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PLANO DE ENSINO
RAMO: Teoria, História e Crítica da Arquitetura e do Urbanismo
Disciplina: Ensaio Crítico

EC

Período: 9º

Código: ARQ 1460

Pré-Requisitos: ARQ 1055

Créditos: 06

Turmas: C01-C06

Referência: 2018/2

Professores: C01: Vânia Maria Faria F. Carvalho; C02: Nancy de Melo Batista Pereira; C03: Fernando Rabelo; C04:
Miraci Kuramoto Nucado; C05: Isabela Paiva Ferrante; C06: Maria Eliana Jubé Ribeiro

EMENTA:
Pesquisa no campo da arquitetura e do urbanismo; noções de metodologia de pesquisa e
exercício prático de investigação individual
OBJETIVOS GERAIS:
Conhecer as especificidades da investigação na área da arquitetura e/ou urbanismo por meio de
exercício prático, em que se desenvolve a capacidade de síntese e o pensamento, utilizando os
conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:





Exercitar a reflexão sobre o ambiente construído (espaço edificado e / ou urbano) enquanto fato
histórico-social e estético-técnico.
Introduzir a prática de pesquisa segundo metodologia pré-estabelecida, com apoio do estudo da teoria.
Desenvolver a compreensão a respeito de um objeto de estudo e exercitar a capacidade de síntese,
apoiando-se no conhecimento da teoria e da história apreendidos ao longo curso de Arquitetura e
Urbanismo.
Assegurar a adoção de um objeto de estudo dentro do horizonte possível (um semestre letivo),
resguardando a exploração e aprofundamento do tema e o bom resultado do trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:








Noções de metodologia de pesquisa;
Organização do trabalho intelectual.
Definição do assunto e delimitação do tema de pesquisa;
Elaboração de Plano de pesquisa;
Leituras teóricas;
Levantamento de dados;
Redação de artigo final com a comunicação dos resultados da pesquisa

METODOLOGIA:
Desenvolvimento individual do tema selecionado sob orientação do professor.
As pesquisas devem resguardar a especificidade do Ramo de Teoria e História.



Pesquisas descritivas, cujos objetivos maiores sejam o registro (através do inventário e catalogação)
e o conhecimento acerca de determinado fenômeno arquitetônico;
Pesquisas bibliográficas (exclusivamente), com o objetivo de obter conhecimento mais aprofundado
sobre questões arquitetônicas e/ou urbanísticas a partir de referências já publicadas.
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As atividades da pesquisa estarão organizadas em etapas complementares, desenvolvidas com base em
procedimentos metodológicos previamente discutidos.
Resultado ou produto esperado: Artigo
Número de páginas: 20 páginas (no máximo)
Regras/normas: ABNT (NBR 6022:2003)

AVALIAÇÃO/ ETAPAS DE TRABALHO A SEREM REALIZADAS DURANTE O
SEMESTRE:
N1 = N1A (Peso 2) + N1B (Peso 3) + N1C (Peso 5)
N1A – Entrega de intenção de pesquisa após discussões em sala de aula e com o professor
orientador;
N1B – Levantamento e Revisão bibliográfica e fichamentos;
N1C – Elaboração do Plano de Pesquisa:
Após a primeira etapa de leitura, o aluno deve realizar a definição final do tema e o recorte de
pesquisa, apresentando o plano de pesquisa.

Sugestão de avaliação:
Escolha do assunto/objeto de estudo, sendo recorte temporal e espacial (1,0); justificativa (1,0); objetivos (1,0)

3,0

Caracterização do Objeto

2,5

Problematização (clara e viável, ensejando um objetivo geral preciso)

2,0

Procedimentos Metodológicos Adequados

0,5

Redação (linguagem)

2,0

Referências (referencial pertinente e suficiente)

0,5

Normalização (NBR 6022)

0,5

N2 Parcial = N2A (Peso 1) + N2B (Peso 5) + N1C (Peso 4)
N2 Final = 0,9*N2 Parcial + AI
N2A – Sumário preliminar do artigo;
N2B – Minuta (versão preliminar do Artigo)
N2C – Artigo Final
Tanto para a Minuta, quanto para o Artigo deve-se observar:
01. Apresentação /estrutura formal:
- Redação (ortografia, elementos gramaticais, pontuação...);
- Graficação: croquis e imagens escolhidas de acordo com sua conveniência e abordagem;
- Estrutura (Título, Autoria, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais,
Referências e Abstract);
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- Atendimento a NBR 6022 (formatação, citações e referências);
- Não exceder vinte laudas.
02. Conteúdo:
- Linguagem: Coerência, coesão e clareza;
- Retomada dos elementos relacionados ao Plano de Trabalho e pertinência em relação ao
texto;
- Análise das imagens apresentadas e a relação com o texto (ir além da mera descrição);
- Postura crítica mediante as ideias e/ou conceitos dos autores expostos (apresentar marca
pessoal).

