
  

Disciplina: Tramitação de Projetos de Arquitetura Código: N110

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: 
Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente EaD (  )_15 
h*C.H.EaD

CH Total: 30 
CH semanal: 05

Padrão (PD): 
30 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00
Estágio (ES): 
00

Orientada (OR):  
00

Prática 
Específica (PE): 
00

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP):

Extensão 
(EXT): 00

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00

EMENTA (Unidade Didática)  

1 - Breve história da Arquitetura; Linguagens e estilos arquitetônicos;  
2 - Alvarás de demolição, construção, ampliação e reforma; Alvarás de localização e 
funcionamento de atividades; Habite-se; Averbação no Registro de Imóveis;  
3 - Normas Técnicas; Código de Obras e Código de Posturas;  
4 - Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; Índices urbanísticos (coeficiente de 
aproveitamento, taxa de ocupação, afastamentos, recuos, altura, máxima); 
5 - Análise de projetos de arquitetura: Programa de necessidades; Dimensionamento; 
Organograma; Fluxograma; Insolação; Ventilação;  
6 - Caracterização de unidade autônoma; Área privativa e área comum; Cálculo de 
áreas 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1 - apresentação da história dos principais estilos arquitetônicos ao longo do tempo e 
sua relação com aspectos culturais e econômicos de cada período;  
2 - conceituação de alvarás de demolição, construção, ampliação e reforma; Alvarás 
de localização e funcionamento de atividades; Habite-se; Averbação no Registro de 
Imóveis; Guia Amarela 
3 - apresentação das principais normas técnicas a serem consideradas no 
desenvolvimento de um projeto de arquitetura; 
4 - estudo das leis de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo presentes no plano 
diretor e compreensão do impacto dos índices urbanísticos na tipologia de edifício 
permitida nas diferentes zonas da cidade; 
5 - construção de um programa de necessidades a partir do perfil do cliente e função 
do edifício; Noções de dimensionamento; organização de funções em um edifício; 
fluxos e circulação dentro e fora do edifício; a influência do sol e das aberturas 
(janelas e portas) na qualidade arquitetônica de uma edificação;  
6 - Caracterização dos conceitos de unidade autônoma, área privativa e área comum, 
bem como produção do cálculo de áreas a considerando estes conceitos. 



  

OBJETIVO GERAL 

Ao concluir a disciplina, o estudante deverá ter uma visão geral do projeto arquitetônico, suas 
etapas, seus componentes e principais normativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

• Compreender a evolução da linguagem arquitetônica e sua relação com a sociedade 
que a produz 

• Compreender a relevância da legislação urbanística na concepção projeto arquitetônico 
• Conhecer as principais normas a serem respeitadas para a aprovação de um projeto ar-

quitetônico 
• Reconhecer o impacto das decisões projetais na qualidade do espaço a ser produzido

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão na 
semana de 03 de maio, serão ministradas às segundas e quartas feiras, das 19h00 às 21h00 
ao longo de 7 semanas, com 5 horas de atividade semanal, divididas em duas horas de 
atividades síncronas e o uma hora em atividades assíncronas, sendo que a última semana 
será reservada para exame final e não contará na carga horária da disciplina.  
Semanalmente acontecerão dois encontros síncronos, com duração de duas horas cada. As 
horas assíncronas serão reservadas para que os estudantes possam responder as questões 
semanais de nota e frequência. 
b) Atividades síncronas: Nas atividades síncronas acontecerá a apresentação do conteúdo a 
ser estudado, a ser realizada no Teams, no horário previsto para a aula. Também acontecerá 
a correção síncrona das questões semanais, de modo que exista possibilidade de contato 
direto entre docente e estudantes para que as dúvidas possam ser esclarecidas. 
c) Atividades assíncronas: Os estudantes terão acesso ao material apresentado em aula, para 
que possam fazer a leitura posterior ao encontro presencial. A partir do conteúdo de tal 
material e consulta à legislação relacionada, eles terão condições de responder a questão 
semanal. 
d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, 
disponível no SEPT, tanto para disponibilização de material didático quanto para postagem 
das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades síncronas será utilizado o 
Teams e para comunicação com os estudantes, será utilizado o SIGA. 
e) Controle de frequência das atividades presenciais: O controle de frequência será realizado 
direto no Moodle, no espaço do questionário, com a resposta a uma questão relacionada ao 
conteúdo semestral, a ser respondido ao longo da semana correspondente. 
g) Quantidade de faltas: Para a aprovação é necessária a presença em pelo menos 75% das 
aulas. Sendo assim, é necessária a realização de ao menos 75% dos trabalhos semanais 
para não ser reprovado por presença. 



  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e 
assíncronas, conforme segue: 

a) Avaliação síncrona, representada por perguntas que sejam relacionadas ao conteúdo 
estudado, e para a qual será possível a consulta a qualquer material que o estudante tenha 
acesso.  

b) Questões semanais assíncronas, que além de presença, irão compor também a nota da 
disciplina. 

c) Exame final síncrono, a ser realizado no dia 16 de junho, para estudantes cuja média 
semestral tenha ficado entre 4,0 (quatro pontos) e 6,9 (seis pontos e nove décimos) e tenham 
pelo menos 75% de presença. 

Importante: A interpretação das questões faz parte da avaliação e, portanto, respostas que 
não atendam o escopo da pergunta não serão consideradas. Ainda, respostas que contenham 
plágio serão, da mesma forma, desconsideradas.

Bibliografia Básica:  
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Bibliografia Complementar:  
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_____. Lei nº 9.800, de 3 de janeiro de 2000. Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Curitiba. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084664.pdf>. 
_____. Lei nº 9.803, de 3 de janeiro de 2000. Dispõe sobre a Transferência de Potencial Construti-
vo.Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084668.pdf>. 
_____. Lei nº 11.095, de 8 de julho de 2004. Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de pro-
jetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no Mu-
nicípio. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084620.pdf>. 
_____. Decreto nº 1.020, de 15 de julho de 2013. Dispõe sobre a Regulamentação das Edificações no 
Município de Curitiba. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2013/00134154.pdf>. 
_____. Portaria nº 80/2013 - Caderno de Anexos. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/
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Professora da Disciplina: Leticia Domingos Vellozo  

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
Assinatura: __________________________________________ 



  

Setor/Curso: Sept/TNI Período: 2°

Disciplina: Tramitação de Projetos de Arquitetura                            Código: N110

Turma: Professora Responsável: Leticia Domingos Vellozo

SEMANA CONTEÚDO/ATIVIDADE

1 (03/05) Breve história da Arquitetura; Linguagens e estilos arquitetônicos

2 (10/05) Análise de projetos de arquitetura: Programa de necessidades; Dimen-
sionamento; Organograma; Fluxograma; Insolação; Ventilação

3 (17/05) Normas Técnicas; Código de Obras e Código de Posturas; 

4 (24/05) Caracterização de unidade autônoma; Área privativa e área comum; 
Cálculo de áreas

5 (31/05)
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; Índices urbanísticos (coefi-
ciente de aproveitamento, taxa de ocupação, afastamentos, recuos, al-
tura, máxima);

6 (7/05)
Alvarás de demolição, construção, ampliação e reforma; Alvarás de lo-
calização e funcionamento de atividades; Habite-se; Averbação no Reg-
istro de Imóveis; 

7 (14/05) Exame final


