0 (sete) no Programa, tendo 

alcançado notas menores que 4,0 (quatro) em dois módulos; 

b)  Média aritmética menor que 7,0 (sete) nos 3 (três) módulos do 

Programa de Aprendizagem 

 

Ao final deste processo avaliativo, o aluno em dependência tem a opção de 

refazer os módulos por meio do RESTART, que consiste em um modelo de 

acompanhamento avaliativo, que se dará pela realização de um plano de 

aprendizagem individual, no período de férias escolares. Caso o aluno opte 

em realizar o RESTART, deverá solicitar formalmente, via requerimento, no 

dia da entrega dos resultados e efetuar o pagamento da taxa referente ao 

Restart.  
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Caso solicite fazer o Restart o aluno ficará obrigado a apresentar e realizar 

as etapas avaliativas (APP e ACI), na primeira semana de retorno às aulas 

do semestre letivo seguinte, conforme o calendário acadêmico divulgado 

pela instituição. 

Caso o aluno em dependência não deseje realizar o RESTART, deverá 

cursar novamente o (s) módulo (s) em que ficou reprovado, quando houver 

a oferta do mesmo. 

 

4.1  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – ADI 

 

A ADI será realizada de forma individual, por cada professor/tutor do módulo 

e será composta de um checklist de abordagens avaliativas, distribuídas 

em 3 categorias: atitudinal, procedimental e cognitiva.  

1. Abordagem Atitudinal - referem-se à formação de atitudes e 

valores em relação à informação recebida, visando à intervenção do 

aluno em sua realidade. É a vivência do ser com o mundo que o rodeia. 

O aprendizado de normas e valores torna-se alvo principal para que 

este conteúdo seja adquirido por quem quer que seja, e na sua 

proporção e qualificação só é desenvolvido na prática e em seu uso 

contínuo. O indivíduo é moldado de acordo com suas experiências 

vividas. Os conteúdos atitudinais passam pelo processo sociedade-

indivíduo-sociedade. Tratando-se de grupos, tribos, comunidades de 

diferentes escalões sejam eles econômicos ou culturais. Todos 

seguindo normas estabelecidas por todos: respeito, compreensão, 

solidariedade, humildade e outros. 

2. Abordagem Procedimental - Os conteúdos envolve o processo 

ensino-aprendizagem, articulando a construção de uma lógica, uma 

pedagogia e uma área específica de conhecimento. Com a perspectiva 

educacional dialógica, participativa, compartilhada, com a intenção de 

ampliar a capacidade reflexiva acerca da realidade difícil e contraditória 

adotando um compromisso coletivo, interativo, integrativo, viabilizado 

com a construção coletiva do projeto político-pedagógico. Fazer com 

que os alunos construam instrumentos para analisar, por si mesmos, 
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os resultados que obtém e os processos que colocam em ação para 

atingir as metas que se propõem  ou seja, vivenciar o seu potencial. 

3. Abordagem Cognitiva - Implica, dentre outros aspectos, se 

estudar cientificamente a aprendizagem como sendo mais que um 

produto do ambiente. Este tipo de abordagem é principalmente 

interacionista. A abordagem cognitiva visa desenvolver as 

competências do educando nas suas relações com símbolos, 

expressões, ideias, imagens, representações e nexos, com os quais 

ele aprende e ressignificar o real. As competências do aluno 

materializam-se através do trato reflexivo de conteúdos específicos de 

ensino, em situações problematizadoras, desafiadoras para o grupo A 

elaboração de conceitos permite ao aluno vivenciar o conhecimento, 

elaborar generalizações, buscar regularidades ressignificando e 

relacionando a dimensão conceitual do conteúdo numa perspectiva 

científica, criativa, produtiva. cotidianas em que se materializa a 

produção do saber. A escola é um contexto socializador, gerador de 

atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às 

disciplinas, às tarefas, à sociedade. A não compreensão das relações, 

das atitudes. Podemos trabalhar em nossa sala de aula todos os 

conteúdos de maneiras proveitosas, não tentando separá-los, pois 

como podemos perceber todos estão correlacionados com a 

construção como um todo, nenhum deles é mais importante que o outro 

a importância é encontrada no conjunto da obra. 

