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RESUMO 

O Trabalho Final de Graduação, TFG, foi implantado na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo no primeiro semestre de 2002, em substituição ao TGI, Trabalho de 

Graduação Interdisciplinar. Com a estrutura desvinculada da grade curricular 

convencional, tratar-se de uma atividade múltipla, sem caráter de disciplina, mas como 

atividade, cujo objetivo é dotar o aluno de fundamentos para a realização do trabalho 

de sua escolha, bem como reforçar o caráter multidisciplinar do processo. A atividade 

de Fundamentação e Crítica, parte do escopo do TFG, é oferecida no 10º semestre da 

faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

engloba discussões de natureza crítica que buscam fundamentar a adequação, 

viabilidade e pertinência dos projetos. O objetivo da atividade é fazer com que o 

formando exercite, durante a concepção projetual, as questões relacionadas aos 

processos e transformações do espaço urbano. Estes conflitos são de extrema 

importância para a construção do pensamento crítico do aluno de arquitetura e exige a 

busca das experiências e aprendizados pessoais, bem como a capacidade do aluno 

de buscar as referências multidisciplinares adquiridas na escola. Ao final do curso, os 

discentes produzem um trabalho de fundamentação e análise crítica de seu projeto 

onde demonstram o amadurecimento do processo projetual frente às questões 

multidisciplinares que se apresentam ao longo do semestre. Como conseqüência, o 

aluno é visto como um indivíduo ainda em formação devendo aplicar os 

conhecimentos já adquiridos para realizar a síntese desejada. O objetivo desta 

pesquisa é o de estudar a evolução da atividade de Critica e Fundamentação 

desenvolvida dentro do TFG no 10º semestre da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, analisando o desempenho dos 

alunos através da catalogação de dados e rebatimentos conclusivos sobre a atividade 

de Fundamentação e Crítica, procurando dar indícios do perfil dos trabalhos do TFG 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

em busca de novas discussões que possam complementar ainda mais este universo e 

ainda, publicar os trabalhos mais representativos desta atividade, colocando em 

destaque a forma diferenciada com que o TFG é tratado dentro da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, divulgando o nome da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.  
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1. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

A Arquitetura e o Urbanismo são atividades humanas que transformam 

intencionalmente o ambiente físico, por meio de projetos de intervenção que devem 

ser fundamentadas em bases críticas e conceituais por parte de seus autores. Arruda 

(2001) observa que muitos profissionais não têm sido motivados, durante sua 

formação, a refletir criticamente sobre a arquitetura que produzem, suas bases 

conceituais e teóricas, seus modelos e seus impactos sociais, culturais e/ou 

ambientais. 

 

A elaboração de um projeto arquitetônico ou urbanístico requer o conhecimento 

específico de diversas disciplinas, contemplando de forma mais abrangente possível 

as variáveis envolvidas. O entrosamento das diversas disciplinas é essencial para a 

composição de um panorama geral e da resolução dos problemas que se apresentam. 

Para isso, o aluno deve desenvolver ao longo de sua formação acadêmica uma noção 

de conjunto e interdisciplinaridade, sendo capaz de perceber as inter-relações das 

diversas matérias estudadas.  

 

Em 1996 a UNESCO elaborou e divulgou uma carta de princípios para o ensino da 

arquitetura, onde coloca que o ensino da arquitetura deve possibilitar ao aluno o 

entendimento da relação entre as pessoas e as edificações e entre as edificações e 

seu entorno e ainda a necessidade de se relacionar as edificações e os espaços 

urbanos com as necessidades do ser humano, levando em conta os fatores sociais, 

técnicos e financeiros.  

 

As escolas de arquitetura têm papel fundamental na formação de um profissional 

qualificado, produzindo o conhecimento e a reflexão crítica sobre o que se faz. O 

ensino de arquitetura deve procurar se aproximar da materialidade construtiva e das 

práticas sociais que a envolvem, sem ser submetida às lógicas de mercado, buscando 

a melhoria dos espaços públicos urbanos e otimizando a qualidade de vida nas 

cidades. 

 

Para a elaboração de um bom raciocínio aplicado ao projeto, o entrosamento das 

diversas áreas de conhecimento se faz essencial. Campomori (2003) coloca que, além 

do fato da arquitetura ser uma interface de várias disciplinas, a particularidade da 

regulamentação da área no Brasil, qual seja a habilitação única em projeto e 
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urbanismo, coloca o profissional quase que compulsoriamente em contato com as 

práticas multi e interdisciplinares.  

 

O advento da sociedade contemporânea, calcada em premissas interdisciplinares 

nascidas com a complexidade das sociedades e a necessidade de afrontá-la, assinala 

relações múltiplas entre conteúdos, diluindo as fronteiras entre as disciplinas, 

fenômeno apontado por Montaner (2003) como genuíno do século XX e XXI. Ao 

processo criativo, deve se seguir uma série de questionamentos que, quanto mais 

abrangentes, melhor solução darão ao projeto. Este questionamento só pode ser feito 

de forma ampla se o aluno for capaz de incorporar em sua estratégia todo o leque de 

assuntos que compõem um projeto.  

 

Moran (2006) coloca que o aprendizado se dá quando vivenciamos, experimentamos, 

relacionamos, estabelecemos vínculos, laços entre o que estava solto, caótico, 

disperso, dando-lhe significado, ampliando o círculo de compreensão do que nos 

rodeia, estabelecendo pontes entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a 

conceituação, entre a teoria e a prática; quando ambas se alimentam mutuamente. 

Através do pensamento divergente, através da tensão, da busca e pela convergência,  

organização e integração,  interagindo com os outros e o mundo e depois, 

interiorizando, fazendo nossa própria síntese.  

                           

É importante deixar claro que a interdisplinaridade não significa o abandono das 

disciplinas curriculares, nem demanda do professor uma “pluri-especialização”, caindo, 

assim, na superficialidade do ensino. No entanto, torna-se cada vez mais importante a 

confrontação de olhares plurais na observação da situação de aprendizagem. Daí a 

necessidade de um trabalho realmente multidisciplinar, com diversas visões e 

abordagens. Não há a necessidade de se solucionar todas as questões, mas sim de 

se fazer o questionamento, que é, antes de tudo, o exercício do bom profissional. As 

soluções podem ser encontradas desde que o questionamento seja correto. Quanto 

maior o entendimento do aluno da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade da 

arquitetura, melhor e mais crítico será seu trabalho profissional. 

 

Piaget (1972) coloca que “embora apreendido individualmente, o conhecimento é uma 

totalidade. O todo é formado pelas partes, mas não é apenas a soma das partes. É 

maior que as partes. A relação entre autonomia intelectual e interdisciplinaridade é 

imediata”. Na teoria do conhecimento de Piaget “o sujeito não é alguém que espera 

que o conhecimento seja transmitido a ele por um ato de benevolência. É o sujeito que 
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aprende através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo. É ele, enquanto 

sujeito autônomo, que constrói suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo 

tempo que organiza seu mundo”. 

 

Esta é uma conscientização importante tanto para os alunos quanto para os 

professores, a busca do diálogo e da integração do conhecimento, tratado de forma 

analítica. Freire (1980) coloca: “É preciso, portanto, fazer desta conscientização o 

primeiro objetivo de toda a educação: antes de tudo, provocar uma atitude crítica e de 

reflexão, que comprometa a ação.”  

 

Para Fazenda (1994), não se trata de propor a eliminação de disciplinas, mas sim da 

criação de movimentos que propiciem o estabelecimento de relações entre as 

mesmas, num trabalho cooperativo e reflexivo. Assim, alunos e professores se 

engajam num processo de investigação, re-descoberta e construção coletiva de 

conhecimento.  

 

Busca-se então uma estratégia de organização dos conhecimentos adquiridos de 

forma a tornar o aluno capaz de tratar as informações disponíveis, relacionar os 

diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses em questionamento e 

transformar as informações advindas dos diferentes saberes disciplinares em 

conhecimentos próprios.  

 

A análise da pertinência entre a escolha da expressão arquitetônica (opção estético-

formal) e os demais campos de conhecimentos necessários à boa arquitetura, o 

acompanhamento docente do caminho discente, de tomar partido e optar pelas 

soluções necessárias, é o objetivo do TFG (Trabalho Final de Graduação). Veloso 

(2009) coloca que o TFG acaba sendo visto como uma espécie de passaporte para a 

vida profissional, cuja conclusão com sucesso representa o ápice do curso, a 

aprovação definitiva do discente e é, freqüentemente, cercado de grandes 

expectativas e também angústias por parte dos alunos sobre o “como vão ser 

avaliados” neste momento maior, quase sempre solene, e que apresenta situações 

algumas vezes comparáveis a aquelas de bancas de mestrado ou de concursos 

públicos para docentes (evidenciadas, por exemplo, no formalismo das defesas e das 

longas intervenções ou no nervosismo na hora da exposição ou da argüição . 

 

Com o objetivo de fornecer ao aluno a possibilidade de estabelecer relações mais 

abrangentes e capacitá-lo a obter de seu projeto visão de natureza crítica, o TFG 
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instiga o aluno a realizar uma síntese dos conhecimentos adquiridos durante a 

graduação e aplicá-los a uma proposta projetiva. Mais do que a realização de um 

exercício de projeto busca-se a sua realização concomitante a um esforço de 

fundamentação deste trabalho no campo da Arquitetura e Urbanismo. 

 

A proposta do Trabalho Final de Graduação, desenvolvido na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie é sintetizar no 

projeto arquitetônico demandas de ordens distintas, porém correlatas, tais como a 

relação da arquitetura e seu meio urbano, aspectos sociais e histórico-críticos, bem 

como a capacitação crítica em relação às técnicas, sistemas construtivos, materiais, 

representação do espaço arquitetônico e linguagem e expressão da arquitetura, que 

devem conduzir a uma concepção criativa e realista.  

Sendo a primeira Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo e a 

segunda do Brasil, criada em 12 de agosto de 1947 (Reconhecida pelo Decreto nº 

23.275 de 07/07/1947). A FAU Mackenzie é uma das mais importantes escolas de 

Arquitetura e Urbanismo do país e teve grande influência na construção da arquitetura 

paulista(na), tendo formado vários de seus expoentes, como os arquitetos: Telésforo 

Cristofanni, Miguel Forte, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Francisco Lúcio Petracco, 

Hoover Américo Sampaio, Oswaldo Bratke, Paulo Mendes da Rocha, Carlos Bratke, 

Roberto Loeb, Júlio Neves, Isay Weinfeld, Márcio Kogan, dentre outros. Seus 

graduandos são frequentemente apontados como os principais arquitetos do cenário 

nacional e o trabalho de graduação funciona, muitas vezes como um portfólio para a 

entrada no mercado de trabalho. 

Para tal, o sistema TFG da FAU Mackenzie se constitui de quatro atividades, 

distribuídas em ao longo dos últimos dois semestres, sendo elas a Atividade 1 a 

orientação acadêmica e metodológica, a Atividade 2 a realização de um projeto ou 

proposta arquitetônica, a Atividade 3, de fundamentação e crítica e a Atividade 4, 

experimentação. O aluno, ao escolher seu tema, tem por obrigação percorrer, nos 

últimos dois semestres, as quatro atividades descritas, a fim de que possa maturar 

suas idéias e fundamentá-las, de sorte a assumir sua proposta e justificá-la. O sistema 

também se propõe a incentivar a multidisciplinaridade, possibilitando a consciência 

discente do campo profissional. 

 

Em nenhum momento, o sistema pretende enclausurar ou restringir o processo criativo 

do estudante.  Pelo contrário, busca permitir a expressão máxima desta criatividade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paulo_de_Mello_Saraiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Bratke
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Mendes_da_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Bratke
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Neves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isay_Weinfeld
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcio_Kogan
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resgatando o conteúdo ministrado no curso e chamando a atenção do aluno para o 

fato de que a arquitetura é bem mais do que meramente um domínio estético. Enfim, o 

que se propõem nesta atividade de conclusão de curso é que o aluno vivencie e 

pratique sua capacidade de pensar fazendo e fazer pensando. 

 

A atividade 3, Crítica e Fundamentação, realizada no 10º semestre do curso de 

arquitetura e urbanismo, considerada elemento chave no sistema TFG, engloba 

discussões de natureza crítica, visando apresentar aos alunos as inter-relações 

existentes na concepção dos objetos arquitetônicos e na inserção deste no meio 

constituído contemporâneo, estabelecendo leituras que revelem as bases teóricas, 

históricas, urbanísticas, técnicas e ambientais, associadas ao objeto de estudo. 

 

Como forma de proporcionar o exercício intelectual dos formandos, a atividade propõe 

palestras com profissionais e acadêmicos, arquitetos ou de outras áreas de atuação, 

realçando o caráter multidisciplinar, textos, vídeos e exercícios de argumentação e 

crítica desenvolvidos na lousa, de forma a ampliar o leque de opiniões e visões sobre 

as necessidades da sociedade em relação aos projetos arquitetônicos, geradores das 

configurações do espaço urbano. As diversas atividades incitam os alunos à reflexão 

dos temas propostos, gerando debates de natureza histórica, estética e filosófica ao 

final das mesmas. 

