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1. Temática
Design de equipamentos, instalações, mobiliário e componentes construtivos para
instituições culturais e educacionais: Memorial da America Latina – Galeria Marta
Traba.
2. Objetivo da Disciplina
Instrumentar os alunos para o desenvolvimento de projetos de componentes
construtivos industrializados, mobiliário, equipamentos e infraestrutura para
edificação, considerando as atividades e usos desenvolvidos e propostos no
contexto da instituição de referência para o projeto desta disciplina, a partir da
concepção, da metodologia e dos processos característicos da produção industrial.
3. Conteúdo
A disciplina aborda as interfaces entre o Desenho Industrial e a Arquitetura do
ponto de vista do projeto de produto e da produção industrial, considerando o
emprego de equipamentos e componentes construtivos industrializados no
contexto do edifício, a partir de parâmetros relacionados com a usabilidade, os
requisitos de desempenho, os materiais e os processos de fabricação/montagem
mais usuais para estes produtos. Considera a linguagem projetual como parte
integrante dos projetos propostos.
Serão enfatizados aspectos como:
•

Exercícios de observação e análisequalitativa da usabilidade de equipamentos,
mobiliário e componentes construtivos industrializados;

•

Materiais e processos produtivos, incluindo a fabricação digital;

•

Sistemas estruturais e ligações entre componentes – uso, funcionamento e
desempenho;

•

Montagem e desmontagem de equipamentos, sistemas de mobiliário e
componentes construtivos industrializados;

•

Desempenho ambiental dos elementos projetados, relacionando-o com o ciclo
de vida da edificação estudada;

•

Flexibilidade e versatilidade dos elementos projetados para adaptação a
diferentes usos ao longo dos próximos vinte anos;

•

Comunicação e verificação do projeto através de meios de representação
gráfica, modelos virtuais e modelos físicos.

4. Desenvolvimento da Disciplina
A disciplina será ministrada sob a forma de aulas teóricas e práticas onde serão
apresentados alguns dos principais parâmetros a serem considerados no
desenvolvimento de projetos para equipamentos, mobiliário e componentes
industrializados para o edifício.
A partir de levantamentos, visitas técnicas, observações e análises serão listados
requisitos de projeto para o desenvolvimento da proposta.
Os projetos serão concebidos com base em estudos formais, com o auxílio de
modelagem virtual e física, e a posterior construção de modelos de aparência para
a apresentação final dos trabalhos.
5. Organização, avaliação e presença nos trabalhos didáticos.
Os levantamentos e projetos serão desenvolvidos em grupos de, no máximo,
QUATRO ALUNOS, que realizarão os exercícios de observação, a formulação dos
requisitos de projeto e o desenvolvimento dos equipamentos, mobiliário,
instalações e componentes industrializados propostos.
A partir da formulação dos requisitos de projeto, inicialmente, o desenvolvimento de
partidos projetuais se dará individualmente, através da elaboração de esboços e
modelos de estudo, virtuais e físicos.
Nas datas de entrega dos exercícios serão atribuídas aos alunos presença e
avaliação parcial do seu trabalho. Essas avaliações farão parte da nota final do
aluno.
O desenvolvimento do projeto final, que deverá atender ao tema da disciplina, será
realizado em grupo e apresentado para avaliação em seminário contendo pranchas
de visualização, especificações técnicas e modelos físicos.
A nota final do aluno será o resultado da média aritmética das avaliações
realizadas ao longo do semestre.
6. Observações
Todas as entregas de trabalho, parciais e final, serão feitas na secretaria do AUP,
em formato eletrônico, por meio dearquivos digitais em formato PDF. As pranchas
de visualização e os modelos físicos deverão ser apresentados nas datas previstas
no cronograma, permanecendo em poder dos alunos.
Serão aferidas frequências individuais em todas as atividades do curso.A critério
dos professores poderão ser atribuídos conceitos relativos à assiduidade,
pontualidade e participação dos alunos.
Esta disciplina não permite recuperação.
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Cronograma de Atividades
MêsDia

Atividades

Fevereiro
26

Planejamento das atividades da disciplina

Março
05

Apresentação da disciplina
Apresentação do EXERCÍCIO 1: Pesquisa inicial e análise
qualitativa – Tema: Instituições e ambientes para realização de
exposições e/ou atividades de formação/oficinas/produção manual e
digital.
(Formação de grupos com até 4 alunos da mesma turma)

12

Seminário e entrega do EXERCÍCIO 1: Pesquisa inicial e análise
qualitativa – Objetivo: Identificar e selecionar referências projetuais
(pelo menos uma visita presencial) a respeito de espaços
expositivos e seus componentes constituintes, tais como espaçosambientes, instalações, mobiliário, equipamentos e infraestrutura,
segundo o tema da disciplina.
Visita presencial, com documentação de imagens e entrevistas
(MAC, Pinacoteca, MCB, MASP, MUBE etc.) a ser relatada como
parte do seminário.

19

Visita técnica à Galeria “Marta Traba” da Fundação Memorial da
América Latina, SP. (atividade obrigatória)

26

Referências e paradigmas para o projeto do produto para a
edificação
Apresentação dos requisitos básicos para os equipamentos e
componentes construtivos escolhidos.
Entrega da seleção dos temas de projeto pelas equipes.
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Abril
02

Semana Santa. Não haverá aula

09

Estudos preliminares: geração e multiplicação de alternativas
projetuais para equipamentos e componentes construtivos
industrializados. Orientação às equipes.

16

Desenvolvimento individual de partidos projetuais (esboços e
modelos de estudo - virtuais e físicos). Orientação às equipes.

23

Desenvolvimento individual de partidos projetuais (esboços e
modelos de estudo - virtuais e físicos). Orientação às equipes.

30

Entrega do EXERCÍCIO 2: Apresentação individual de partidos
projetuais (esboços e modelos de estudo tridimensionais) –
Seleção de alternativa para o desenvolvimento do Projeto

Maio
07

Desenvolvimento em grupo Estudo Preliminar.

14

Desenvolvimento em grupo do Estudo Preliminar.

21

Desenvolvimento em grupo do Estudo Preliminar.

28

Seminário de apresentação/Avaliação do Estudo Preliminar Exposição no estúdio, avaliação e entrega (arquivos digitais e
modelos de estudo).

Junho
04

Recesso escolar. Não haverá aula.

11

Detalhamento do PROJETO do componente; mobiliário; instalação.
Modelos virtuais e físicos.

18

Detalhamento do PROJETO do componente; mobiliário; instalação.
Modelos virtuais e físicos.

25

Avaliação do PROJETO- Apresentação oral e entrega dos
elementos de comunicação dos projetos (desenhos em arquivos
digitais e modelos físicos).

Julho
2

Avaliação da disciplina. Devolução dos trabalhos pelos professores.
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