 

Essas 3 categorias totalizam 27 itens de avaliação, conforme Anexo I deste 

Manual. Esta abordagem avaliativa terá feedback nos períodos 

especificados a seguir. 

FEEDBACKS PERÍODO A SER REALIZADO 

1º Devolutiva de ADI De 9 a 13 de setembro 

2º Devolutiva de ADI De 29 de outubro a 01 de novembro 

 

4.2 AVALIAÇÃO POR PROJETOS – APP 

 

A Avaliação por Projetos é uma metodologia que apresenta aos alunos 
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tarefas e desafios para desenvolver ao longo do seu Programa de 

Conhecimento um projeto ou um produto. A base estrutural do PBL 

(aprendizagem baseada em projetos) integra diferentes fontes 

conhecimentos e estimula o desenvolvimento de competências técnicas e 

transversais, como trabalho em equipe, pensamento crítico, protagonismo 

da sua história. A abertura do PBL se dá a partir de um problema ou questão 

desafiadora, que não tenha resposta óbvia/fácil, mas sim que estimule o 

pensamento crítico, o raciocínio lógico e a imaginação.  

Como suporte à aprendizagem baseada em projetos tem-se a 

orientação da Metodologia da Problematização, que compõe a base 

estrutural do PBL, derivada do método do Arco, de Charles Maguerez, o qual 

é representado esquematicamente por Bordenave e Pereira (1991), 

conforme ilustra a figura 1. O esquema idealizado por Maguerez mostra a 

aplicação da metodologia ativa no processo ensino-aprendizagem a partir 

de cinco etapas que se desenvolvem com base na “realidade ou recorte da 

realidade” (BERBEL, 1998, p. 141). As atividades, respectivamente, 

obedecem às etapas descritas como: observação, identificação de pontos-

chave, teorização, criação de hipóteses e aplicação à realidade (prática). 

Figura 1 – Planejamento do Arco da Problematização por Charles 

Maguerez. 

 

Fonte: BERBEL, 1998 

 

Segundo Berbel (1998), a Metodologia da Problematização tem sido 

utilizada sempre que os temas estejam relacionados com a vida em 

sociedade. Araujo e Sastre (2008) citam que, pelo conceito de aprendizagem 

baseada em projetos, “os alunos trabalham com problemas reais” (ARAUJO 



 

19 
 

e SASTRE, 2008, p. 18), favorecendo a integração entre a universidade e a 

sociedade, a integração entre o ensino e a pesquisa aplicadas a sociedade 

com soluções interdisciplinares, estimulo à criatividade e à inovação, 

estimulo as habilidades de comunicação e desenvolvimento de projetos. 

(ARAUJO e SASTRE, op. cit.).  

A utilização de metodologias ativas de aprendizagem, através das etapas 

que conduzem à elaboração de um projeto/produto, contribuem, segundo 

Demo (2011), com a formação de um sujeito crítico e criativo, que encontra 

no questionamento reconstrutivo um traço. Durante as atividades aplicadas 

sob a ótica da Metodologia PBL, o professor tem o papel de orientar os 

alunos, conduzindo-os através das etapas de desenvolvimento da proposta 

e o aluno tenha um papel ativo na construção do seu aprendizado. 

Na primeira etapa, a de observação, os alunos observam e registram de 

forma sistematizada o que percebem, além de serem dirigidos através de 

questões que os ajudem a não fugir do tema. O professor tem o papel de 

condutor dos alunos durante todo o processo. A partir da observação os 

alunos são estimulados pelo professor a identificar os possíveis problemas 

encontrados na realidade apresentada. Na etapa em que os alunos 

identificam os pontos-chave, eles são conduzidos às questões sobre a 

existência do problema identificado, seus determinantes e condicionantes. 

Os alunos nesta etapa são levados a problematizar sobre o universo em 

análise. Na etapa de teorização, com base nos pontos-chave, são listados 

tópicos a estudar ou perguntas a responder. Esta é caracterizada como a 

etapa de estudo, buscando referências bibliográficas ou documentais. A 

etapa das hipóteses e soluções é o momento em que os alunos, baseados 

em seus estudos, sugerem a solução dos problemas reais identificados 

(BERBEL, 1998). 