 

Em especial o exercício de lousa de argumentação e crítica, que exige do aluno  

apresentações conceituais de fundamentação dos projetos em andamento, sem a 

preocupação de uma representação gráfica formal, antecipam a banca final, em que o 

aluno deve justificar e aplicar a pesquisa ao projeto. As apresentações geram debates 

entre os alunos, mediados pelo professores, fazendo com que o aluno adquira um 

repertório verbal para solucionar o enfrentamento crítico de suas idéias, bem como 

readequar sua fundamentação em função da dinâmica do debate. Também gera ao 

final da atividade, um relatório escrito de análise crítica de seu projeto de TFG. 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar a importância da fundamentação e da análise 

crítica nas diretrizes do projeto arquitetônico e urbanístico, pesquisando ao longo da 

história do ensino da arquitetura as variações da forma de embasamento dada aos 
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alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Também busca analisar a forma como a 

atividade de fundamentação e crítica, presente no 10º Semestre letivo do curso de 

arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie desenvolve seus 

trabalhos. 

 

Como produto desta pesquisa, busca-se fazer uma publicação piloto, que servirá como 

referência e diretriz para os próximos exemplares. A publicação deverá ser realizada 

anualmente, abrangendo as turmas que se formam a cada semestre. A divulgação 

deste material se dará nos meios acadêmicos afins, e será gratuita, buscando colocar 

em destaque a forma diferenciada com que o TFG é tratato dentro da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, divulgando o nome da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

3. METODOLOGIA  

 

A metodologia de pesquisa apoiou-se em:  

 

a) Análise das bibliografias referentes à temática de Fundamentação e Crítica e 

ao TFG;  

b) Busca de critérios relevantes para análise e seleção dos trabalhos; 

 

c) Catalogação e análise dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Atividade 3 

do TFG II, dos segundo semestre letivo de 2008, dos dois semestres letivos de 

2009 e primeiro semestre de 2010. Observa-se que, até a época de finalização 

desta pesquisa, os trabalhos estarão descompromissados de premiações que 

exijam ineditismo. 

 

d) Proposição de caminhos e discussões possíveis após a análise da catalogação 

mencionada no intuito de tornar a Atividade de TFG ainda mais completa e 

diferenciada. 

 

 

                                   

4. HISTÓRICO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
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O trabalho de conclusão de curso existe na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo há 

décadas e foi instituído com o objetivo de sintetizar o curso de forma prática, visando a 

integração dos conteúdos aprendidos ao longo das diversas etapas do mesmo. 

Inicialmente denominado TGI - Trabalho de Graduação Interdisciplinar, estruturado em 

1988, pertencia à grade curricular, como uma disciplina, tendo um aspecto bastante 

isolado. Ainda assim, por seu caráter pioneiro e inovador, serviu de modelo para as 

demais Faculdades da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Em 1994 o Ministério da Educação e Cultura (MEC), órgão federal brasileiro, instituiu 

através da portaria 1.770/94 diretrizes para os cursos de Arquitetura e Urbanismo no 

Brasil, incluindo as diretrizes para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso, 

promovendo uma revolução nas ações relativas às práticas pedagógicas de 

finalização de graduação o que veio ao encontro dos anseios da Faculdade, que já 

buscava uma nova forma de conduzir estes trabalhos, mais dinâmica, multidisciplinar e 

experimental. 

  

“O Trabalho de Curso [Trabalho Final de Graduação] é 

componente curricular obrigatório e realizado ao longo do último 

ano de estudos, centrado em determinada área teórico-prática 

ou de formação profissional, como atividade de síntese e 

integração de conhecimento, e consolidação das técnicas de 

pesquisa e observará os seguintes preceitos: a) trabalho 

individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente 

relacionado com as atribuições profissionais; b) desenvolvimento 

sob a supervisão de professores orientadores, escolhidos pelo 

estudante entre os docentes arquitetos e urbanistas do curso; c) 

avaliação por uma comissão que inclui, obrigatoriamente, a 

participação de arquiteto(s) e urbanista(s) não pertencente(s) à 

própria instituição de ensino, cabendo ao examinado a defesa do 

mesmo perante essa comissão” 

 

Desenvolvido no último ou nos dois últimos semestres dos cursos, o TFG é 

considerado como o exercício final e mais importante da formação do aluno, no qual 

se espera que sejam demonstrados os conhecimentos ao longo dela adquiridos. A 

aprovação no TFG certifica que o aluno está apto para o exercício profissional. Veloso 

(2009) observa que a qualidade destes trabalhos é eventualmente utilizada como 



11 
 

indicativo da qualidade do ensino da escola nas quais são desenvolvidos, devendo 

sua análise ser incluída nos processos de avaliação institucional.  

 

A análise da pertinência entre a escolha de expressão arquitetônica (opção estético-

formal) e os demais campos de conhecimentos necessários à boa arquitetura e o 

acompanhamento docente do caminho discente de tomar partido e optar pelas 

soluções necessárias são os objetos do TFG (Trabalho Final de Graduação) hoje 

adotado na FAU Mackenzie. 

 

O sistema do TFG evoluiu do sistema TGI, conforme apresentado a seguir. 

 

4.1 O sistema TGI 

 

 O sistema denominado TGI (Trabalho de Graduação Interdisciplinar) que vigiu na 

faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie durante doze anos instituiu para o 

aluno do quinto ano do curso a realização de um trabalho no campo a teoria sobre um 

tema de sua escolha, que deveria ser desenvolvido sob a orientação de um professor 

arquiteto. Durante esta orientação, o discente realizava ao longo de um ano uma 

monografia, associada ou não a uma proposta arquitetônica. Esta concepção de 

trabalho não estava vinculada obrigatoriamente a multidisciplinaridade buscada na 

formação profissional do arquiteto.  

 

Cabia exclusivamente ao orientador a condução do trabalho, determinado sua 

metodologia sem qualquer diretriz comum à escola, gerando na verdade um 

movimento contrário ao enfoque multisdiciplinar.  

 

O mencionado TGI via-se elaborado em paralelo com as disciplinas pertencentes ao 

último ano, fragmentando e dispersando a atenção e o tempo dedicados pelo aluno. 

Os trabalhos resultantes não mereciam exposição, sequer premiações, encerrando-se 

em sua realização acadêmica, quase sempre do conhecimento apenas do aluno e de 

seu orientador.  

 

Em muitas ocasiões, os produtos se apresentavam autônomos, desvinculados de uma 

realidade imediata e complexa, característica do universo profissional, e também em 

desacordo com a filosofia da Faculdade, a qual prioriza o caráter executivo. 
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É importante destacar que a monografia desenvolvia-se paralela e independentemente 

às disciplinas curriculares pertinentes aos semestres, ou seja, o aluno desenvolvia seu 

TGI, ao mesmo tempo que cursava as disciplinas da grade curricular. 

 

O relacionamento estanque do aluno e seu trabalho gerava total dispersão e 

inconsciência do aluno em relação ao papel e força representados pelo TGI, diluindo 

sua importância. Desta forma, em 2000, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Mackenzie, resolveu rever e evoluir o sistema de Trabalho de conclusão de curso. 

 

 

 

 

4.2 O sistema TFG 

 

O primeiro grande desafio enfrentado para a implantação do TFG foi, sem dúvida, a 

instauração de um sistema não convencional, em uma escola de grande tradição. A 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, fundada em 1948, foi a primeira 

escola de Arquitetura do Estado de São Paulo e a segunda Brasil. 

 

Numa escola de caráter predominantemente profissionalizante e pragmático, de onde 

saíram grandes nomes da Arquitetura moderna brasileira, foi condição preliminar para 

o desenvolvimento do projeto pedagógico do TFG a compreensão de que o quinto ano 

do curso deve ser considerado um período ainda de formação, onde devem ser 

apresentados ao aluno cargas informativas e conhecimento em todas as áreas do 

campo de atuação do arquiteto. No entanto, foi também uma condição a compreensão 

de que isto deveria se dar de forma diferenciada, onde fosse possível ao aluno 

experimentar na plenitude, ou próximo dela, toda a complexidade da atuação no 

campo da Arquitetura e Urbanismo no mundo atual, veloz e globalizado.  

 

Segundo Caldana (2006) foi condição preliminar para o desenvolvimento do projeto 

pedagógico do TFG a compreensão de que o quinto ano do curso ainda deveria ser 

considerado um período de formação, onde os alunos deveriam receber cargas de 

informações e conhecimentos em todas as áreas ligadas ao campo de atuação do 

arquiteto. No entanto, a compreensão de que este processo deveria se dar de forma 

diferenciada, onde o aluno pudesse experimentar na plenitude, ou próximo dela, toda 

a complexidade da atuação no campo da Arquitetura e Urbanismo no mundo atual, 

veloz e globalizado também se mostrou importante.  
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Desta forma, implantou-se uma estrutura desvinculada da grade curricular 

convencional, através da definição formal de uma única disciplina composta por 

atividades múltiplas, cujo objetivo é dotar o aluno de fundamentos para a realização do 

trabalho de sua escolha, bem como reforçar o caráter multidisciplinar do processo.  

 

As disciplinas ministradas até então no quinto ano da faculdade (9ª e 10ª. etapas) 

foram re-alocadas até a oitava etapa, de forma que no último ano fossem oferecidas 

as atividades diretamente relacionadas à elaboração do trabalho (atividades 1,2,3 e 4).  

 

O projeto de implantação da nova atividade foi elaborado por uma equipe 

multidisciplinar de professores, integrada pelos professores Sami Bussab, Maria 

Teresa Stockler & Brea, João Graziozi, Maria Elena Merege, Silvana Zioni e Carlos 

Egídio Alonso e coordenada pelo Prof. Valter Caldana. Os trabalhos de preparação 

consumiram aproximadamente um ano. 

 

Ao considerar que a elaboração de projetos arquitetônicos deve se vincular à prática e 

à materialidade da arquitetura, no intuito de dominar a maior quantidade possível de 

dimensões envolvidas e abordá-la de forma complexa, é imperioso conceituar forma. 

 

Uma redefinição capaz de tornar mais amplo o escopo da arquitetura se aparta do 

significado usual e ambíguo do termo forma, enquanto aparência visual, contorno ou 

silhueta. Desvincula-se também de gênero ou estilo, podendo ser então conceituada 

como estrutura essencial ou interna (Montaner, 2003), construção simultânea de forma 

e conteúdos.  

 

Este conceito presente no pensamento aristotélico engloba num mesmo produto 

espaço e matéria, processo ativo em que se unificam os conteúdos diversos que 

constituem a arquitetura: a relação com o entorno, o papel da obra arquitetônica na 

cidade, a implantação, a utilização plena e adequada das condições do terreno e do 

sítio, conforto ambiental, condições geotécnicas, estruturais e materiais. Tal 

concepção complexa que se apresenta em Aristóteles foi se diluindo com o devir da 

história, a qual veio abraçar concepções baseadas em regras de composição, 

disposição e aparências das formas. 

 

O TFG na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM é composto por quatro 

atividades, que se distribuem ao longo dos últimos dois semestres, sendo elas a 
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Atividade 1 a orientação acadêmica e metodológica, a Atividade 2 a realização de um 

projeto ou proposta arquitetônica, a Atividade 3 de crítica e fundamentação e a 

Atividade 4, experimentação. Esta parece ser uma característica que distingue os 

trabalhos desenvolvidos nesta escola das demais. 

 

 

5.  O TFG EM OUTRAS ESCOLAS DE ARQUITETURA  

 

De acordo com os dados obtidos em pesquisa, o tempo de execução do trabalho varia 

de seis meses a um ano e a forma de apresentação e dos produtos obtidos varia 

também, conforme exemplos resumidos na tabela abaixo: 

 

Escola Atividades Duração Produto 

FAU 
Mackenzie 

Quatro Um ano 
Projeto e Monografia,com banca 
para projeto e monografia 

FAU USP 
Uma atividade que compreende 
projeto 

Um ano Projeto com banca 

FAU UFMS 
 

Uma atividade que compreende 
projeto e monografia 

Seis 
meses 

Projeto e Monografia com banca 
para projeto 

FMU 
Uma atividade que compreende 
projeto e monografia 

Seis 
meses 

Projeto e Monografia com banca 
para projeto 

Belas Artes 
Uma atividade que compreende 
projeto e monografia 

Seis 
meses 

Projeto ou Monografia com banca 

FAU UFRJ 
Uma atividade que compreende 
projeto e monografia 

Um ano 
Projeto e Monografia com banca 
para projeto 

Universidade 
Católica de 
Goiás 

Uma atividade que compreende 
projeto e monografia 

Um ano 

Projeto e Monografia com 
avaliação previa da monografia no 
1 semestre e banca de  projeto no 
2 semestre 

Tabela1: Comparativo da atividade de TFG em diversas escolas de Arquitetura e Urbanismo 

 

O breve levantamento das experiências ocorridas em outras faculdades leva em conta 

apenas o formato da atividade final proposta pela escola e o quanto esse formato 

reforça a intenção de um resultado multidisciplinar, de forma que esta pesquisa não 

pretende afirmar que os resultados sejam melhores ou piores e não possam ter sido 

trabalhados de forma ampla e madura. 

 

Veloso (2009) apresenta dados coletados em 9 escolas consideradas referência, a 

saber: FAU-UFRJ, FAU-USP, FAU-Mackenzie, EESC-USP, EAU-UFMG, FAU-UnB, 

FAU-UFBA, DAU-UFPE e DARQ-UFRN, entre os anos de 2006 e 2008, e também 



15 
 

observa que o produto final destes TFG variam de acordo com o regimento de cada 

Universidade. A autora conclui que existem cursos em que, além da parte gráfica é 

apresentado um volume de monografia que conta com memorial justificativo como 

parte integrante (11,1%). Há Universidades nas quais a proposta é acompanhada de 

monografia, mas não há a exigência destes memoriais em seu sumário (27,4%). 

