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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

Plano de Ensino Cursos Técnicos

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE: Curso Técnico em
Edificações 
CURSO: FORMA:( ) integrado, (x) subsequente
COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Arquitetônico
ANO /
SEMESTRE:
2019.2

SEMESTRE ou ANO
DA TURMA:
Módulo IV

CARGA HORÁRIA:
60horas-72 aulas

TURNO: Matutino/Noturno TURMA:20192.4.149.1M/N
DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS: Rui Pereira Santana
DIRETOR (A) DE ENSINO: Samuel Dias Dutra 
DOCENTE(A): Isar Mattiello e Érica Lima Bastos de Almeida

EMENTA
Exercício Profissional; atribuições , Conelho profissional, legislação.
Plano Diretor Urbano de Brumado: Análise e aplicação dos conceitos para
aprovação de obras no município. Código de obras, uso e ordenamento do
solo. Disposições correlatas. 
Projeto arquitetônico:  estudo preliminar, anteprojeto e projeto básico.
Representação dos diferentes elementos arquitetônicos: fundações,
estrutura, vedações horizontais e verticais, fechamentos, elementos de
circulação. 
Aplicação prática dos conceitos apresentados, através de desenhos
técnicos manuais e/ou em CAD. 

 
OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO
Formar técnicos de nível médio para atuar no acompanhamento de obras,
utilizando métodos, técnicas e procedimentos que garantam a qualidade e
a produtividade da construção predial, sem perder de vista a segurança dos
trabalhadores.
 
OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR
A disciplina procurará transmitir uma gama de conhecimentos teórico-
práticos para o entendimento do desenho arquitetônico, propiciando a
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compreensão das representações gráficas necessárias ao Projeto
Arquitetônico, bem como as nuances para o desenvolvimento destes
projetos e as interações com as legislações municipais pertinentes.
 

METODOLOGIA
Apresentação de conceitos teóricos, através de aulas expositivas, ilustradas
com exemplos e textos. Aplicação prática da teoria apresentada, visando a
representação gráfica coerente e técnica. Os recursos de vídeo (exemplos,
reportagens, etc.) serão utilizados para introduzir ou ilustrar temas
abordados O uso da Internet constitui ferramenta fundamental para
atualização do aluno, sendo estimulada a pesquisa sobre temas de
interesse. Ao longo do processo de ensino-aprendizagem será
disponibilizado horário de atendimento em turno oposto para que os
discentes façam a recuperação da aprendizagem ou ainda possam utilizar
deste espaço para desenvolvimento de atividades que exijam
equipamentos. A cada avaliação realizada, as mesmas serão discutidas em
sala de aula, sanando as dúvidas quanto à acertividade das questões.
Quando da entrega de trabalhos, ocorrerão aulas específicas para
orientação ao desenvolvimentodas atividades, e após a entrega, será
realizado o feedback para os grupos. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Exercício Profissional: 

Atribuições Profissionais;
Legislação;
Conselho Profissional.

1 – Legislação municipal:

Uso e ordenamento do solo;
Código de obras;

2 – O programa para o desenvolvimento do Projeto.

3 – As fases do projeto Arquitetônico, desde os estudos preliminares até o
projeto executivo .

4 – Elementos arquitetônicos: identificação e representação gráfica.

Tipos de fundações;
Estruturas para edificações;
Vedações horizontais – lajes úmidas e secas;
Vedações verticais – sistemas convencionais e modernos;
Fechamentos – elementos de esquadrias , portas e janelas;

5 – Aplicação das normas técnicas da ABNT em todas as atividades que
forem propostas.

 

 
AVALIAÇÃO
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Instrumentos a serem usados pelo docente (a): Isar Mattiello e Érica
Lima Bastos de Almeida
 
Prova escrita e prática; trabalhos individuais e em grupo com desenho
técnico.
Critérios de avaliação:

Nota 1 - N1
Prova - teoria e prática (desenho) (8 pontos)
Trabalho em grupo (2 pontos)

Nota 2- N2
Prova - prática (desenho) (4 pontos)
Trabalho individual em sala (2 pontos)
Trabalho em grupo (4 pontos)

Nota 3 - N3
Prova - prática (desenho) (6 pontos)
Trabalho em grupo (4pontos)

NF = (N1+N2+N3)/3

 NF - Média Final

 N1 - somatório de notas

 N2 - somatório de notas

 N3 - somatório de notas 

Os discentes que obtiverem NF maior ou igual a 6,0  estarão aprovados
na disciplina. Caso contrário, irão fazer uma prova de recuperação, se
obtiverem 75% de frequência na disciplina.

 
 

RECUPERAÇÃO PARALELA:
Será realizada um prova prática (desenho) ao final do semestre com
questões referentes a todos assuntos abordados na disciplina, uma vez que
o desenho arquitetônico como um todo é uma série de conceitos e técnicas
aplicadas a um resultado final: a representação gráfica de um projeto
arquitetônico. 
Entende-se que a disciplina  de desenho arquitetônico é essencialmente
prática, onde a habilidade e entendimento dos discentes tende a melhorar
ao longo do processo ensino-aprendizagem. Deste modo, o aluno terá
tempo suficiente para praticar nas atividades desenvolvidas em sala e em
casa, estando apto a desenvolver o trabalho de forma satisfatória,
atendendo aos requisitos da disciplina e das normas técnicas da ABNT. 
 

 
PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

O componente curricular prevê PPA: ( ) Sim  (x )Não  ( )Colaboração   
Articulação com os componentes
curriculares:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Planejamento da realização das atividades não presenciais

 
 

 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DAGOSTINO, F. R. Desenho Arquitetônico Contemporâneo. São Paulo:
Editora
Hemus, 2007.
OBERG, L. Desenho Arquitetônico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,
1997.
MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard
Blücher, 2001.
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ABNT. NBR6492: Representação de projetos de arquitetura.

ABNT. NBR8196: Desenho Técnico – Emprego de escalas.

ABNT. NBR8402: Execução de caractere para escrita em desenho técnico.

ABNT. NBR8403: Aplicação de linhas em desenhos tipos

de linhas – largura de linhas.

ABNT. NBR9050: Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a
edificações,

espaço, mobiliário e equipamento urbano.

ABNT. NBR10067: Princípios gerais de representação em desenho técnico.

ABNT. NBR10068: Folha de desenho – leiaute e dimensões.

ABNT. NBR10126: Cotagem em desenho técnico.

ABNT. NBR10582: Apresentação da folha para desenho técnico.

ABNT. NBR10647: Desenho técnico.

ABNT. NBR12298: Representação de área de corte por meio de hachuras
em

desenho técnico.

ABNT. NBR6492: Representação de projetos de arquitetura.

ABNT. NBR8196: Desenho Técnico – Emprego de escalas.

 
BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

 
 

OBSERVAÇÃO
 
 

 
 

 
Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado
pelas
partes responsáveis desse documento.

Em 11 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenador(a)
Pedagógico(a) e de Assistência Estudantil, em 19/09/2019, às 10:00, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Celton Ribeiro Barbosa, Coordenador(a) do Curso
Técnico em Edificações, em 20/09/2019, às 13:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ISAR MATTIELLO, Professor(a) do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, em 24/09/2019, às 10:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ERICA LIMA BASTOS DE ALMEIDA, Professor
Efetivo, em 24/09/2019, às 13:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1210712 e o código CRC B750D54C.