Demo (2011) chama de questionamento reconstrutivo o ato de construir 

competências através da renovação do conhecimento, motivado pela 

descoberta crítica e que invariavelmente leva o aluno à capacidade de 

mudar. Considera a pesquisa como ato de educar e que esta deve ser atitude 

cotidiana, valorizando o questionamento e o caminhar paralelo entre teoria 

e prática. 

Segundo Freire (2011) Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as  



 

20 
 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Para ele:  

A construção ou a produção do conhecimento do 

objeto implica o exercício da curiosidade, e com ela 

domesticada, exercita sua capacidade crítica, tomando 

distância do objeto, observando e aproximando-se dele 

de forma metódica, comparando e perguntando. 

(FREIRE, 2011, p. 83). 

 

Desta forma, aos alunos do Programa 2. Fundamentos para projetos de 

habitação foi proposto a seguinte questão desafiadora: 

Como desenvolver o projeto de habitação unifamiliar que atenda às 

questões funcionais, psicossociais, econômicos, ambientais e 

culturais? 

 

O projeto de habitações unifamiliares deve ter como fundamento a análise 

e compreensão de fatores socioculturais de ordem histórica e fatores 

psicológicos, que orientam a análise e compreensão do comportamento dos 

grupos sociais, assim como a compreensão das relações de ordem 

ambiental presentes nas discussões contemporâneas sobre o uso dos 

recursos naturais e seu impacto para o meio ambiente e a sociedade. Estas 

análises permitem ao arquiteto decidir sobre o ordenamento funcional dos 

ambientes que compõe o projeto, os materiais, técnicas e tecnologias 

construtivas que farão a habitação unifamiliar ter um significado para os 

seus usuários e para a cidade. 

Estas análises permitem ao arquiteto decidir sobre o ordenamento funcional 

dos ambientes que compõe o projeto, os materiais, técnicas e tecnologias 

construtivas que farão a habitação unifamiliar ter um significado para os 

seus usuários e para a cidade. Cabendo ainda a seguinte consideração: 

Como projetar com foco na sustentabilidade? 

A arquitetura sustentável tem por premissa a elaboração de projetos de casa 

e edifícios, harmonizando-os com o meio ambiente. Neste processo busca-

se amenizar os impactos à natureza, reduzindo ao máximo os resíduos 

gerados e utilizando com eficiência os materiais e bens naturais, tais como 

água e energia. Além disso, é imprescindível a aplicação de materiais 
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recicláveis e de menor impacto ambiental, como madeiras reflorestadas e 

tijolo sustentável, por exemplo. A aplicação desse conceito entrou em pauta 

após a Crise do Petróleo, na década de 1970, com o intuito de minimizar a 

utilização de energia ou procurando novas formas de utilizá-la. 

Considerando-se que os projetos arquitetônicos levam em consideração 

clima, ambiente, natureza e tecnologia, a busca por alternativas mais 

econômicas e sustentáveis na Arquitetura se intensificou, sendo hoje, quase 

que um requisito obrigatório.  

E como fazer isso se tornar realidade? Projetos sustentáveis devem levar 

em conta algumas características para poderem ser consideradas 

sustentáveis, sendo a principal delas, o respeito ao ambiente, a comunidade 

e aos recursos naturais. A utilização de madeiras reflorestadas, com selo de 

certificação, de painéis fotovoltaicos, para uso da energia solar, lâmpadas 

de led, vasos sanitários com redução de água, estética inteligente, ao se 

utilizar a luz do sol e aproveitar seu calor ou amenizá-lo, a fim de reduzir o 

consumo de energia por condicionadores de ar, são formas de deixar seu 

imóvel mais sustentável. 

Desta forma, o programa tem como objetivo: 

 

“Desenvolver, a nível de anteprojeto, um projeto de residência 

unifamiliar considerando a topografia do lote com foco nos 

condicionantes socioculturais, tecnológicos e na sustentabilidade do 

meio ambiente”. 