Existem, ainda, Instituições em que o produto final coletado tem apenas memorial 

justificativo (14,8%) e outras onde os trabalhos foram apresentados em forma de 

banner/painel (46,6%). 

 

Dentro do estudo realizado, observa-se que a FAU-Mackenzie é a única que 

apresenta um sistema de TFG constituído por quatro atividades, distribuídas ao longo 

dos últimos dois semestres, sendo elas: Atividade 1: a orientação acadêmica e 

metodológica; Atividade 2: projeto ou proposta arquitetônica; Atividade 3: 

fundamentação e crítica e  Atividade 4: experimentação. 

 

 

 

6. CONCEITOS E OBJETIVOS DO TFG NA FACULDADE DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DA FAU MACKENZIE 

  

6.1  As atividades do TFG 

 

Na atividade de orientação acadêmica e metodológica, Atividade 1, o estudante, sob a 

tutela de um professor arquiteto de sua livre escolha dentro da FAU Mackenzie, deve 

realizar uma pesquisa de fundamentos necessários (históricos, referências 

arquitetônicas e/ou urbanísticas, levantamentos de dados, análises das áreas 

específicas de implantação dos projetos vinculados), a qual fornece bases para o 

aprofundamento do tema escolhido e para a do projeto realizado.  

 

Na Atividade 2, o aluno materializa os fundamentos pesquisados no projeto ou 

proposta arquitetônica, sob a orientação de um outro professor arquiteto, especialista 

em projeto, não escolhido pelo aluno. Este deve discutir os aspectos relativos à 

implantação, conceito, partido arquitetônico, técnicas, materiais e sistemas 

construtivos, forma e função, pertinência e viabilidade econômica do projeto.  

 

A atividade 3 engloba discussões de natureza crítica relevantes à temática escolhida, 

que devem fundamentar a adequação, viabilidade e pertinência dos projetos, em 



16 
 

relação à cidade e sua expressão contemporânea. Debates de natureza histórica, 

estética e filosófica são fomentados pelos professores, envolvendo os estudantes e 

convidados, estes últimos não necessariamente arquitetos, a fim de contribuir para a 

ampliação do escopo da multidisciplinaridade. Nesta atividade, realizam-se debates e 

exposições dos projetos em andamento, que devem ser avaliados pelos professores. 

Estas exposições antecipam a banca final, em que o aluno deve justificar, fundamentar 

e aplicar a pesquisa ao projeto. Cabe a esta atividade, considerada elemento chave no 

sistema implantado, despertar no aluno o espírito crítico com relação à 

contemporaneidade, e deste modo, nela inserir sua atuação e seu trabalho. 

 

A atividade 4, Experimentação, conduz o estudante aos laboratórios da Universidade, 

sendo de sua escolha o experimento realizado, quer seja em conforto ambiental, 

estrutura, materiais, maquete, informática ou geotecnia. Esta atividade visa 

materializar aspectos do projeto elaborado, levando o estudante a se aproximar da 

realidade e concretização de seus desígnios.  

 

6.2 – As diretrizes do TFG 

 

A proposta do Trabalho Final de Graduação, desenvolvido na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie é sintetizar no 

projeto arquitetônico demandas de ordens distintas, porém correlatas, tais como a 

relação da arquitetura e seu meio urbano, aspectos sociais e histórico-críticos, bem 

como a capacitação crítica em relação às técnicas, sistemas construtivos, materiais, 

representação do espaço arquitetônico e linguagem e expressão da arquitetura, que 

devem conduzir a uma concepção criativa e realista, conforme artigos do Regulamento 

do Trabalho Final de Graduação da FAU Mackenzie (exibido na íntegra, no anexo 1) .  

 

“Artigo 1º - 0 Trabalho Final de Graduação - TFG, atividade de formação 

obrigatória para a conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 

atendimento ao disposto nas Diretrizes Curriculares do Ministério da 

Educação, consiste da realização de um trabalho acadêmico individual, 

de caráter projetual, obrigatoriamente relacionado com as atribuições 

profissionais, que expresse os conhecimentos adquiridos pelo 

graduando durante o Curso de Arquitetura e Urbanismo e seja 

adequado ao seu histórico escolar e à sua capacidade de realização em 

relação à sua realidade, ao método de trabalho e à temática escolhida. 
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Artigo 2º - O Trabalho Final de Graduação - TFG tem por objetivos: 

I - Desenvolver no aluno sua capacidade de análise, de crítica e de 

proposição; 

II - Desenvolver no aluno sua capacidade de síntese das diversas áreas 

da formação em Arquitetura e Urbanismo, com a apropriação e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos; 

III - Desenvolver no aluno sua capacidade da comunicação através das 

expressões gráfica, escrita e verbal; 

IV - Desenvolver e exercitar o comportamento metodológico científico; 

V - Concluir o processo de formação e capacitação profissional do 

graduando em Arquitetura e Urbanismo em observância dos seguintes 

princípios, consoantes com as diretrizes gerais do curso de Arquitetura 

e Urbanismo: 

a) a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a 

qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; 

b) o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, 

estéticas e econômicas das comunidades; 

c) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente 

natural e construído; 

d) a valorização e preservação da arquitetura, do urbanismo e da 

paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva; 

e) a formação de profissionais generalistas, aptos a compreender e 

traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, 

com relação à concepção, organização e construção do espaço exterior 

e interior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem 

como a conservação e a valorização do patrimônio construído, proteção 

do equilíbrio do ambiente natural e à utilização racional dos recursos 

disponíveis. 

VI - Avaliar as condições de qualificação do formando” 

 

O aluno, ao escolher seu tema e orientador, tem por obrigação percorrer, nos últimos 

dois semestres, as quatro atividades descritas, a fim de que possa maturar suas idéias 

e fundamentá-las, de sorte a assumir sua proposta e justificá-la. O sistema também se 

propõe a tornar manifesta a multidisciplinaridade, possibilitando a consciência discente 

do campo profissional enquanto realidade complexa. 
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 Em nenhum momento, o sistema pretende engessar ou restringir o processo criativo 

do estudante. Pelo contrário, busca permitir a expressão máxima desta criatividade 

resgatando o conteúdo ministrado no curso e chamando a atenção do aluno para o 

fato de que a arquitetura é bem mais do que meramente um domínio estético.  

 

 

7. A ATIVIDADE DE CRITICA E FUNDAMENTAÇÃO 

 

A atividade 3, Crítica e Fundamentação, realizada no 10º semestre do curso de 

arquitetura e urbanismo engloba discussões de natureza crítica que devem 

fundamentar a adequação, viabilidade e pertinência dos projetos, em relação à cidade 

e sua expressão contemporânea.  

 

Cabe a esta atividade, considerada elemento chave no sistema implantado, despertar 

no aluno o espírito crítico com relação à contemporaneidade, e deste modo, nela 

inserir sua atuação e seu trabalho, enfatizando, no projeto, o meio circundante, em 

especial as questões de escala que extrapolam o lote ou a área de projeto, a influência 

de cada decisão do projeto dentro do município escolhido e sua conseqüência sobre a 

sociedade, quer seja em relação às questões legais, ambientais, sociais, culturais ou 

econômicas. Estes conflitos são de extrema importância para a construção do 

pensamento crítico do aluno de arquitetura e exige a busca das experiências e 

aprendizados pessoais, bem como a capacidade do aluno de buscar as referências 

multidisciplinares adquiridas na escola. 

 

Como mostram os alunos Aline Pek Di Salvo e Luciano Albamonte da Silva em seus 

TFGs, quando relacionam seus temas de trabalho à aspectos partidários importantes, 

para estabelecer os princípios normativos conceituais, demonstrados nas imagens 

abaixo, respectivamente: 

 

“A investigação proposta neste trabalho é tratar os interstícios 

urbanos como novos espaços. Pode se entender interstícios 

urbanos como espaços de conflitos entre os cheios existentes no 

território urbano e que são pouco explorados. Um destes 

espaços recorrentes nas grandes metrópoles são os baixos dos 

viadutos sendo necessário reinscrevê-los no tecido urbano como 

áreas socialmente úteis ao reincorporar ali usos, costurando a” 

cicatriz “ali causada”. 
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CENTRO DE FORMAÇÃO E 
INFORMAÇÃO 

 

Aluna:  Aline Pek Di Salvo   

 

 

Aluno:Luciano Albamonte da Silva 

  

Estruturas rodoviárias formando cicatrizes 

no tecido urbano 

Transposição de níveis  

Figura 1: Ficha informativa dos alunos Aline Pek Di Salvo e Luciano Albamonte da 

Silva 

 

 

Busca-se então uma estratégia de organização dos conhecimentos adquiridos de 

forma a tornar o aluno capaz de tratar as informações que recebe, relacionar os 

diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses em questionamento e 

transformar as informações advindas dos diferentes saberes disciplinares em 

conhecimentos próprios.  

 

Essa relação esta claramente estabelecida pelo aluno Carlos Eduardo Viani Caser.  

 

“Neste trabalho de exercício projetual e de pesquisa, tomo como 

partido à inserção urbana do objeto desenvolvido dentro da 

variedade de conexões e relações existentes à sua volta....” 
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COMPLEXO MULTIFUNCIONAL 

Aluno: Luciano Albamonte da Silva 

 
 

Busca das relações macro urbano até 
as relações pessoais envolvendo 
relações sensórias e perceptivas 

Ambientação sugerida pelo micro cosmo 
proposta como espacialidade. 

Figura 2: Ficha informativa do aluno  Luciano Albamonte da Silva 
 

 

Como produto final, esta atividade propõe a apresentação de uma ficha informativa na 

qual são discernidas e listadas algumas questões relativas ao projeto do aluno. A ficha 

é enviada ao aluno com as respectivas metodologia e diretrizes, bem como com a 

formatação necessária para uma futura edição. 

 

A avaliação da atividade é feita através da participação do aluno aula-a-aula somada 

ao resultado desta ficha informativa.  

                 

Abaixo, o modelo da ficha informativa que os alunos devem preencher: 
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Figura 3: Ficha informativa  
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8. PESQUISA  DESENVOLVIDA  

 

O banco de dados da pesquisa desenvolvida se formou a partir das fichas informativas 

desenvolvidas pelos alunos, coletadas em quatro semestres, sendo eles: 2º semestre 

de 2008, 1º e 2º semestre de 2009 e 1º semestre de 2010. Estes trabalhos foram 

elaborados em forma digital, seguindo uma formatação específica, de forma a permitir 

melhor analise dos trabalhos. Para exemplificação, são apresentadas, a seguir, duas 

fichas informativas do trabalho da atividade III do TFG II, onde são ressaltadas a 

fundamentação e a crítica relativa a temática proposta e ao projeto do aluno.  

 

 

Figura 4: Ficha informativa da aluna Maria Carolina Bombonato Prado Pinto de Moraes 
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Figura 5: Ficha informativa da aluna Carolina Vallim de Oliveira 

 

 

A análise das fichas informativas se deu através da seleção de itens relevantes ao 

projeto, subdivididos em 4 temáticas: Classificação do projeto, localização do projeto, 

instrumentos utilizados e preservação e patrimônio. 

 

A partir dos temas acima, montou-se uma matriz mais detalhada, onde se subdividiu a 

Classificação de projeto nos principais segmentos de projeto; A localização nas 

principais zonas da cidade e fora da região Metropolitana de São Paulo; Os 

instrumentos utilizados nas Leis e normas pertinentes ao projeto e A Preservação e 

Patrimônio histórico, considerando seu raio de influência.  A matriz resumida pode ser 

vista a seguir: 
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Nome do aluno  

Semestre/ano de conclusão  

Classificação do projeto 

saúde 

residencial 

cultural 

educação 

esportes 

institucional 

multifuncional 

projeto urbano 

HIS 

HMP 

religioso 

parque/praça 

turismo 

indústria 

retrofit 

outros 

Localização do projeto 

Norte  

Sul 

Leste 

Oeste 

Centro 

Fora do município de São Paulo 

Instrumentos utilizados 

Estatuto da Cidade 

Operação Urbana 

Legislação Especial 

Re-estruturação urbana 

Preservação e Patrimônio 
patrimônio 

em raio de preservação 

Tabela 2: Matriz para análise das fichas informativas 

 

Ao todo foram catalogados 547 trabalhos, sendo 191 do 2º semestre de 2008, 84 do 1º 

semestre de 2009, 144 do 2º semestre de 2009 e 138 do 1º semestre de 2010. A 

planilha, em Excel se encontra no anexo 1. 

 

De forma a obter uma correlação entre o momento histórico mundial e o tema   

escolhido pelo aluno, elaborou-se uma pesquisa de marcos históricos, em um 

horizonte de dez anos, resultado em uma linha do tempo dos principais fatos 

relevantes que pode ter influenciado a escolha dos temas dos alunos. Para a 

elaboração da linha histórica que abarca os anos de 2000 a 2010 foram utilizadas as 

seguintes referências: 

 

Para os marcos históricos, foram utilizados a Retrospectiva anual online do jornal 

Estado de São Paulo e o texto Uma Breve História do Brasil (PRIORE, Mary del.  
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VENANCIO, Renato, São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010). Para os marcos 

arquitetônicos, os sites de arquitetura VITRUVIUS; do Instituto dos Arquitetos do Brasil 

(IAB) e da premiação Pritzker. Estes referenciais foram escolhidos devido a sua 

importância e relevância amplamente reconhecida. 

