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1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O modulo de Arquitetura e Design da unidade curricular de Arquitetura, Design e
Equipamentos define como objetivos gerais:
• Dar a conhecer aos alunos as áreas de intervenção da arquitetura nas diferentes tipologias
de espaço e da edificação e sensibilizar os alunos para o papel diferenciador da arquitetura
e do design na hotelaria e restauração;
• Demonstrar a importância do desenho técnico de arquitetura como linguagem profissional
associada à concepção, execução e interpretação de peças desenhadas de projectos;
• Dar a conhecer os procedimentos técnicos necessários para assegurar eficiência tecnica e
funcional da edificação: organização, racionalização e sustentabilidade da construção,
acessibilidade, etc;
• Desenvolver nos alunos a capacidade de interpretar e analisar desenhos técnicos (projeto),
de identificar problemas e de propor melhorias tendo por base uma visão que contemple
questões estéticas, funcionais e de conforto.
2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo 1 - Arquitetura e Design
1. Introdução: profissionais, funções e responsabilidades
2. O Projeto
•

Projeto de Arquitetura e Projetos de Especialidades

•

Legislação Aplicável

•

Fases do projeto
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•

Coordenação de Projetos

•

Contratação de Projetistas

3. A Obra
•

Formas de realização

•

Fases de realização

•

Preparação do concurso de adjudicação

•

Preparação dos trabalhos

•

Intervenientes, responsabilidades e competências

4. Empreendimentos turísticos em Portugal
5. O valor diferenciador da Arquitetura e do Design na hotelaria contemporânea
•

Contributo da arquitetura bioclimática

6. Operacionalidade das estruturas hoteleiras
•

Acessibilidade na hotelaria

Módulo 2 - Desenho Técnico
1. Desenho Técnico
•

Normalização

•

Formatação de folhas e legendagem de desenhos

•

Tipos de linhas e grupos de traços utilizados no desenho técnico

•

Escalas

•

Sistemas de projecção

2. Desenho de Arquitetura
•

Desenhos de localização, de conjunto e de pormenor

•

Regras para a elaboração de plantas

•

Regras para o desenho de cortes e alçados

•

Dimensionamento das construções

•

Representação de equipamento fixo e mobiliário
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•

3.

Circulação vertical: Escadas e rampas

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM
OS OBJETIVOS DA UC

Os conteúdos programáticos propostos para a unidade curricular de Arquitetura e Design,
na primeira fase, incidem sobre questões relacionadas com o desenho técnico para a
arquitetura, responsabilidades e funções dos projectistas e fases do projeto e da obra.
Pretende-se assim fornecer as ferramentas necessárias para que o aluno possa mais tarde
operacionalizar os seus conhecimentos.
Posteriormente são tratadas questões diretamente relacionadas com a qualidade,
sustentabilidade e operacionalidade da hotelaria e da restauração, através da análise de
estudos de caso e estudos em torno da operacionalidade das suas estruturas.
Pretende-se assim capacitar os alunos para identificar e interpretar corretamente peças
escritas e desenhadas de projetos, analisar de forma critica empreendimentos hoteleiros e
de restauração e propor soluções para a resolução de problemas concretos e, assumindo
uma atitude crítica e construtiva, aplicarem na sua vida profissional os conhecimentos
adquiridos.
4.
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5.

METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)

Exposição oral dos conceitos fundamentais, recorrendo a meios audiovisuais. Organização
de debates temáticos e realização de exercícios praticos. Acompanhamento à realização do
exercício prático final e na análise dos resultados.
O material de apoio à unidade curricular será disponibilizado utilizando, preferencialmente, a
plataforma Moodle IPG.
Estão previstos para a unidade curricular dois tipos de avaliação: Avaliação Continua e
Avaliação por Exame.
Modulo 1 – 70% da nota final (14 valores de 0 a 20)
Avaliação continua:
Assiduidade e pontualidade - 10%
Classificação obtida no teste de avaliação (frequência ou exame normal) - 60%
Trabalho de grupo – 30%
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Trabalhador-estudante:
Classificação obtida no teste de avaliação (frequência ou exame normal) - 70%
Trabalho de grupo – 30%
Avaliação por Exame:
Classificação obtida em Exame de Recurso - 100%
Modulo 2 – 30% da nota final (6 valores de 0 a 20)
Avaliação Continua:
Assiduidade e pontualidade - 10%
Classificação obtida no teste de avaliação (frequência ou exame normal) - 50%
Fichas de trabalho – 40%
Trabalhador-estudante:
Classificação obtida no teste de avaliação (frequência ou exame normal) - 60%
Fichas de trabalho – 40%
Avaliação por Exame:
Classificação obtida em Exame de Recurso - 100%
Cálculo da classificação final (CF)
•

CF (00 – 20) = 0.70 x M1+ 0.30 x M2

M1 - nota obtida no Módulo “arquitetura e design”
M2 - nota obtida no Módulo “desenho técnico”
Para ter aprovação à unidade curricular o aluno terá que obter uma classificação final igual
ou superior a 9.5 valores, numa escala de 0 a 20 valores.
6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR
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A metodologia de ensino tem uma componente expositiva quando estabelecida em contexto
de aula, mas cujos conteúdos permitem estimular o aluno à participação, podendo assim
transformar-se em aulas fortemente apoiadas no método ativo.
Para compensar o registo tendencialmente unidireccional verificado em contexto de aula, o
semestre será pontuado por aulas práticas/visitas de estudo a unidades de referência, que
permitirão a análise direta de algumas das temáticas abordadas. A avaliação teórica será
realizada no final do semestre, após conclusão de toda a progressão curricular prevista ao
longo do semestre.
7.

REGIME DE ASSIDUIDADE

No módulo 1 no caso de o aluno optar pelo regime de avaliação continua a assiduidade é
obrigatória e será avaliada de acordo com o previsto para este regime de avaliação.
8.

OUTROS

Data:
Assinaturas
Docentes:
Coordenador da UTC:
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