 

A primeira entrega consiste em (17/10/2019): 

Entregar a documentação do projeto contendo a análise do lote sobre os 

condicionantes físicos (topografia e orientação), os condicionantes legais, o 

programa de necessidades, análise de fluxos, o estudo do partido, o estudo 

volumétrico e a planta baixa básica; 

 

A segunda entrega consiste em (07/11/2019): 

Entregar de cortes e vistas; 

 

Na versão final, serão considerados (26/11/2019): 
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Projeto básico completo contendo o memorial justificativo, a planta de 

localização, situação e implantação no lote; a planta de cobertura, planta 

baixa de todos os pavimentos, 2 cortes e 2 vistas e layout. 

 

Serão considerados ainda, nos itens de avaliação:  

 

5. A adequação da solução apresentada no projeto aos condicionantes físicos 

e bioclimáticos, às demandas dos clientes e aos critérios de 

sustentabilidade; 

 

6. Serão considerados os argumentos contidos no memorial justificativo e no 

estudo preliminar (incluindo o estudo volumétrico), além do rigor da 

representação das plantas técnicas. 

 

4.3  AVALIAÇÃO COGNITIVA INDIVIDUAL – ACI 

 

A avaliação de desempenho cognitivo será construída a partir dos modelos 

apresentados pela taxonomia de bloom com características dinâmicas, 

buscando avaliar a maneira como o conhecimento aprendido é trabalhado. 

O interesse primordial é no processo, pois, em um mundo em constante 

transformação, o conhecimento deve ser uma ferramenta útil para o 

estudante, ele deve tornar-se capaz de dominar e transferir o aprendido para 

novas situações. 

A avaliação dinâmica é baseada na noção de que as habilidades cognitivas 

são modificáveis e que existe algum tipo de zona de desenvolvimento 

proximal a qual representa a diferença entre a capacidade latente e a 

habilidade realmente desenvolvida. A avaliação dinâmica busca medir esta 

zona de desenvolvimento proximal ou algum análogo dela. 

Desta forma, a avaliação individual será uma prova composta de 20 

questões elaboradas com o objetivo de aferir as habilidades acadêmicas, as 

competências profissionais básicas das áreas, o conhecimento sobre 

conteúdos abordados, além de questões transdisciplinares ao Módulo. 

Abordará todo o conteúdo trabalhado no semestre e de forma cumulativa, 
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visando avaliar o processo e não o produto. Além disso, é um diagnóstico, 

pois permite a correção e superação das dificuldades apresentadas pelos 

alunos ao longo do Programa. Será feita uma ATI para cada Módulo de 

conhecimento trabalhado, com peso 3. 

 

5 PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 

5.1. CAMINHANDO PELA HISTÓRIA 02 

 

5.1.1. OBJETIVOS: 

 

Desenvolver pensamento reflexivo e crítico no sentido de entender a história 

da arte e da arquitetura como processo contínuo, como resposta social, 

fazendo com que usem a história como ferramenta para a produção 

arquitetônica atual. 

 

5.1.2. EMENTA: 

 

Renascimento; Gótico; Barroco; Paladiano; Ecletismo; Neoclassicismo; 

Neopaladianismo; A França e o ensino de Arquitetura, A Arquitetura no Brasil 

e a influência de Portugal; Arquitetura Contemporânea. 

 

5.1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A história da arquitetura e arte deve ser condicionante primordial para a 

formação do arquiteto, Através de um estudo aplicado, o aluno pode 

compreender a arquitetura como fruto de um processo histórico, podendo 

inclusive identificar melhor os processos elaborativos de um projeto 

arquitetônico, suas potencialidades e fragilidades. 

 

5.1.4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

● Renascimento Italiano   

● Gótico x Renascimento: o uso da perspectiva cônica 
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● Arquitetos e Artistas do Renascimento 

● Palladio e as Villas Palladianas 

● Paisagismo e Urbanismo Renascentista 

● Barroco: arte, arquitetura, paisagismo e urbanismo 

● Versailles e Basílica de São Pedro 

● Urbanismo nas Colônias 

● Centro Histórico de Belém 

● Ecletismo 

● Neoclassicismo 

● Neopaladianismo 

● Vinda da Família Real para o Brasil: o que mudou na arquitetura? 