 

As figuras 6 a 16 a seguir apresentam um resumo gráfico da pesquisa de marcos 

históricos desenvolvida.  O anexo 3 apresenta os dados em forma de lista. 

 

ANO 2000

07 de MARÇO - O Papa
João Paulo II pede
perdão pelos erros
cometidos pela Igreja
Católica nos últimos
2000 anos, entre eles a
Inquisição e as Cruzadas;
o desrespeito às outras
religiões e culturas na
catequização e
hostilização ao povo
judeu.

22 de ABRIL - Em Porto
Seguro ocorreram festejos
pelos 500 anos do
Descobrimento do Brasil.
Confrontos e problemas
técnicos com uma réplica
do navio de Pedro Álvares
Cabral transformam as
comemorações num
desastre

29 de MAIO -
O arquiteto
Rem Koolhaas
foi laureado
com o prêmio
Pritzker de
Arquitetura.

26 de JUNHO - Foi
anunciado o
mapeamento do
genoma humano.

25 de JULHO - Avião
Concorde da Air
France que seguia
para Nova Iorque
caiu nas
proximidades do
aeroporto de Roissy
(Paris/França),
deixando 113
mortos.

15 de SETEMBRO -
Iniciou-se na cidade
australiana de Sidney
a 27ª edição dos Jogos
Olímpicos.

Barril de petróleo
atinge recorde de
alta em OUTUBRO:
a política da OPEP
passa a ser
questionada

22 de NOVEMBRO -
Inaugurado o complexo
que abriga o Museu
Oscar Niemeyer, em
Curitiba., popularmente
chamado de 'Museu do
Olho' ou ‘Olho do
Niemeyer'.

11 de DEZEMBRO - O
arquiteto Isay Weinfeld
obtem premios categorias
edificações/projeto
construído, pelo projeto
Residência Inglaterra; e
arquitetura de interiores,
pelo projeto Plagship
Forum; Weinfeld
conquistou também o
Prêmio Rino Levi.

13 de DEZEMBRO
- George Bush é
eleito presidente
dos Estados
Unidos da
América,
vencendo o
candidato
democrata Al
Gore.

Filmes nacionais
voltam ao sucesso de
público: foram
lançados 23 longas e a
participação na
bilheteria cresceu 42%
em relação a 1999.

Cientistas mexicanos
ganharam o Premio
Mundial de
Alimentação por
terem desenvolvido
milho transgênico
com o dobro de
proteínas do normal.  

Figura 6: Marcos históricos ano de 2000 
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ANO 2001

17 de MARÇO - O Brasil
debate a clonagem e as
células-tronco. Os primeiros
filhotes clonados de bezerro e
camundongos nasceram.

23-29 de ABRIL - O brasileiro Paulo
Mendes da Rocha recebeu o prêmio
Mies van der Rohe pelo trabalho
realizado na Pinacoteca do Estado,
localizada no Centro de São Paulo.

7 de MAIO - Os arquitetos
suíços Jacques Herzog e Pierre
de Meuron foram os
vencedores da edição 2001 do
Pritzker. Conhecidos pela
conversão de uma usina
abandonada às margens do rio
Tamisa na Tate Modern Gallery,
obra admirada pelas soluções
criativas.

11 de SETEMBRO - Ataques
terroristas derrubam o World Trade
Center e vitimam mais de três mil
pessoas nos EUA. Tropas norte-
americanas invadem o Afeganistão
com o pretexto de encontrar
Osama Bin Laden, líder da rede
terrorista Al-Qaeda e suposto
responsável pelos ataques às
torres gêmeas.

Apagões
elétricos:
consumidore
s brasileiros
mudam
hábitos para
fugir do
apagão.

Argentina enfrenta
crise política após
intensiva privatização
na era Menem:
argentinos vão às ruas
para protestar.

No Brasil, os crimes
cresceram 323% em
relação à 2000:
seqüestros, assaltos,
entre outros.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2001. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2001-no-estadao,475702,0.htm> 
Acesso em: 12 out. 2010.  

Figura 7:Marcos históricos ano de 2001 

 

 

 

 

 

ANO 2002

19 de MAIO - O
Brasil ganhou
sua primeira
santa, Madre
Paulina do
Coração
Agonizante de
Jesus.

29 de MAIO - O arquiteto
australiano Glenn Murcutt
ganha o Prêmio Pritzker, sendo
ele reconhecido pela busca da
autenticidade da arquitetura
australiana; conseguindo
conciliar as qualidades
regionais e participar
igualmente no discurso
internacional modernista.

30 de JUNHO - O Brasil
cinco vezes campeão do
mundo, com a conquista
da Copa do Mundo na
Coréia e no Japão.

5 de JULHO - É
publicada a resolução
CONAMA 307/2002:
estabelece diretrizes,
critérios e
procedimentos para a
gestão dos resíduos da
construção civil.

26 de AGOSTO a 04 de SETEMBRO
- É realizado a Rio +10 ou Cúpula
Mundial sobre o Desenvolvimento
Sustentável na África do Sul. O
objetivo era elaborar um Plano de
Implementação da Agenda 21 e
finalmente colocar em prática as
medidas para reduzir a emissão de
poluentes, evitar as mudanças
climáticas, proteger a
biodiversidade e erradicar a
pobreza no planeta. O resultado
ficou aquém do esperado.

SETEMBRO - É inaugurada uma
cobertura sobre a Galeria
Prestes Maia, na Praça do
Patriarca em São Paulo capital,
projetada pelo arquiteto Paulo
Mendes da Rocha.

27 de OUTUBRO – Lula foi
eleito presidente do Brasil.
O presidente a passar-lhe a
faixa, Fernando Henrique
Cardoso, abriu as gavetas do
governo e até criou cargos
para que a equipe de seu
sucessor tivesse acesso a
todas as informações de
que necessitava.

Início de OUTUBRO.
A Coréia do Norte
ameaça reativar seu
programa nuclear
bélico.

05 de DEZEMBRO - O
mundo científico ouviu
o anúncio, ainda não
comprovado, de que
um primeiro clone
humano já estava
entre nós.

No cinema o ano foi do filme
“Cidade de Deus” dirigido por
Fernando Meirelles; já na televisão
o destaque deu-se aos “reality
shows”: Big Brother Brasil 1. O
presidente Fernando Henrique
Cardoso instituiu a Agência
Nacional de Cinema que visa
fortalecer a atividade no país.

 

Figura 8:Marcos históricos ano de 2002 
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ANO 2003

JANEIRO - O novo “maior
aranha-céu do mundo”, o
Taipei 101 Tower – com 509m
de altura - é inaugurado em
Taipei no Taiwan.

01 de FEVEREIRO - Os
Estados Unidos perderam o
ônibus espacial Columbia,
com sete astronautas dentro.
Um pedaço de espuma se
soltou durante a decolagem e
danificou a protecção de
cerâmica da asa esquerda,
provocando uma pequena
fissura.

14 de MARÇO -
Violência urbana:
policiais viraram alvo
no Rio e em São Paulo,
dois juízes são
assassinados.

20 de MARÇO - Inicia-se a Guerra do
Iraque. O presidente americano
George W. Bush moveu contra
Saddam Hussen – presidente do
Iraque - uma guerra para tirá-lo do
poder, acusando-o de cúmplice no
terrorismo antinorte-americano.
Saddan foi localizado, capiturado w
julgado por vários crimes, entre eles,
o genocídio.

29 de MARÇO - Nobel da arquitetura, Pritzker, vai para
o escritório japonês SANAA de Kazuyo Sejima e de seu
sócio Ryue Nishizawa. O edifício da Dior em Tóquio, de
2003 é um de seus destaques com telas de acrílico
translúcido dispostas por tás da pele de vidro, o
edifício adquire uma aparência quase etérea.

2 – 15 de AGOSTO - O Brasil teve
seu melhor desempenho nos jogos
Pan Americanos, sediados na
República Dominicana, e trouxe
para casa 122 medalhas – Daiane
dos Santos ganha a 1º medalha de
ouro da ginástica brasileira no solo.

22 de AGOSTO -
Tragédia em
Alcântara: explosão
frustra terceira
tentativa de lançar
foguete VLS –
Veículo Lançador de
Satélites – brasileiro.
Foram 21 mortos ao
todo.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2003. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2003-no-estadao,475710,0.htm> 
Acesso em: 13/ 10 10.  

Figura 9:Marcos históricos ano de 2003 

 

 

ANO 2004

11 de MARÇO - Uma seqüência
de dez explosões em trens no
centro de Madri, Espanha, na
hora do rush; mataram 191
pessoas e deixaram 600 feridas.
Um grupo islâmico com ligações
com a rede internacional Al-
Qaeda foi responsabilizado pelo
ataque terrorista.

23 de MARÇO - Vladimir
Putin foi eleito para um
novo mandato
presidencial na Rússia
com cerca de 70% dos
votos e com o controle
do Parlamento.

01 de MAIO - A União Européia
ganha mais dez países: O bloco
passa de 15 a 25 países,
aumenta a sua área em 25% e a
população em 20%, passando a
450 milhões de pessoas. A
maioria dos novos membros é
de antigas repúblicas soviéticas.

17 de MAIO - Zaha Hadid,
arquiteta iraquiana, é a
primeira mulher a ganhar
o prêmio Pritzker de
arquitetura, o “Nobel da
arquitetura”.

13 de AGOSTO - As
Olimpíadas
ocorrem na Grécia,
em Atenas.

09 de NOVEMBRO - O republicano
George W. Bush conquista seu
segundo mandato como
presidente dos Estados Unidos;
depois de um acirrada disputa com
o democrata, John Kerry.
Segurança nacional e a guerra no
Iraque foram os grandes temas da
campanha, uma das mais caras da
história.

13 de NOVEMBRO - O
líder palestino Yasser
Arafat morreu em um
hospital na França, aos
75 anos, de falência
múltipla dos órgãos. A
causa da enfermidade
nunca foi esclarecida.

26 de DEZEMBRO -
Tsunami: Um terremoto
de mais de 9 graus na
escala Richter sacudiu a
superfície da Terra e
provocou ondas que
percorreram mais de seis
mil quilômetros no
Oceano Índico.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2004. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2004-no-
estadao,475712,0.htm> Acesso em: 14 out. 2010.  

Figura 10:Marcos históricos ano de 2004 
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ANO 2005

JANEIRO – José Serra foi
eleito prefeito da cidade
de São Paulo.

ABRIL - Morre o Papa
João Paulo II e ocorre a
posse do Papa Bento XVI.

OUT à DEZEMBRO - 6º 
Bienal Internacional de 
Arquitetura, em São Paulo.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2005. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2005-no-estadao,475712,0.htm> Acesso em: 25/ 10/10.

PRIORE, Mary del. VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010. 

Crise no PT. O Partido dos
Trabalhadores enfrenta uma de
suas maiores crises. A revelação de
uma fita de vídeo mostrou a
corrupção nos CORREIOS, com
respaldo do deputado federal,
Roberto Jefferson. Sucederam
diversos escândalos entre eles, o
mensalão.

Prisão de Maluf. Paulo
Maluf e seu filho
foram presos por
corrupção e lavagem
de dinheiro.

FEVEREIRO – A
missionária Dorothy
Stang foi assassinada em
Anapu (PA).

15 Agosto– O filme brasileiro Os
Filhos de Francisco concorre à uma
das cinco vagas de melhor filme
estrangeiro do Oscar.

O Brasil nas Passarelas de
Moda Internacional.
Alexandre Hercovitch,
Carlos Miele, são alguns
nomes que ficaram
reconhecidos no mundo
fashion.

29 de Agosto - Diversos 
Furacões atingiram o 
oceano Atlântico. Katrina 
devastou New Orleans.

Thom Mayne, arquiteto
americano, recebeu o prêmio
Pritzker, o “Nobel da
arquitetura”.

 

Figura 11:Marcos históricos ano de 2005 

 

 

ANO 2006

Brasil -
Descoberta do
Pré-Sal.

2 de Maio – O
Banco Itaú compra
o BankBoston no
Brasil.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2005-no-estadao,475712,0.htm> Acesso em: 25/ 10/10. 
PRIORE, Mary del. VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010. 

9 de Outubro – O site
de busca Google
compra o Youtube

02 de Novembro -
Segundo mandato
do Presidente
Lula.

Paulo Mendes da Rocha, arquiteto
brasileiro, recebeu o prêmio Pritzker, o
“Nobel da arquitetura”.

26 de Outubro -
Caos nos
Aeroportos.

24 de Janeiro – A Walt
Disney fecha acordo para
a compra da Pixar.

13 de Julho – Israel
cerca Líbano.

24 de Novembro -
A violência Pós-Saddam.
Varias pessoas morrem
após atentado em
Bagdá.

9 de Julho – Itália
vende a Copa do
Mundo.

15 de Janeiro –
Michelle Bachelet
primeira mulher
eleita a presidir o
Chile.

 

Figura 12:Marcos históricos ano de 2006 
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ANO 2007

OUT à DEZEMBRO -
7º Bienal 
Internacional de 
Arquitetura, em São 
Paulo.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2005-no-estadao,475712,0.htm> Acesso em: 25/ 10/10. 
PRIORE, Mary del. VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010. 

Richard Rogers,
arquiteto britânico,
foi laureado pelo
prêmio Pritzker, o
“Nobel da
arquitetura”.

O Brasil irá 
sediar a 
Copa de 
2014.

