AUT0188 – Construção do Edifício 4 - 2° Semestre 2014 – Turmas T2 e T4

Calendário indicativo de aulas - AUT 188 - 2 Semestre 2014
Turma T2 (Profa. Fabiana Lopes de Oliveira ) e Turma T4 (Profa. Sheila Walbe
Ornstein)
Monitor: Doutorando Luciano Ferreti
Aula Data

Conteúdo
a

1

05/ago

1 aula
Apresentação do curso

2

12/ago

Conceitos sobre desempenho

3

19/ago

Esquadrias

4

26/ago

Esquadrias

5

02/set
09/set

Revestimentos
Semana da pátria – não haverá aula

6

16/set

Revestimentos

7

23/set

Pavimentos

8

30/set

Pavimentos

9

07/out

Avaliação Pós-Ocupação (APO):
conceitos e instrumentos

10

14/out

11

21/out
28/out

12

04/nov

13

11/nov

14
15
16

18/nov
25/nov
02/dez

Avaliação em sala de aula (Teste 3 – T3
sobre pavimentos)
Apresentação do exercício E2
Feriado – não haverá aula

2a aula
Conceito de desempenho (continuação)
Divisão das equipes
Esquadrias
Composição das equipes e pesquisa de
edificação para o E1 (Exercício 1)
Revestimentos
Avaliações em sala de aula (Teste 1 – T1
sobre esquadrias)
Pavimentos
Avaliação em sala de aula (Teste 2 – T2
sobre revestimentos)
Avaliação Pós-Ocupação (APO):
apresentação de casos
Apresentação do exercício 1 (E1)
Proteção passiva contra incêndio
Atendimento exercícios (E1 e E2)

Atendimento exercício E2
Atendimento exercício E2
Entrega do E2 em sala de aula até as
11h40
Atividade extraclasse referente ao E1/Revisão das aulas de Esquadrias,
Revestimentos e pavimentos
Atendimento exercício E1/Realização do teste para quem faltou o T1, T2 ou T3
Apresentação do seminário
Entrega do relatório E1 na secretaria do AUT

Objetivos
Estudo das práticas executivas da produção do edifício e sua interação com os projetos arquitetônicos
e complementares abordando os seguintes subsistemas: vãos (tipologia de esquadrias internas e
externas), revestimentos (internos e externos), pavimentação e proteção passiva contra o incêndio.
Para tanto são transmitidos conhecimentos teórico-práticos vinculados ao uso, desempenho e
detalhamento das tecnologias construtivas tradicionais e de vanguarda, ligados aos componentes e
aos elementos dos edifícios, associando suas respectivas funções a uma estreita relação com a busca
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da melhoria da qualidade. A disciplina adota procedimentos de avaliação de pós-ocupação (APO) para
a verificação de desempenho de edificações no decorrer do uso.

Exercício 1 (E1) em equipe de até 6 (seis) alunos, sobre a percepção e análise, com base em
procedimentos de APO, do desempenho dos edifícios estudados, com relação aos vãos (internos e
externos), revestimentos, pavimentos e proteção passiva contra incêndio de um edifício estudo de
caso. O desempenho deverá ser analisado com base nos requisitos relacionados a: segurança no uso
e na operação; segurança contra fogo (proteção passiva); estanqueidade; saúde, higiene e qualidade
do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico. Cada grupo escolhe um
edifício residencial, comercial ou institucional com, no mínimo, um ano de uso. A análise dos sistemas
(vãos, revestimentos e pavimentos) deverá ser feita para, no mínimo, dois ambientes do edifício
selecionado, sendo um ambiente interno e outro externo. Os grupos apresentarão no dia
25/Nov/14, em sala de aula, um seminário com a síntese do trabalho. Todos os integrantes
deverão estar presente no dia da apresentação oral e a nota do seminário será atribuída
individualmente. O relatório deve conter a descrição e a análise de desempenho dos ambientes do
edifício selecionado e deverá ser entregue em prancha de papel sulfite formato A4 ou dobrado em
tamanho correspondente. A avaliação do E1 será feita por meio da apresentação oral em sala (30%
da nota) e do relatório (70% da nota). Entrega do relatório até 02/Dez/14 na secretaria do AUT,
até às 18h00.
Exercício 2 (E2) em dupla, sobre a proteção passiva contra incêndio. O exercício será avaliado
pelas tomadas de decisão em projeto que será fornecido aos alunos. O assunto versará sobre o
conteúdo apresentado na aula expositiva correspondente e terá como referência textos da bibliografia
especializada: Decreto Estadual Nº 56.819/2011,e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro do
Estado de São Paulo (2011) e Seito et al (2008). Entrega até 04/Nov/14 em sala de aula até as
11h40.
Testes individuais (T) a serem realizados ao final das aulas dos dias 16/Set/14 (T1 sobre
esquadrias), 30/Set/14 (T2 sobre revestimentos) e 14/Out/14 (T2 sobre pavimentos). Os
testes terão duração de 1 hora. Será permitida a consulta às anotações pessoais em papel. Não
haverá testes substitutivos.
Avaliação
O método de abordagem e os critérios de avaliação dos exercícios (trabalhos práticos) são:
 conceituação e conteúdo: peso 4;
 análise crítica e conclusões: peso 3;
A média final (MFinal) será:

 desenhos, figuras e fotografias: peso 2;
 formatação do trabalho: peso 1;

MFinal = 0,15xT1 + 0,15xT2 + 0,15xT3 + 0,35xE1+ 0,2xE2

OBSERVAÇÕES:
1.A presença nas atividades da disciplina deve ser comprovada mediante assinatura da lista de
presença. Alunos com frequência inferior a 70% não terão direito ao aproveitamento de
créditos, de acordo com o artigo 84 do Regimento Geral da USP.
2. Os integrantes de cada equipe devem pertencer à lista do mesmo professor. Não
serão aceitas equipes compostas por alunos de turmas de professores diferentes.
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Recuperação
Prova individual (PRec), sem consulta, sobre todo o conteúdo do programa da disciplina. A média
final da Recuperação (MRec) será: MRec = (MF + PRec)/2. Terá início às 09h00 com duração
mínima de 1 (uma) hora e máxima de 3 (três) horas. O ingresso de alunos em sala ou estúdio para a
realização da prova será permitido até às 10h00.
DATA da Rec: a definir
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