● A França e o ensino da arquitetura 

 

5.1.5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AGRA, Lucio; História da arte no século XX: ideias e movimentos. 2.ed. 

São Paulo, SP: Anhembi Morumbi, 2006. 

Benjamin, Walter ; Valladão Silva, Gabriel; Seligmann-Silva, Márcio. A Obra 

De Arte Na Era De Sua Reprodutibilidade Técnica. L&PM, 2018. 

BENEVOLO, L. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva, 

3a. Ed., 1998.  

CHING , Francis D. K.; JARZOMBEK,Mark; PRAKASH,Vikramaditya. 

História Global da Arquitetura. Ed. Senac, SP; Edição: 1ª, 2016. 

COLE, Emily. História Ilustrada da Arquitetura. Publifolha, 1ª Ed, 2012. 

HEIDEGGER, M. A. Origem da Obra de Arte. Edições 70 – Brasil, 2010. 

 

5.1.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

 

ARNHEIM, R. Arte e Percepção Visual - Uma Psicologia da Visão 

Criadora. Thomson Pioneira, 1998. 

CHIPP, B. Teorias da Arte Moderna. Martins Editora, 2002. 

GOMES, M. Urbanismo na América do Sul - Circulação de ideias e 

constituição do campo. EDUFBA. 2010. 
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HEGEL, F. Curso de Estética - O Belo na Arte. WMF Martins Fontes, 2009. 

NIEMEYER, C. Paisagismo no Planejamento Arquitetônico. EDUFU, 2011. 

OLIVEIRA, A. Novas memórias do urbanismo carioca. FGV, 2008. 

PANOFSKY, E. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 

2002. 

PEVSNER, N. As origens da Arquitetura e do Design Moderno. São 

Paulo: Martins Fontes, 3a. Ed., 2001.  

SECCHI, B. Primeira Lição de Urbanismo. Perspectiva. 2006. 

 

5.2 TÉCNICAS E TECNOLOGIAS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNDO 02 

 

5. 2.1 OBJETIVOS: 

 

Desenvolver habilidades que possibilitem ao estudante utilizar materiais e 

linguagem para a criação e representação com ênfase em elementos de 

circulação vertical e cobertura para elaborar um anteprojeto de uma 

residência unifamiliar 

 

5.2.2 EMENTA 

 

Aprofundar os procedimentos técnicos de representação Arquitetônica; 

Desenvolver o aparelho motor e a expressão criativa; Identificar e 

representar objetos de elementos de média escala de complexidade na 

Arquitetura; Identificar tipologias e desenvolver soluções de circulação 

vertical, escada e rampas, e coberturas; Aplicar os parâmetros normativos 

no que diz respeito ao projeto arquitetônico. 

 

5.2.3. JUSTIFICATIVA 

 

O desenho arquitetônico aparece com competência e habilidade 

fundamental na formação do profissional arquiteto, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Em um segundo momento o conteúdo é 

aprofundado em elementos mais complexos, permitindo ao aluno se 
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desenvolver as habilidades de desenho e da geometria, bem como suas 

aplicações, além do conhecimento dos instrumentos e normas para a 

elaboração de um projeto residencial. 

 

5.2.4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

● CAD 

● Representação de Projetos Arquitetônicos 

● Circulação Vertical 

● Parâmetros Normativos 

● Documentação Técnica de Arquitetura - Anteprojeto 

● Planta de Locação e Situação 

● Layout 

● Planta Baixa 

● Cortes 

● Fachadas 

● Planta de Cobertura 

 

5.2.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICA 

 

CRUZ, M.; MORIOKA, C. Desenho Técnico - Medidas e Representação 

Gráfica - Série Eixos. Editora Érica, 2014 

LACOURT, H. Noções Fundamentos De Geometria Descritiva. Editora 

Ltc. 1995. 

LEAKE, J. M.; BORGERSON, J. L. Manual de desenho técnico para 

engenharia: desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 

2010. 288 p. 