PREMIO NOBEL DA 
PAZ – IPCC e Al Gore 
Jr.

Cinema - Tropa de 
Elite foi o filme 
nacional mais visto 
neste ano.

30 de Janeiro – O 
escritor americano 
Sidney Sheldon, 
autor do best-seller 
A ira dos Anjos, 
morre aos 89 anos.

30 de Julho – O cineasta 
Michelangelo Antonioni, 
cineasta italiano criador de 
“Blow-Up” e  “A Aventura” 
morre aos 94 anos.

20 de Dezembro -
Ladrões roubam 
quadros de Portinari e 
Picasso do Masp. 

Julho – A tragédia 
do vôo 3054.

Tecnologia – A 
chegada do Iphone 
no Brasil.

 

Figura 13:Marcos históricos ano de 2007 

 

 

ANO 2008

Fonte: Retrospectiva Estadão 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2005-no-estadao,475712,0.htm> Acesso em: 25/ 10/10. 
PRIORE, Mary del. VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010. 

Jean Nouvel, arquiteto, recebeu o
prêmio Pritzker, o “Nobel da
arquitetura”.

23 de Abril - Tremor de
terra em São Paulo,
Paraná, Rio de Janeiro e
Santa Catarina.

Fevereiro – Após 49 anos no
poder, Fidel Castro renuncia e
seu irmão assume a
Presidência.

Janeiro – Clara Rojas
refém das FARC por 6
anos e libertada na
Colômbia.

Março – Epidemia
de dengue no Rio
de janeiro, em um
dia foram
registrados 2.053
casos da doença.

Março – Crime cruel.
A criança Isabella
Nardoni foi atirada
do sexto andar de
um prédio em São
Paulo.

Abril – A fusão da BOVESPA e
a Bolsa de Mercadorias e
Futuros (BM&F) cria a
terceira maior bolsa do
mundo e a segunda das
Américas.

Maio – Marina
Silva pede
demissão do
Ministério do
Meio Ambiente e
volta ao Senado.

Junho – 4 obras no
valor de R$ 1 milhão,
foram roubadas na
Estação Pinacoteca.

Junho – Ruth
Cardoso morre de
infarto aos 77 anos.

Julho – Gilberto Gil
pede demissão do
cargo de Ministro da
Cultura.

PRÊMIO RINO LEVI EX 
AEQUO
Galeria Adriana Varejão
Rodrigo C. Lopez.

 

Figura 14:Marcos históricos ano de 2008 
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ANO 2009

OUT à DEZEMBRO -
8º Bienal 
Internacional de 
Arquitetura, em São 
Paulo.

Peter Zumthor, arquiteto, recebeu o prêmio Pritzker, o
“Nobel da arquitetura”.

Fonte: Retrospectiva Estadão 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2005-no-estadao,475712,0.htm> Acesso em: 25/ 10/10. 
PRIORE, Mary del. VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010. 

9° Prêmio Jovens Arquitetos 2009

Menção Honrosa
EDIFÍCIO COMERCIAL JOÃO MOURA
Pedro Nitsche, Lua Nitsche.

Prêmio Ex-Aequo
CENTRO EDUCATIVO BURLE MARX –
INHOTIM
Alexandre Brasil Garcia e Paula Z. Cardoso, 
Edmar Ferreira Junior.

Menção Honrosa
HARMONIA 57
Anna Carolina Vanni Bertoni.

1º de Janeiro –
Kassab toma posse 
como Prefeito de 
SP.

3 de Fevereiro -
Cientistas europeus 
anunciam a descoberta 
do menor planeta já 
encontrado fora do 
nosso Sistema Solar. 
CoRoT-Exo-7b.

6 de Março -
Brasil entra em 
forte 
desaceleração 
econômica, 
alerta OCDE

22 de Janeiro – Primeiro 
Presidente negro dos EUA, Barack 
Obama.

9 de Outubro –
Obama vence o Nobel 
da Paz.

 

Figura 15:Marcos históricos ano de 2009 

 

 

2010

Fonte: Retrospectiva Estadão 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2005-no-estadao,475712,0.htm> Acesso em: 25/ 10/10. 
PRIORE, Mary del. VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo. Ed. Planeta do Brasil, 2010. 

Outubro – Lançamento do 
filme Tropa de Elite II.

03 de Outubro –
Eleições 2010. 

11 Junho à 11 de 
Julho . Espanha foi a 
campeã da Copa do 
Mundo na África do 
Sul. 

30 de Julho - Casal gay pode 
declarar companheiro como 
dependente no IR.

Janeiro – Diversos 
deslizamentos no 
estado do Rio de 
Janeiro, causaram 
muitas mortes e 
destruição.

O ano de 2010 foi designado como: o Ano 

Internacional da Biodiversidade, pela ONU.

4 de janeiro – Inauguração do 
Edifício mais alto do mundo, o 
Burj Khalifa.

19 de Setembro - A 
televisão brasileira 
comemora 60 anos 

31 de Outubro –
Segundo Turno para
Eleições 2010. 

 

Figura 16:Marcos históricos ano de 2010 

 

As fichas foram colocadas na matriz de análise, de onde se obteve os resultados 

apresentados a seguir. 
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ANALISE DOS RESULTADOS 

 

As figuras 17 a 20 apresentam, de forma gráfica, os resultados das análises 

desenvolvidas em forma porcentual (diagrama de pizza): 

 

 

 

Figura 17: Gráfico de análise do total dos trabalhos  

 

Observa-se, em relação à classificação do projeto um predomínio de trabalhos de 

caráter cultural (26%), seguido por projetos ligado à educação (20%), edificações 

multifuncionais (10%), projetos urbanísticos (8%), HIS (5%), residencial (4%), parques 

e praças (5%), projetos institucionais (3%), de cunho religioso e turístico (1 % cada). 

Outros projetos englobam 8% do total.  Interresante constatar que projetos de indústria 

e de retrofit não aparecem nas escolhas dos alunos.       

 

Veloso (2009) também observou em sua pesquisa que, em relação aos temas 

desenvolvidos pelos alunos entre 2005 e 2007, os mais presentes são: em primeiro 

lugar, destacam-se, com 23,70%, as edificações destinadas a “atividades culturais”, 

em seguida, aparecem as “escolas ou edificações educacionais”, com 17,78% dos 

casos, “habitação”, com 14,81%, “institucionais” (9,63%) e “hospedagem”, com  5,19% 
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do total dos trabalhos analisados. Os 28,89% restantes englobam temáticas as mais 

diversas como hospital, centro de convivência, centro de moda, religisos, entre outros.  

 

Em relação à localização dos projetos, 77% dos trabalhos se localizam na cidade de 

São Paulo, ou seja, na mesma cidade da Instituição de ensino, dado também 

observado por Veloso (2009), que constatou 67,4% dos projetos na mesma cidade 

onde se localiza a Instituição de Ensino Superior e 29,6% destinaram seus projetos de 

arquitetura a outras cidades que não a de sua IES.  

 

 

 

Figura 18: Gráfico comparativo do 2º Semestre de 2008 

 

 

 



33 
 

 

Figura 19: Gráfico comparativo do 1º Semestre de 2009 

 

 

Figura 20: Gráfico comparativo do 2º Semestre de 2009 
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Figura 21: Gráfico comparativo do 1º Semestre de 2010 

 

 

Analisando-se os temas dos projetos ao longo dos quatro semestres, observa-se o 

predomínio de escolhas por temas culturais (26%) que associados ao tema específico 

de educação (20%) perfazem quase a metade das escolhas dos estudantes (46%). 

Projetos multifuncionais aparecem como terceiro tema de escolha (10%). A tabela 3 

abaixo e os gráficos 21 e 22 detalham estas informações.  
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2sem 
2008 

1 sem 
2009 

2 sem 
2009 

1 sem 
2010 

total 

Classificação 
do projeto 

Saúde (%) 1 2 0 2 1 

Residencial (%) 4 22 5 4 4 

Cultural (%) 25 23 32 22 26 

Educação (%) 22 5 21 15 20 

Esportes (%) 7 7 8 3 6 

Institucional (%) 5 5 1 3 3 
Multifuncional 

(%) 14 
6 5 

12 10 

projeto urbano 
(%) 8 

12 8 
6 8 

HIS (%) 6 3 3 5 5 

HMP (%) 0 0 0 1 0,2 

Religioso (%) 0 2 2 2 1,5 

parque/praça (%) 1 7 5 9 5 

Turismo (%) 0 3 1 1 1 

Indústria (%) 0 0 0 1 0,2 

Retrofit (%) 0 0 0 0 0 

Outros (%) 7 3 9 14 8 
 

Tabela 3: Detalhamento das análises estatísticas dos trabalhos 

 

Ao se observar os porcentuais de cada tema de projeto, ao longo do período 

estudado, observa-se que não existe uma correlação direta entre a escolha do tema e 

os eventos históricos. Por exemplo, no caso dos projetos residenciais, o porcentual ao 

longo dos semestres não varia muito, com exceção do 1º Semestre de 2009, no 

entanto, neste período ou nos períodos anteriores não houve nenhum evento histórico 

significativo ou diferenciado que justifique esta maior porcentagem.  

 

Pode alegar um aumento em projetos relacionados a parques e praças talvez em 

função das questões ambientais cada vez mais presentes ou ainda do projeto da 

prefeitura municipal referente aos 100 parques, mas esta análise não é conclusiva. 

 

A existência de poucos projetos na área de saúde pode ser explicada, eventualmente, 

em uma análise preliminar, devido à existência de um ramo da arquitetura denominado 

“Arquitetura Hospitalar”, bastante específico e complexo, geralmente tratado em Pós 

Graduação, que leva os graduandos a não ensaiarem intervenções nesta área, uma 

vez que sentem-se despreparados. 
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Figura 22: Gráfico comparativo de todos os Semestres estudados 

 

A ausência de projetos voltados à indústria ou ao retrofit se mostrou interessante. A 

área de arquitetura de indústria não parece ser conhecida dos alunos ou não se 

enquadra na realidade dos mesmos, talvez porque o enfoque do mercado nos dias de 

hoje é de prestação de serviços (setor terciário). A falta de projetos de retrofit causa 

maior surpresa, pois esta é bastante atual e, por estar associado às questões de 

sustentabilidade, tema bastante em evidência e de importância global, deveria ter 

relevância entre os alunos. Uma possível razão para esta falta de interesse nesta área 

pode estar associada às diretrizes de projeto arquitetônico, desde a escolha da área 

até a definição do programa e execução, com foco em novos projetos. 
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Figura 23: Gráfico comparativo da classificação do projeto em todos os Semestres 

estudados 

 

 

Em relação a escolha de temas religiosos, a baixa incidência de projetos pode ser 

devido ao receio de se tratar temas controversos no ambiente acadêmico. 

 

Os demais temas abordados e catalogados na categoria “outros” dizem respeito a 

interesses pontuais, tais como cemitérios e crematórios. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Procurou-se mostrar neste trabalho as diferenças entre os sistemas TGI e TFG, 

implantados em distintos momentos na FAU Mackenzie. 

 

 O sistema TGI cumpriu papel pioneiro na instalação de um processo de síntese de 

demandas multidisciplinares, servindo de modelo para as demais unidades da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  O TGI, por ser uma disciplina presa à grade 

curricular se apresentou como relação isolada entre o aluno e seu único e exclusivo 

orientador, deixando de envolver a coletividade docente e discente, podendo gerar 

temas desligados de uma análise complexa da dinâmica social e histórica do 

momento. No entanto, é importante destacar, foi sua existência ao longo de mais de 

uma década que possibilitou a evolução para o TFG, uma vez que teve o papel 

fundamental de inserir as questões ligadas à crítica e à fundamentação no universo de 

trabalho do aluno formando, normalmente inoculado pela pressa em se formar e obter 

seu diploma. 

 

O TFG, embora esteja em processo de amadurecimento devido à condição recente de 

implantação, traz uma grande melhoria em relação ao sistema anterior pois se 

desvincula da idéia de disciplina, tornando-se uma atividade formativa. Como 

conseqüência, o aluno é visto como um indivíduo ainda em formação devendo aplicar 

os conhecimentos já adquiridos para realizar a síntese desejada. 

 

Espera-se que o processo venha ainda a evoluir e se aperfeiçoar, demonstrando o 

nível de excelência e pioneirismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Mackenzie.  

 

 A atividade de crítica e fundamentação, atividade III, desenvolvida no TFG II, ao 

buscar uma macro-visão do trabalho dos formandos, traz novos questionamentos e 

conflitos aos alunos, que amadurecem ao longo do semestre. Essa mudança de 

postura é percebida através do aumento do interesse do aluno por soluções mais 

contextualizadas no espaço urbano. Nem sempre o trabalho final apresentado reflete 

essa preocupação de forma estruturada, mas é sempre notória a mudança do 

discurso, que se torna mais holístico no momento da apresentação das bancas finais.  
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As análises dos dados levantados mostram o maior interesse por projetos de cunho 

educacional e cultural e a ausência de temas contemporâneos como  retrofit.  

 

A importância da forma de pensar a arquitetura deve estar presente em todas as 

atividades ao longo de toda a formação do arquiteto, porém, a avaliação mais precisa 

da importância que damos à atividade descrita só será notada com os novos 

processos de transformação das cidades do futuro. 