Somente serão avaliados os trabalhos desenvolvidos e devidamente orientados em sala de
aula.

FONTES DE ESTUDO COMPLEMENTARES:
Além dos títulos relativos à organização do trabalho intelectual, a bibliografia utilizada para pesquisa será
determinada de acordo com o tema e objeto de estudo da investigação.
Para saber escrever é preciso é preciso saber ler.
(Jorge Luiz Borges)

AED:
(12 frequências)
AGOSTO

2 frequências: Leitura das normas para artigos científicos, citações e referências - exercício de normalização;

SETEMBRO

4 frequências: Fichamento de livro sobre metodologia de pesquisa (estrutura de plano de trabalho);

OUTUBRO

4 frequências: participação seminário de IC Congresso de Ciência e Tecnologia (relatórios)

NOVEMBRO

2 frequências: Leitura de artigos indicados pelo orientador, identificando as partes componentes do artigo;
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CRONOGRAMA 2018_2

Apresentação dos professores e discussão geral sobre temas de pesquisa
Definição do objeto de estudo | abordagem teórica | objetivos gerais (N1B)
Aula Expositiva: Pesquisa em arquitetura e urbanismo e seus caminhos; (discussões
específicas por professor - possibilidades de abordagens - temas | linhas de pesquisa)
Lançamento N1A – Intenção de pesquisa (definição tema/abordagem teórica/ objeto/
referências bibliográficas básicas e objetivos - 3 p.) + Lançamento N1B – Levantamento e
Revisão bibliográfica
Orientação e desenvolvimento Intenção de Pesquisa - estrutura do Plano de Pesquisa

7/8

ter

14/8

ter

21/8

ter

Orientação e desenvolvimento Intenção de Pesquisa - estrutura do Plano de Pesquisa

24/8

sex

Entrega N1 A – Intenção de Pesquisa. Orientação Levantamento e Revisão bibliográfica

28/8

ter

Orientação Levantamento e Revisão bibliográfica

4/9

ter

Orientação Fichamento e Levantamentos (cont.)

7/9

sex

Feriado – Independência

11/9

ter

Orientação Fichamento, Levantamentos e do desenvolvimento do Plano de Pesquisa

18/9

ter

Entrega N1 B - Levantamento de dados e referências bibliográficas. Lançamento N1C
– Plano de Pesquisa. AULA TEÓRICA: Elaboração do Plano de Pesquisa (Profa.
SANDRA).
Orientação e Desenvolvimento do Plano de Pesquisa

25/9

ter

Orientação e Desenvolvimento do Plano de Pesquisa

AGOSTO [24 horas/aula
AED 2 horas/aula

AGOSTO

SETEMBRO
[22 horas/aula]
AED 4 horas/aula
[52 horas/aula]

SETEMBRO

2/10

ter

Entrega N1C - Plano de Pesquisa. Lançamento Etapa N2A: Sumário Comentado
Orientação e Desenvolvimento do Sumário Comentado

9/10

ter

Orientação e Desenvolvimento do Sumário Comentado

12/10

sex

FERIADO – PADROEIRA

16/10

ter

Entrega N2 A – Sumário Comentado – Lançamento N2B e N2C – Minuta e Artigo.
Aula Expositiva: Normas e Elaboração de Artigo Científico (Prof. Vânia)

23/10

ter

Orientação e Desenvolvimento da Minuta.

30/10

ter

Orientação e Desenvolvimento da Minuta.

OUTUBRO
[26 horas/aula]
AED 2 horas/aulas
[80 horas/aula]

OUTUBRO

2/11

sex

FERIADO - FINADOS

6/11

ter

Orientação e Desenvolvimento da Minuta

13/11

ter

Orientação e Desenvolvimento da Minuta

16/11

sex

RECESSO - FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

20/11

ter

Orientação e Desenvolvimento da Minuta

23/11

sex

Entrega N2B - Minuta do Artigo

27/11

ter

Orientação Revisão do Artigo

30/11

sex

Orientação Revisão do Artigo

NOVEMBRO [22 horas/aula]
AED 2 horas/aula
[104 horas/aula]

NOVEMBRO
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4/12

ter

Orientação Revisão do Artigo

11/12

ter

Entrega N2C Artigo Final

18/12

ter

SEMINÁRIO - APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
Devolução dos trabalhos
Comunicação da N2 e MÉDIA FINAL

DEZEMBRO
[16 horas/aula]
[120 horas/aulas]

DEZEMBRO