LORETO Jr., A. P.; LORETO, A. C. C. Vetores e Geometria Analítica - 

Teoria e Exercícios. 2ª Ed..LCTE, 2014. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. 4. ed. São Paulo, Blucher, 

2001. 168p. 

MONTENEGRO, G. A. Geometria Descritiva - Vol.1. Edgard Blucher, 2 Ed., 

2016.  
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MORAIS, J. Desenho Técnico Básico: normas de desenho, multivistas, 

leitura-perspectiva, cotagem e toleranciamento, desenho de conjuntos. 

ed. Porto: Porto, 2002. 

VIANNA, M. Desenhando com Todos os Lados do Cérebro: 

possibilidades para possibilidades para transformação das imagens 

escolares. InterSaberes; Edição: 1, 2012.  

 

5.2.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

 

ANDRADE, L. Desenho técnico de edificações. Senai-SP. 2017. 

CUNHA, L. Desenho técnico. 12.ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkain, 2002. 

MONTENEGRO, G. A. Geometria Descritiva: Desenho e Imaginação na 

Construção do Espaço 3-D. Editora: Blucher; Edição: 2ª, 2016. 

PEREIRA, Nicole. Desenho Técnico. Ed. LTC, 2012. 

PRÍNCIPE JÚNIOR, A. R. Noções de Geometria Descritiva. São Paulo. 

Livraria Nobel S.A. 1983.  

RICCA, G. Geometria Descritiva - Método de Monge - 5ª Ed. Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2011. 

SIMMONS, C. MAGUIRE, D. Desenho Técnico - Problemas e Soluções 

Gerais de Desenho. HEMUS. 2004. 

 

5. 3. PRÁTICAS DE PROJETO – A PRODUÇÃO DA CASA 

 

5.3.1. OBJETIVOS: 

         

Conhecer as metodologias de projeto; compreender os fatores socioculturais 

de ordem histórica e fatores psicológicos que orientam a análise e 

compreensão do comportamento dos grupos sociais; compreender as 

relações de ordem ambiental presentes nas discussões contemporâneas 

sobre o uso dos recursos naturais e seu impacto para o meio ambiente e a 

sociedade; Desenvolver projeto de habitação unifamiliar; Conhecer as 

grandezas e unidades de medida utilizadas na topografia; Utilizar medidas 

diretas e indiretas de distância; Conhecer os tipos de coordenadas; Verificar 
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a importância da topografia na arquitetura e urbanismo; Conhecer a divisão 

da topografia; Fazer levantamentos topográficos planimétricos de acordo 

com a Norma; Calcular áreas das poligonais; Analisar e interpretar imagens 

aéreas; Desenhar e analisar perfis longitudinais; Analisar o traçado das 

curvas de nível; Interpretar a tipologia das construções vizinhas; Fazer 

levantamentos e interpretar dados de terrenos 

 

5.3.2. EMENTA 

 

Metodologias de projeto; aplicação de técnicas de representação; análises 

de ordem sócio-histórica e psicológica; Desenvolvimento de projeto de 

habitação unifamiliar; Planimetria; Altimetria; Topologia e Problemas 

especiais de Topografia. 

 

5.3.3. JUSTIFICATIVA 

  

O módulo justifica-se pela necessidade de se compreender as 

características e peculiaridades envolvidas no processo de produção da 

casa, considerando-se que para tanto, faz-se necessário a compreensão de 

fatores sócio históricos, psicológicos, técnicos, tecnológicos e a descrição 

do relevo do lote; a representação gráfica do projeto e das características 

tipológicas da localidade, bem como as dimensões, os elementos existentes, 

as variações altimetricas e os acidentes geográficos presentes. 

Com estas análises é possível desenvolver o projeto de habitação unifamiliar 

aplicando os conhecimentos sobre a sociedade, os grupos familiares, os 

materiais, as tecnologias construtivas e o terreno, dando base para 

execução de projetos e sendo fundamental para a etapa de execução da 

obra. 

 

5.3.3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

● Introdução às metodologias de projeto; 

● Pesquisa sócio histórica; 

● Programa de necessidades, partido e fluxos; 
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● Análise volumétrica; 

● Análise de condicionantes bioclimáticos para o projeto; 

● Documentação Técnica; 

● Introdução à topografia; 

● Fotogrametria; 

● Planimetria; 

● Altimetria; 

● Topologia. 