 

Por este viés, o formato do TFG aplicado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Mackenzie intenciona que o aluno tenha um olhar mais completo de seu 

trabalho final ao dividir a atividade em quatro frentes complementares e dar a esse 

período um ano completo de exclusividade. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PLANILHA EM EXCEL DOS DADOS CATALOGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nome do aluno 

conclusão   
 Atividade 3                           

Classificação do projeto Localização do PROJETO Instrumentos utilizados Preservação e Patrimônio   

semestre / 
ano  

Atividade 3 residencial cultural saúde educação  esportes institucional multifuncional 
projeto 
urbano 

HIS HMP religioso parque/praça turismo indústria retrofit outros norte sul leste oeste centro fora MSP 
Estatuto 

da Cidade  
Operação 

Urbana 
Legislação 
Especial 

Re-estruturação 
urbana 

patrimônio 
em raio de 

preservação   

Adriana Barreto Santana 2º/2008 

Uma perspectiva de vida na habitação 

1                                   1       1           

  

Adriana Maria Giovannini Bercht 2º/2008 
Museu da cultura paulistana 

  1                             1           1           
  

Adriana Pierantoni Fagundes 2º/2008 

Centro de terapia e equilíbrio 

    1                             1         1           

  

Alex Lima de Holanda 2º/2008 Escola de música   1                             1           1             

Aline Pek Di Salvo 2º/2008 

Centro de formação e informação 

  1   1                           1         1           

  

Aline Simões Ollertz Silva 2º/2008 
Biblioteca do brás 

  1                                 1           1       
  

Aluísio Barbosa Burin 2º/2008 
Casa de cultura no butantã 

  1                                   1     1           
  

Amanda Corazza 2º/2008 O centro de sp               1                 1             1           

Amanda Gabriela Raimondi Gyuricza 2º/2008 

Faculdade de moda e centro de convenções 

      1                         1           1           

  

Ana Flávia Forgiarini Jerez 2º/2008 

Arquitetura, educação e sustentabilidade 

      1                           1         1           

  

Ana Júlia Andrade de Carvalho 2º/2008 

Conexão entre redes e reinterpretação do espaço na 
barra funda 

  1   1   1                           1     1           

  

Ana Luiza Gagliardi 2º/2008 

A importância da arquitetura na indução ao 
conhecimento escola publica 

      1   1                       1         1           

  

André Alessio Mack 2º/2008 
Escola de vela náutica 

        1                         1             1   1   
  

André Almozara Aranha 2º/2008 

Centro de artes-escola-teatro-espaço 

  1   1                           1         1           

  

André Takeshi Sumida 2º/2008 

Câmara municipal de são paulo 

          1                         1             1     

  

Andrea Abe 2º/2008 

Espaços residuais urbanos: a arquitetura e a arte na 
requalificação dos vazios da cidade de são paulo 

  1       1                     1           1           

  

Andréia Meneses das Neves Oshiro 2º/2008 
Escola de dança 

      1 1                             1     1           
  

Andressa Martão 2º/2008 

Projeto de reestruturação urbana – centro de 
eventos e cultura de santo andré 

  1                                       1 1     1     

  

Anna Maria Guerra 2º/2008 
Arquitetura e habitação 

1                                         1 1           
  

Ariela Cardoso Cortez 2º/2008 
Centro de apoio à educação 

  1   1                             1       1           
  

Aroldo Ferreira Braga 2º/2008 Arena multiuso         1                             1     1             



Bárbara Campanaro Marcos 2º/2008 
Centro cultural italiano 

  1                             1           1           
  

Beatriz Mahlmeister 2º/2008 
Requalificação de eixo urbano 

              x                   1         1           
  

Caio Paiva Forghieri 2º/2008 Arena esportiva         1                             1     1             

Camila de A. e Vasconcellos 2º/2008 

Fragmentos urbanos – conjunto esportivo 

        1                         1         1           

  

Carla Pagliuca Martins 2º/2008 

Requalificação do espaço público 

              1                           1       1     

  

Carlos Eduardo Viani Caser 2º/2008 
Ccomplexo multifuncional 

            1                       1       1           
  

Carolina Lunetta 2º/2008 

Midiateca brás e o viaduto alcântra machado 

  1   1                             1       1           

  

Carolina Silva Meira 2º/2008 

Água branca – um novo bairro para morar 

1             1                       1       x         

  

Carolina Thaís Viana e Silva 2º/2008 

Centro de ensino complementar - arquitetura 
escolar– um espaço de integração de uma  

comunidade 

  1   1                                   1 1           

  

Carolina Vallim de Oliveira 2º/2008 

Desenvolvimento urbano sustentado 

1                             1       1     1           

  

Caroline Mitiko dos Santos Sakugawa 2º/2008 
Centro de cultura e lazer 

  1                                       1 1           
  

Cássia Aparecida Laranja 2º/2008 
Arte e arquitetura 

  1                             1           1           
  

Cauhe Cleante Motta 2º/2008 

Museu da arte bruta brasileira (mabb) 

  1                             1           1           

  

César Augusto Bueno Fusco 2º/2008 

Estadio de futebol – parque belem 

        1                           1       1           

  

Claudia Martins Nobrega de Moraes 2º/2008 
Hotel empresarial 

                              1           1 1           
  

Cristiana de Sales Oliveira 2º/2008 

O parque urbano e suas relações interespaciais 

              1                           1       1     

  

Cristina Onone Gialain 2º/2008 
Centro cultural jabaquara 

  1                                   1     1           
  

Daniel Avelaneda Ribeiro 2º/2008 
Complexo de cultura urbana 

  1                                       1 1           
  

Daniel Hofmeister de Andrade 2º/2008 
Parque cultural beira rio 

  1                                       1 1           
  

Daniela Costa Simões 2º/2008 

Arquitetura escolar- ensino médio e técnico 

      1                         1           1           

  

Daniela Hummel Mungai 2º/2008 

Cidade da música – revitalização da fábrica são 
martinho 

  1   1                                     1           

  

Danillo Mazzani 2º/2008 

Centro de cultura popular brasileira 

  1                               1         1           

  

Danilo Benites Silva 2º/2008 Arena são paulo         1                           1       1             



Débora Lefevre Costa Netto 2º/2008 

Centro multifuncional e ambiental 

                              1 1                 1     

  

DENISE HAMZE ISSA 2º/2008 
Centro de apoio ao ensino 

      1                             1       1           
  

Eduardo Antonio Augusto 2º/2008 
Habitação popular 

1                                         1 1           
  

Eduardo Martins Pereira Beltramini 2º/2008 
Biblioteca pública 

  1                           1             1           
  

Elaine Akemi Niyama 2º/2008 

Arquitetura e design - museu do design automotivo 

  1                             1           1           

  

Ellen Henrich Alves Lima 2º/2008 
Desenvolvimento da educação 

      1                             1       1           
  

Erick Rodrigues de Almeida 2º/2008 

Integração social através da acessibilidade 

                              1   1         1           

  

Evangelina L. N. Galvão 2º/2008 

Escola de dança / sede cia balé da cidade 

  1     1                       1           x           

  

Fabiana Jaqueta Benine 2º/2008 Vinícula parque                               1   1         1             

Fabiana Moreira da Silveira 2º/2008 

Equipamentos públicos de cultura 

                              1             1           

  

Fábio Lanfer Marquez 2º/2008 

Instituto de gerenciamento costeiro 

          1                               1 1           

  

Fabio T.M. Pittas 2º/2008 

Habitação e escritporios no paquetá 

1                                         1 1           

  

Fábio Ucella 2º/2008 

A várzea do tamanduateí na metrópole 

  1                           1     1       1           

  

Felipe Cavalcante 2º/2008 

“Menos percepção concreta, mais atmosfera.” 
Wölfflin 

      1 1                         1         1           

  

Fernanda Braga Campiolo 2º/2008 

Centro educacional jardim uirapuru 

      1 1                                 1 1           

  

Fernanda Jozsef 2º/2008 

Centro cultural berrini: um "lar" paulistano 

  1                               1         1           

  

Fernanda Baracat Lapo 2º/2008 

Centro de cultura, esportes e lazer 

  1   1 1                                 1 1           

  

Fernanda de Freitas Queiroz 2º/2008 

Turismo no litoral norte paulista 

  1                           1           1     1       

  

Fernanda Pereira Saeta 2º/2008 

Arte e espaço publico – escola de arte e design  

                                1           1           

  

Flávia Tenan 2º/2008 

Vazios urbanos - espaços residuais 

                      1                 1         1   1 

  

Gabriel César e Santos 2º/2008 
Centro cultural ipiranga 

  1                               1               1   1 
  

Gabriela Russo Lourenção Marques 2º/2008 
Centro cultural de gastronomia 

  1                                   1           1     
  

Gabriela Rodrigues Leite 2º/2008 

Terminal rodoviário intermunicipal 

              1                           1   1         

  

Giovanna Stella de Lima Vargas da Silva 2º/2008 

Conjunto habitacional gamboa 

                1                         1       1     

  



Gisele Martinez Aguiar 2º/2008 

Museu anexo ao memorial do imigrante 

  1                                 1             1   1 

  

Giuliana Faria Bazilio 2º/2008 

Arquitetura, cultura e espaços públicos 

  1                                     1         1     

  

Gustavo Madalosso Kerr 2º/2008 
Arquitetura e cinema 

            1                           1         1     
  

Gustavo Matoso 2º/2008 

Centro de formação em esportes, artes e música 

      1                               1     1           

  

Helena Hee Jin Chung 2º/2008 
Museu do vestuário 

  1                                     1         1   1 
  

Janaina Ruy 2º/2008 
Habitação + arquitetura 

          1                           1           1     
  

Jinny Yim 2º/2008 

Centro de capacitação tecnológica - desenvolvimento 
local e inclusão social 

      1                           1           1         

  

Joana Faria Bazilio 2º/2008 

Novos centros e espaços culturais 

  1                                   1           1     

  

Julia Olivieri de Lima 2º/2008 
Arquitetura bioclimática 

      1                                   1     1       
  

Julia Naomi Taira 2º/2008 
Escola de ensino fundamental 

      1                               1           1     
  

Juliana Alves Guimarães 2º/2008 

Centro de educação habitacional  

      1                           1               1     

  

Juliana Bruno Bressane 2º/2008 
Reestruturação urbana 

            1 1                           1       1     
  

Juliana De Mitri Muchon 2º/2008 

A dança como integrante cultural e social 

  1         1                         1           1     

  

Juliana Santiago Rodrigues 2º/2008 Escola de arte       1                             1       1             

Juliana Salviano Miyata 2º/2008 
Intervenção na favela monte azul – edifícios 

habitacionais 

                1                 1               1     

  

Juliana V. Croffi 2º/2008 
Centro de inclusão digital 

      1                                 1         1     
  

Juliana Braga Webel de Lima 2º/2008 
Arquitetura e educação 

      1                               1     1           
  

Julio Curitiba Antunes 2º/2008 

Casa de show/espetáculos 

  1                               1         1           

  

Larissa Moreira Farrapo 2º/2008 Habitação                 1                 1               1       

Larissa Monteiro Soares 2º/2008 

Reformulação da rodoviária de sorocaba 

              1                           1       1     

  

Laura Lana Ducca 2º/2008 
Conjunto habitacional 

            1   1                       1   1     1     
  

Leila Contro Leão 2º/2008 
Habitação para idoso 

            1                 1         1   1           
  

Leonardo Maceira Imai 2º/2008 

Reestruturação de uma quadra urbana 

                              1       1     1     1 1   

  

Letícia Beltrame Reigada 2º/2008 
Musei de arquitetura 

  1                                     1         1   1 
  

Ligia Durante Trindade 2º/2008 
Faculdade de música 

      1                                 1         1   1 
  

Lívia Satie Arimura 2º/2008 
Centro de cultura japonesa 

  1                                     1         1     
  



Lucas Bergamin Zani 2º/2008 

Requalificação urbana - vazios urbanos 

              1                   1               1     

  

Lúcia Carvalho Sanchez 2º/2008 

Parque público: centro cultural de indaiatuba 

  1                                       1       1     

  

Luciano Albamonte da Silva 2º/2008 

Hydra centoupius: protótipo educacional 

      1                             1             1     

  

Luciano Marcondes Cesar 2º/2008 
Complexo comercial 

                              1   1           1         
  

Luiza Soares de Camargo 2º/2008 

Infraestrutura ao redor do aeroporto de viracopos 

              1                           1       1     

  

Lydia Emanuela de Aguiar 2º/2008 

Conjunto habitacional terra vermelha 

                1                         1 1           

  

Madalena Jardini Mäder 2º/2008 

Centro de formação e produção gráfica 

            1                         1           1     

  

Marcel Tanaka Takahashi 2º/2008 
Centro cultural japonês 

  1                                     1         1     
  

Marcela Siniauskas 2º/2008 

Instituto de artes cênicas e corporais 

  1                                     1         1     

  

Marcella Hipólito Defines 2º/2008 
Espaço cultural e de eventos 

  1                                 1       1           
  

Marcos Horacio Costa Mendes 2º/2008 
Habitação de interesse social 

                1                         1 1           
  

Maria Beatriz Sartor 2º/2008 

Cidades ferroviárias: recuperação e requalificação do 
espaço urbano 

              1                           1       1   1 

  

Maria Carolina Pinto de Mares 2º/2008 

Escola de ensino médio e fundamental 

      1                             1       1           

  

Maria Clara Ferri Rodrigues 2º/2008 

Escola pública de ensino fundamental 

      1                                   1 1           

  

Maria Fernanda de Oliveira Sevaroli 2º/2008 

Esspaço de convivência voltado para os quadrinhos e 
o desenho animado japonês 

  1                                     1   1           

  

