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AED 1 – Estudo sobre Espaços Comerciais – Produto Individual
1.

Produtos a serem entregues:
Texto em diagramação de artigo especializado para publicação em revista de arquitetura no formato
A4, encadernado e identificado com:
 nome da disciplina (PR 7 – Noturno)
 turma (C01; ou C02; ou C03)
 nome e sobrenome do aluno
 nome do professor orientador
 identificação do trabalho (N1a – Estudo de Casos de Espaços Comerciais)
 data

Data de Entrega: 04 de março de 2017 (sábado das 7h15min às 8h45min)
2.

Observações:
 O Estudo dos edifícios comerciais a serem apresentados é comparativo, portanto todo aluno deve
ter um estudo referencial de uma galeria de médio ou grande porte, objeto de pesquisa
bibliográfica e outra galeria local. (como exemplo cita-se o conjunto nacional em São Paulo e a
Galeria 1, em Goiânia).
 O trabalho deve conter plantas, cortes, vistas e perspectivas que sejam capazes de conduzir a
compreensão técnica e construtiva da obra.
 A obra deve ser analisada no contexto urbano, sua relação com a rua ou ruas, com a quadra que esta
locada e com as quadras do entorno, com a cidade, acessos, cheios e vazios, composição de
paisagem, seu contexto como objeto arquitetônico inserido no contexto maior: sua contribuição na
composição da paisagem da cidade.
 Os textos devem se ater a complementar e/ou explicitar as informações contidas nas imagens, onde
deve obrigatoriamente ser observados: medidas ou dimensões (das circulações, das distintas
tipologias, das alturas), número de pavimentos, acessos verticais (escadas sociais e de serviços,
rampas e elevadores), sistema de abastecimento de água, carga e descarga de produtos, garagens
e/ou estacionamentos, materiais e técnicas construtivas, tecnologia e sistema estrutural adotado.

Observação:
Este edital poderá ser modificado, inclusive com acréscimo de exigências, ao longo do
desenvolvimento da etapa.
BOM TRABALHO!
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