 

5.3.4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia: aplicada a engenharia civil. 2.ed. 

rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher, reimp. 2010  

DIAS, Marcia. Desenvolvimento urbano e habitação popular em São Paulo 

– 1870-1914. Nobel Franquias. 1989. 

GHILANI, Charles D. Geomática. São Paulo: Pearson, 2013. 

HECHINGER, M; KNOLL, W. Maquetes Arquitetônicas. Martins, 2003 

MCCORMAC. Topografia. São Paulo: Pearson, 2016. 

NEUFERT, Peter. Casa, apartamento, jardim. Gustavo Gili, 2012. 

 

5.3.5 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLEMENTAR 

 

BUXTON, Pamela. Manual do Arquiteto - Planejamento, Dimensionamento 

e Projeto - 5ª Ed. 2017 

FERREIRA, Antonio. Habitação de Interesse Social - Aspectos Históricos, 

Legais e Construtivos. Ed. Interciência, 2015. 

Heywood, Huw. 101 Regras Básicas Para Uma Arquitetura de Baixo 

Consumo Energético. Gustavo Gili. 2016. 

Francis, Ching. Edificações Sustentáveis Ilustradas. Bookman, 2017. 

COMASTRI, José Anibal. Topografia: altimetria. Viçosa: UFV, 2005. 

FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento: sem complicação. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2008. 

Gonçalves, José Alberto.; Topografia - Exercícios e Tratamento de Erros. 

Lidel Zamboni, 2015 
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NEVES, Laert. Adoção do Partido em Arquitetura. EDUFBA. Salvador, 2011. 

Silva,I.; Segantine, P. Topografia Para Engenharia - Teoria e Prática de 

Geomática. Campus, 2015. 

TULER, Marcelo. Fundamentos de Topografia. Bookman, 2013. 

 

6 PROGRAMAÇÃO DO SEMESTRE 

DATAS ATIVIDADES  LOCAL 

01/08/2019 ● Acolhimento aos alunos SALA DE 

AULA DE 

ARQUITETUR

A – AU2MA 

05/08/2019 ● Apresentação da Metodologia PBL; 

● Abertura do Problema/Questão Desafiadora 

● Planejamento das atividades do semestre com os alunos; 

● Formação das equipes. 

SALA DE 

AULA DE 

ARQUITETUR

A – AU2MA 

13/08/2019 Palestra “O papel do estudante universitário” Auditório JM 

15/08/2019 Feriado “Adesão do Pará”  

19/08/2019 Entrevista Clientes Reais - APP SALA DE 

AULA DE 

ARQUITETUR

A – AU2MA 

21/08/2019 Palestra “Mola Model” Auditório JM 

23/08/2019 Palestra “Grupo Saint Gobain – Materiais Sustentáveis Auditório JM 

De 09 a 

13/09/2019 

● 1ª Devolutiva ADI AU2MA 

04/10/2019 Projeto “Saber Ver a Cidade” – Centro histórico de Belém  

14/10/2019 Facultado “Pós-Círio”  

15/10/2019 Facultado “Dia do Professor”  

17/10/2019 1ª Entrega de Projeto (APP) AU2MA 

18/10/2019 Projeto “Saber Ver a Cidade” – Vigia de Nazaré  

28/10/2019 Facultado “Recírio”  

De 29/10 a 

01/11/2019  

● 2ª Devolutiva ADI AU2MA 
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07/11/2019 2ª Entrega de Projeto (APP) AU2MA 

12/11/2019 ● Avaliação Cognitiva Individual  - ACI – Práticas de Projeto 

– A produção da casa 

AU2MA 

13/11/2019 Avaliação Cognitiva Individual  - ACI – Caminhando pela 

história 2  

AU2MA 

14/11/2019 Avaliação Cognitiva Individual  - ACI - Técnicas e 

tecnologias de representação do mundo 02 

AU2MA 

15/11/2019 Feriado “Proclamação da República”  