Mariana Cury Milani 2º/2008 

Centro de formação e esportes náuticos 

      1                                   1 1   1       

  

Mariana Voss Rossini 2º/2008 

Requalificação urbana - espaços de lazer e esporte 

              1                     1             1     

  

Marina Rodrigues Amado 2º/2008 

Edifício habitacional e galeria de comércio 

            1                           1   1     1   1 

  

Marina Bighellini M. G. Martins 2º/2008 
Habitação de interesse social 

                1                       1   1           
  

Marina C. P. Temple 2º/2008 

Arquitetura, preservação e mercado imobiliário 

            1                       1       1       1   

  



Marion da Costa e Silva H. Scalzaretto 2º/2008 

Hhotel residencial para a terceira idade 

                        1                 1 1           

  

Mauricio F. L. Bacellar 2º/2008 

Quadra multifuncional com ênfase no hotel 

            1                           1         1   1 

  

Mayara Rocha Christ 2º/2008 Território urbano               1                           1 1     1 1     

Mayte Atas Hueza 2º/2008 Centro cultural   1                                     1   1       1     

Michelle Catta-Preta 2º/2008 

Thermae- edifício termal como equipamento urbano 

              1                           1       1     

  

Milca Sano Pereira 2º/2008 
Nucleo habitacional 

1                                     1     1           
  

Monise Sathi Mello Hirai 2º/2008 

Centro profissionalizante 

      1                                   1 1     1   1 

  

Naiara Raulino Hirota 2º/2008 
Requalificação das áreas férreas 

              1                           1 1     1     
  

Nara Iwai Ota 2º/2008 

Escola de artes e ofícios monte azul 

      1                                   1 1     1     

  

Natália Necco da Cruz 2º/2008 

Centro de convivência: avenida tucuruvi/sp 

            1                   1                 1     

  

Nathália Cristina Cocco Nunes 2º/2008 

Centro de reabilitação motora gaia: uma proposta 
sustentável - barra funda - são paulo/sp 

    1                                   1       1       

  

Nathália Juliana de Lima Reis 2º/2008 

Identidade cultural e percepção na concepção do 
projeto arquitetônico - centro de referência em artes: 

av. Dos autonomistas, s/n° - vila yara - osasco/sp 

            1                             1       1     

  

Nathália Almendros Ramires 2º/2008 

Centro de cultura e lazer: catanduva 

            1                             1       1     

  

Nathalie Tadema 2º/2008 

Estação da música: região da luz - campos elíseos 

  1                                   1           1     

  

Nicole Hanna 2º/2008 

Escola de dança: luz - av. Duque de caxias 

      1                               1           1     

  

Núbia Miranda Fernando 2º/2008 

Cinema, arquitetura e cidade 

      1                                 1         1     

  

Pamella Porto Kaninski 2º/2008 
A arquitetura da cultura e do lazer: r. Hebert hoover - 

tucuruvi 

            1                   1                 1     

  

Patricia de Palma Soares 2º/2008 

Secs pirituba - av. Mutinga bairro pirituba - são paulo 

            1                           1         1     

  



Paula Lemos de Almeida 2º/2008 

Complexo esportivo - av. Luís ignácio de anhaia mello 
- ipiranga 

        1                         1               1     

  

Paula Lopes de Siqueira 2º/2008 

Espaços verdes na cidade: santana - são paulo 

            1                         1           1     

  

Paula Paschoal 2º/2008 

Poupatempo/telecentro: são paulo - vila sônia 

          1                             1     1         

  

Paulo Konstantinos Theodori 2º/2008 Senai - lapa           1                             1         1       

Pedro Ribeiro Guglielmi 2º/2008 

Reurbanização da favela vila praia: vila andrade - av. 
Dr. Luis migliano 

            1                     1               1     

  

Phellippe A. E. S. de Assumpção 2º/2008 

Qualificação cultural do bairro de cidade monções: 
são paulo - sp 

      1                           1               1     

  

Priscila Mayumi Adachi 2º/2008 

Transporte público: shopping aricanduva, são paulo 

                              1     1             1     

  

Priscila Cardoso Mendes Barreto 2º/2008 

Centro de integração social pirituba: integração de 
pessoas e inclusão social atrave´s do lazer urbano 

            1                           1       1       

  

Priscila de Melo Cavalcante 2º/2008 

Habitação de interesse social em guarapiranga: bairro 
jardim sâo luiz 

                1                 1             1       

  

Priscila F. Libonati 2º/2008 Sesc - penha             1                       1             1       

Priscila Wong Chu 2º/2008 

Cinemateca como valorização do centro: cambuci 

  1                                   1           1     

  

Raphael Seixas 2º/2008 
Escola de ensino fundamental: jardim alzira, santo 

andré - sp 

  1                               1               1     

  

Rafael Castelani Lima 2º/2008 
Centro de artes do ipiranga 

      1                                   1       1     
  

Rafael Leal Ayres 2º/2008 

Aexo ao centro de estudos musicais tom 

      1                               1           1     

  

Raquel Gomes de Oliveira 2º/2008 jobim:                 1                       1         1       

Renata Caldeira Brant 2º/2008 
rua mauá – são paulo 

      1                               1           1     
  

Renata Rodrigues Dubus 2º/2008 
Habitação de caráter social: 

            1                             1       1     
  

Renata Florence 2º/2008 

rua dr sérgio meira – barra funda/sp 

                      1                 1       1       

  

Renata Hashitani 2º/2008 
Arquitetura e inclusão cultural: 

            1                     1           1         
  



Renata Morelli 2º/2008 
centro de são paulo – av. Rio branco x rua dos 

gusmões 

                1                     1         1       

  

Ricardo Porto Ferreira Guimarães 2º/2008 
Centro esportivo e cultural: 

      1                               1           1     
  

Riciane Pombo 2º/2008 

santana de parnaíba – estrada municipal tenente 
marques 

  1                                   1           1     

  

Roberta Andersson Maduell 2º/2008 
Refletir (n)a arquitetura: 

      1                               1           1     
  

Roberto Benzi Munhoz 2º/2008 
parque villa-lobos/sp 

              1                         1       1 ..     
  

Rodrigo da Costa Binati 2º/2008 

Edificios de escritórios na cidade de são paulo: 
operação urbana faria lima: 

  1                                   1           1     

  

Rodrigo Vinicius Prandini 2º/2008 

avenida juscelino kubitscheck 

  1                                   1           1     

  

Rodrigo Primo Curti Sanches 2º/2008 

Arquitetura e habitação de interesse social: 

  1                                       1       1     

  

Sabrina Martins Dias Batista Chibani 2º/2008 
bairro bela vista – são paulo 

                              1       1         1       
  

Sabrina Gnipper 2º/2008 

Reforma e ampliação do conservatório dramático 

            1                         1           1     

  

Sandra Galbiati 2º/2008 

e musical de são paulo e nova sede da escola de 

              1                           1       1     

  

Sandra Steuer 2º/2008 

bailado do teatro municipal de são paulo 

  1                                   1           1     

  

Sara de Almeida Ferreira da Silva 2º/2008 

Renascimento da cinelândia paulistana: 

            1                       1             1     

  

Shine de Moura Braga 2º/2008 
av. Ipiranga x av. São joão 

      1                               1           1     
  

Stephanie Schiavuzzo Busato 2º/2008 
Casa da música e arte: 

            1                       1             1     
  

Tais Fernandes Velleca 2º/2008 

esquina do vale anhangabaú x av. São joão 

                1                       1         1     

  

Talita Chiodi Ogassawara 2º/2008 

Central park lapa - uma nova leitura: 

            1                     1               1     

  

Tânia Ermoso 2º/2008 

rua william speers – lapa de baixo - sp 

            1                     1               1     

  

Tatiana M. Martins 2º/2008 
A arquitetura na cultura popular - cidade do samba 

paulistano: 

      1                         1             1         

  

Tatiana Helena M. Vella 2º/2008 
são paulo – marginal tietê 

      1                         1                 1     
  

Tatiana Oliveira Zenero 2º/2008 
Arquitetura como cultura: 

1                                         1       1     
  

Tatiane Felix Lopes 2º/2008 

avenida luis dumond villares - santana 

        1                       1                 1     

  



Vanessa Emy Kamiya 2º/2008 

Centro cultural – requalificação urbana: 

          1                     1                 1     

  

Vanessa Kairiyama 2º/2008 
área portuária de santos - sp 

            1                         1           1     
  

Vera Bezzegh Hirata 2º/2008 
Terminal remoto aeroferroviário: 

            1                           1         1     
  

Vinicius Constante Padilha 2º/2008 
bom retiro – são paulo 

        1                                 1       1     
  

Vinicius Ducatti 2º/2008 
Requalificação de áreas centrais – quadra 

multifuncional: 

      1                           1               1     

  

Vivian Magalhães Ferraz 2º/2008 

bairro de santa cecília – são paulo 

          1                             1         1     

  

Viviane Ambrosio Allessandrini 2º/2008 

O encontro da cidade com sua memória: 

                1                         1       1   1 

  

Viviane Yuri Yoshino 2º/2008 

pátio ferroviário bauru –pça machado de mello, 3-95, 
centro 

      1                           1               1     

  

Washtî Angela Prestes O. de P. 
Modesto 

2º/2008 
Museu de arquitetura: 

  1                                     1         1     
  

    
rua mauá - são paulo 

                                                        
  

Ana Caroline Aparecida Silva Henrique 
 1°Sem 
2009 

Itinerâncias: uma premissa na proposta de 
requalificação do largo da concórdia: 

            1                   1                       

  

Aline de Almeida Silva 
 1°Sem 
2009 bairro do brás – são paulo 

  1   1                               1       1         
  

 Aline Triñanes Machado 
 1°Sem 
2009 

Emia: eecola municipal de iniciação artística 

                      1                   1             

  

Amanda Moutinho Nunes Marcon Pires 
 1°Sem 
2009 bairro da luz - rua ribeiro de lima 

        1                             1                 
  

Ana Paula Senger 
 1°Sem 
2009 

Intervenção na região do brás: rua domingos paiva 

  1   1                             1                   

  

Andre Michaelis Buelau 
 1°Sem 
2009 

Sistema habitacional para população de baixa renda: 
favela de são remo - butantã 

              1                     1                   

  

Ricardo Tadashi Almeida 
 1°Sem 
2009 

Reorganização territorial marginal pinheiros - santo 
amaro 

                      1         1                       

  

Danilo Tanaka Magrini 
 1°Sem 
2009 

Edifícios multifuncionais e a sustentabilidade - av. 
Eng. Luís carlos berrini 

              1                         1               

  



Beatriz de Souza Forti 
 1°Sem 
2009 

Escola de música: rua cruzeiro do sul, marginal tietê e 
voluntários da pátria 

  1   1                                 1               

  

Christian Medrano Morales Rojas 
 1°Sem 
2009 Escola estadual de ensino fundamental: av. Zaki 

narchi 

              1       1                                 

  

Guilherme Leonardo Penteado Ewald 
 1°Sem 
2009 

Habitação estudantil: piracicaba-sp, av. Centenário 

  1                                   1                 

  

Maria Augusta Bandoszeweski Castilho 
 1°Sem 
2009 

Os jogos olímpicos e a cidade: suas transformações e 
seus impactos - são paulo: bom retiro 

  1                   1 1               1               

  

Marilia Bauschert Ragnane 
 1°Sem 
2009 

Centro de apoio a educação e cultura: av. Luis 
dumont villares, 3055 

      1                 1                 1             

  

Beatriz Sinkivicio M. B. Rezende 
 1°Sem 
2009 

Requalificação de centros urbanos complexo 
multifuncional júlio prestes: área da luz - av. Duqye 

de caxias 

              1                         1               

  

Bruno Breda dos Santos 
 1°Sem 
2009 

Edifício multifuncional: av; francisco matarazzo - 
barra funda 

      1                         1                       

  

Caroline Amirabile 
 1°Sem 
2009 

Complexo aquático: santo andré bairro campestre 

1         1                         1                   

  

Carolina Sato Ferrari 
 1°Sem 
2009 

Escola de artes: av. Chicri zaidan - santo amaro/sp 

            1                         1                 

  

Daniela Taniguchi Martinez 
 1°Sem 
2009 

Centro municipal de lazer, esportes e cultura: centro 
de osasco - av. João batista 

      1   1                     1                       

  

Danilo T. Rabak 
 1°Sem 
2009 Habitação social no centro - área portuária de 

manaus - am 

            1                                           

  

Fernanda Lamelas Figueiredo 
 1°Sem 
2009 

Escola de ensino fundamental: av. Kenkiti 
shimomoto, jaguaré/sp 

                              1           1           1 

  



Suzana Trez Rios Simões 
 1°Sem 
2009 

Centro de formação de artes performáticas: av. 
Francisco matarazzo - barra funda/sp 

  1   1                             1                   

  