26/11/2019 Entrega e Defesa do Projeto (APP) AU2MA 

De 04 a 

06/12/2019 

● Feedback da Avaliação Por Projetos AU2MA 

09/12/2019 ● Entrega da Nota Global dos Módulos AU2MA 

10/12/2019 ● Play Again – Avaliação Cognitiva Individual  - ACI - 

Práticas de Projeto – A produção da casa 

AU2MA 

11/06/2019      Play Again - Avaliação Cognitiva Individual  - ACI - 

Caminhando pela história 2 

AU2MA 

12/06/2019     Play Again - Avaliação Cognitiva Individual  - ACI - 

Técnicas e tecnologias de representação do mundo 02 

AU2MA 

17/12/2019 ● Play Again – APP (DEFESA) AU2MA 

19/12/2019 ● Entrega da Nota Global - Play Again 

● Entrega do Programa de Aprendizagem Individualizado - 

Restart 

AU2MA 

De 

09/01/2020 

a 

22/01/2020 

● Projeto “Saber Ver a Cidade” – Rio de Janeiro-São Paulo-

Curitiba 

 

03/02/2020 ● Restart – APP (DEFESA) AU2MA 

04/02/2020 Restart – ADC (PROVA) AU2MA 

07/02/2020 ● Entrega da Nota Global Restart AU2MA 
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7. ENDEREÇOS INSTITUCIONAIS 

 

● UNIDADE GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 

Av. Governador José Malcher, 1963 – São Brás. 

Tel: 4009-9100. 

● UNIDADE ALCINDO CACELA 

Av. Alcindo Cacela, 1523 – São Brás. 

Tel: 4009-9180 

● UNIDADE ALCINDO CACELA 

Av. Alcindo Cacela, 980 – São Brás. 

Tel: 4009-9180 

● UNIDADE ALMIRANTE BARROSO  

Av. Almirante Barroso, 3775 – Souza. 

Tel: 3205-9000/ 3205-9044. 

● UNIDADE NAZARÉ 

Av. Nazaré, 630 – Nazaré. 

Tel: 4009-2100. 
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ANEXO 1 

CHECKLIST DE ABORDAGENS AVALIATIVAS 

   

A
TI

TU
D

IN
A

L 

RESPONSABILIDADE 

PONTUALIDADE 

ASSIDUIDADE 

CUMPRIMENTO DAS TAREFAS  

COMPROMISSO COM A EQUIPE DE TRABALHO 

DESIGN 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

CRIATIVIDADE 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

ÉTICA E SOCIABILIDADE 

INTERAÇÃO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO COM OS PROFESSORES 

INTERAÇÃO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO COM OS COLEGAS 

CAPACIDADE PARA COOPERAR E VALORIZAR A COOPERAÇÃO 

AUTO-DISCIPLINA 
ESFORÇO E VALORIZAÇÃO DO ESFORÇO PARA APRENDER 

COMPREENSÃO E VALORIZAÇÃO DA ETICA DA INSTITUIÇÃO 

P
R

O
C

ED
IM

EN
TA

L 

AUTO-DISCIPLINA 
ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS A SEREM APRESENTADAS 

TÉCNICA 
DOMÍNIO DE DESTREZAS TECNOLÓGICAS 

APRESENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

USO DA LINGUAGEM 

CAPACIDADE DE EXPRESSAR VERBALMENTE O PROJETO 

CLAREZA NAS ARGUMENTAÇÕES 

USO CORRETO DA LINGUA PORTUGUESA 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

  

INTERESSE INTELECTUAL INVESTIGATIVO 

INTERESSE PELOS CONTEÚDOS (CONHECIMENTO) 

DESEMPENHO PARA CORREÇÃO DAS TAREFAS 

DESEMPENHO EM GRUPOS DE TRABALHO EM SALA 

CAPACIDADE PARA FINALIZAR TAREFAS EM SALA DE AULA 

QUALIDADE DOS TRABALHOS INDIVIDUAIS 

QUALIDADE DOS TRABALHOS EM GRUPO 

ATENDIMENTO ÀS COMPETENCIAS PROPOSTAS  

 