Gabriela Lazzarini Fondevila 
 1°Sem 
2009   

    1                             1                     
  

Gabriela Mariano Corral Antunes 
 1°Sem 
2009 1 

              1                                         
  

Giuliana Koinz 
 1°Sem 
2009 1 

1                                       1               
  

Glaucia Luiza Oviedo Ferreira 
 1°Sem 
2009 1 

              1                   1         1           
  

GUILHERME G. M. DE OLIVEIRA 
 1°Sem 
2009 1 

            1                           1               
  

Guilherme de Campos Rampazzo 
 1°Sem 
2009 1 

1           1                           1               
  

Gustavo Vargas de Assis 
 1°Sem 
2009 1 

        1                             1                 
  

Girley Fernandes Pereira 
 1°Sem 
2009 1 

              1                         1               
  

Heloiza Mello de Castro 
 1°Sem 
2009 1 

1             1                   1                     
  

Jan Selli Ziober 
 1°Sem 
2009 1 

  1                                     1               
  

Josei Nagayassu 
 1°Sem 
2009 1 

  1     1                       1                       
  

Juliana Dias Escamilha 
 1°Sem 
2009 1 

      1                                                 
  

Marcelo Scocchia Veiga 
 1°Sem 
2009 1 

  1   1                                   1             
  

Mariana Fernandes de Souza 
 1°Sem 
2009 1 

  1                                       1             
  

Marilia Cizoto de Lima  
 1°Sem 
2009 1 

      1   1                           1                 
  

Marina Calza Gonzaga 
 1°Sem 
2009 1 

      1                             1                   
  

Carmel de Faria Caravieri 
 1°Sem 
2009 1 

  1   1                         1           1           
  

Michelle Bonatti de Souza 
 1°Sem 
2009 1 

              1 1                   1                   
  

Nícolas Paffi Felicio 
 1°Sem 
2009 1 

      1                                                 
  

Paola Machado Sophia 
 1°Sem 
2009 1 

                      1 1                 1         1   
  

Patrícia Aparecida Rosa 
 1°Sem 
2009 1 

  1     1                                 1             
  

Patricia Abasolo Lamarco 
 1°Sem 
2009 1 

    1                                 1                 
  

Paula Saad Antonio 
 1°Sem 
2009 1 

      1                         1                   1   
  

Rafael Castilho Devienne 
 1°Sem 
2009 1 

        1                       1                       
  

Raquel Cristine Furlan Antunes 
 1°Sem 
2009 1 

  1                                     1               
  

Camila Salles Toledo 
 1°Sem 
2009 1 

        1                             1                 
  

Ana Lúcia Arantes da Silva 
 1°Sem 
2009 1 

      1   1                               1         1   
  

Pérola Lombardi de Oliveira Machado 
 1°Sem 
2009 1 

      1                                 1           1   
  

Renata Stefanie Soares Pinto 
 1°Sem 
2009 1 

                              1                         
  

Renata Caldeira Brant 
1°Sem 
2009 1 

  1                                     1               
  

Renata Miron 
1°Sem 
2009 1 

              1                     1             1     
  

Rodrigo Araujo dos Santos 
1°Sem 
2009 1 

                1                   1                   
  

Sophia Helena Gallbach 
1°Sem 
2009 1 

      1                           1                     
  

Stephânia Mania Melleiro de 
Magalhães 

1°Sem 
2009 1 

  1                   1                                 
  



Gabriela Cavalcanti de Carvalho 
1°Sem 
2009 1 

  1                                       1             
  

Tiago Nicácio Pereira 
1°Sem 
2009 1 

1               1                   1                   
  

Tomas Marques Orlandi 
1°Sem 
2009 1 

  1                                   1                 
  

Lilian Morais de Carvalho 
1°Sem 
2009 1 

                    1               1                   
  

Vanessa Kavey Mo 
1°Sem 
2009 1 

  1                                     1               
  

Natalia Fernandes Saul 
1°Sem 
2009 1 

  1   1                               1                 
  

Fernanda Borges Lemes 
1°Sem 
2009 1 

  1   1                                 1               
  

    1                                                           

Adriana Cacciatori 
2 sem / 

2009 1 
  1                           1           1             

  

Amanda Radis L. R. dos Santos 
2 sem / 

2009 1 
  1     1                       1                       

  

Ana Flavia Abrantes Stefani 
2 sem / 

2009 1 
            1                             1       1   1 

  

Ana Sylvia V. C. Sanches 
2 sem / 

2009 1 
  1       1                           1                 

  

Ana Paula Garcia Mira 
2 sem / 

2009 1 
1               1                 1           1         

  

André Sanches Bucchioni 
2 sem / 

2009 1 
  1       1                               1           1 

  

André Beaton Lenza 
2 sem / 

2009 1 
  1                           1   1                     

  

Angela Costa Diniz 
2 sem / 

2009 1 
      1                           1                     

  

Anna Luiza Gonsalez Saes Campos 
2 sem / 

2009 1 
      1                               1                 

  

Aline Schneider dos Santos 
2 sem / 

2009 1 
      1                           1                     

  

Bárbara Souza de Oliveira 
2 sem / 

2009 1 
                        1                 1             

  

Beatriz Bars Nakamura 
2 sem / 

2009 1 
  1     1                             1                 

  

Beatriz Fernades Fraia 
2 sem / 

2009 1 
  1   1               1           1                     

  

Bianca Pinhão Coelho 
2 sem / 

2009 1 
              1                 1                 1     

  

Bianca Guimarães Motta Silva 
2 sem / 

2009 1 
  1                     1             1                 

  

Bruna Carbol Covesi 
2 sem / 

2009 1 
                              1           1             

  

Bruno Cannavale Ata 
2 sem / 

2009 1 
                              1                         

  

Bruno Conde Basso 
2 sem / 

2009 1 
  1   1                             1                 1 

  

Bruno Vargas Yoshido 
2 sem / 

2009 1 
        1                         1                     

  

Caio Braszynski Bruzetti 
2 sem / 

2009 1 
  1                                                     

  

Camila Brezan Shiraiva 
2 sem / 

2009 1 
  1   1                                   1             

  

Camila Bernardo de Faria 
2 sem / 

2009   
                                                        

  

Camila Hikage Gritti 
2 sem / 

2009 Centro de lazer e biblioteca 
      1                               1                 

  

Camila Milano 
2 sem / 

2009 Cultura e esporte - resgate da cidadania 
                      1           1                     

  

Camila Santos Novaes 
2 sem / 

2009 Nova bacia do mercado municipal 
  1     1                                 1             

  

Carlos Augusto Herrera Fernandes 
2 sem / 

2009 Museu de arquitetura e música 
  1   1                               1                 

  

Carolina Gomes de Souza 
2 sem / 

2009 Habitação do bairro do ipiranga 
                      1               1       1         

  

Carolina Santos de Araújo 
2 sem / 

2009 Centro cultural de paraty 
1             1 1                         1             

  

Caterina Chippari 
2 sem / 

2009 Memorial da paz 
1                                                       

  

Claudia Zemel Klaiman 
2 sem / 

2009 Escola de professores 
                    1                 1                 

  

Critiana Combacau 2 sem / Escola de gastronomia   1                                 1                     



2009 

Cristiane Sbruzzi de Paula Cardoso 
2 sem / 

2009 Centro de educação profissional - senai 
  1                                       1             

  

Cristian Kirschner Petersen 
2 sem / 

2009 Hotel marina atlantis 
  1                                       1             

  

Daniel de Sandre Oristanio 
2 sem / 

2009 Centro social na lapa 
      1 1                         1                     

  

Diego Carvalho Chueiri 
2 sem / 

2009 Umapaz - instituto de botânica 
        1                         1                     

  

Diego Silva 
2 sem / 

2009 Suporte para reabilitação e articulação territorial 
              1                                         

  

Eduardo Tong Ribeiro 
2 sem / 

2009 Info-box são paulo e hostel 
  1                                                     

  

Elis Marina Hatae 
2 sem / 

2009 Centro empresarial 
              1                   1                     

  

Eloisa Hitomi Myahara 
2 sem / 

2009 Estrutura de apoio aos catadores 
  1   1 1                                 1             

  

Erico Cerone 
2 sem / 

2009 Escola do samba e museu do bixiga 
1                                                       

  

Everton Konno 
2 sem / 

2009 Readequação do estádio cícero pompeu de toledo 
      1                               1                 

  

Felipe Albuquerque Canelas 
2 sem / 

2009 Atelier augusta 
  1           1                                         

  

Felipe Gomes de Oliveira 
2 sem / 

2009 Centro de educação e cultura 
  1                   1           1                     

  

Fernanda Bergamin de Barros 
2 sem / 

2009 Memorial da cultura oriental 
  1                   1                                 

  

Fernanda Horigoshi Maeda 
2 sem / 

2009 Escola fde de ensino médio 
  1           1                       1                 

  

Fernanda Vella Magnabosco 
2 sem / 

2009 Reestruturação de parque 
  1                 1                     1             

  

Fernanda Siedschlag 
2 sem / 

2009 Sesc sorocaba 
  1     1                           1                   

  

Fernando Tonon 
2 sem / 

2009 Centralidades junto a estação de metrô 
1               1                   1                   

  

Fernando Kody Setogushi 
2 sem / 

2009 Parque urbano vila leopoldina 
  1                                                     

  

Gabriel Heberhardt 
2 sem / 

2009 
Morro josé menino - integração e recuperação 

urbana 
      1                               1                 

  

Gabriela Samaia da Silva Coelho 
2 sem / 

2009 Residência de estudantes 
  1   1                           1                     

  

Henrique Balbin da Rocha 
2 sem / 

2009 Sinagoga etz chaim 
                      1               1                 

  

Igor da Lima Alves 
2 sem / 

2009 Lazer e cultura em santo amaro 
                              1           1             

  

Isabella Ventura 
2 sem / 

2009 Biblioteca + espaço público 
                1                 1                     

  

Juliana Sayuri Itabashi 
2 sem / 

2009 Centro de cultura audiovisual 
  1                                 1                   

  

Juliana Teixeira de Oliveira 
2 sem / 

2009 Centro esportivo e escola de vela guarapiranga 
  1                                       1             

  

Juliana Iha 
2 sem / 

2009 Desenvolvimento esportivo de alta performance 
            1                                           

  

Juliana Lins Vianna 
2 sem / 

2009 
Proj urbanos e desenv. Local como principio de 

requalif. Urbana 
  1                   1           1                     

  

Juliana Valério Thomaz 
2 sem / 

2009 Centro cultural liberdade 
  1                                       1             

  

Kelly Akemi Mimura 
2 sem / 

2009 Identidade de um eixo urbano em sp 
      1                                   1             

  

Larissa Cristina Cairrão 
2 sem / 

2009 Arquitetura para terceira idade - sesc osasco 
      1                               1                 

  

Larissa Castelani Selingardi 
2 sem / 

2009 Habitação na santa ifigênia 
      1                                   1             

  

Larissa Ferrer Branco 
2 sem / 

2009 Escola de habitação e artes visuais e gibiteca 
            1                             1             

  

Laura Teixeira Porto Reis 
2 sem / 

2009 
Equipamentos culturais e a requalificação do centro 

velho 
  1   1                           1                     

  

Leandro Augusto Leonel Correa 
2 sem / 

2009 Espaço das águas 
              1                                         

  

Lígia Meireles 
2 sem / 

2009 Oficina cultural 
  1                                                     

  

Lígia Silveira de Lima Honda 
2 sem / 

2009 Experiencia projetual morro do querosene 
1                                                       

  

Lilian Santiago Darakjian 
2 sem / 

2009 Igreja católica e parque linear 
      1                                   1             

  

Lilian Vanessa Pinheiro Domingues 2 sem / Centro de cultura e esportes   1   1                                   1               



2009 

Livia Cardia G. Lopes 
2 sem / 

2009 Recriação social habitação de interesse social 
  1                                                     

  

Lucas de Melo Alessio 
2 sem / 

2009 Centro de cultura digital 
              1                   1                     

  

Lucas Bergamin Zani 
2 sem / 

2009 Escola de artes plásticas 
              1                   1               1     

  

Maíra Riccio Boari 
2 sem / 

2009 Centro de educação e cultura 
  1                                                     

  

Manoel Cid Onoue 
2 sem / 

2009 Centro de convenções 
  1                               1                     

  

Marcelo Satoshi Koike 
2 sem / 

2009 
Revitalização econômica e social com a prática da 

pesca 
      1                             1                   

  

Marcus Vinicius de Britto Peluso 
Abrantes 

2 sem / 
2009 Habitação de interesse social 

            1                   1                       
  

Maria Claudia Eimori Magon 
2 sem / 

2009 Equipamentos urbanos voltados ao lazer e a cultura 
                              1           1             

  

Maria Fernanda Vita 
2 sem / 

2009 Centro cultural 
                              1                         

  

Mariana Alvim Mansur 
2 sem / 

2009 Complexo multifuncional 
            1                         1                 

  

Mariana Bueno de Giaimo 
2 sem / 

2009 Telecentro parque pedreira morro grande 
  1                                 1                   

  

Mariana Rossi 
2 sem / 

2009 Nova sede programa juventude cidadã 
  1                                       1             

  

Marina Lopes Cesar 
2 sem / 

2009 Escola pública de ensino fundamental 
  1                               1                 1   

  

Marina Pedreira de Lacerda 
2 sem / 

2009 Escola técnica para construção civil 
              1                       1                 

  

Marisa Antoun 
2 sem / 

2009 Escola pública de ensino fundamental 
  1   1                           1                     

  

Maurício Metello 
2 sem / 

2009 Complexo multifuncional 
  1                                   1                 

  

Maurício Teixeira da Rocha 
2 sem / 

2009 Escola das águas 
  1   1 1                         1                     

  

Monica Maria Villela de  Azevedo 
2 sem / 

2009 Reurbanização das margens do rio tietê 
      1                           1                     

  

Murilo Soares Cardoso 
2 sem / 

2009 Museu de arte contemporânea 
        1                         1                     

  

Patricia Rocha Ribeiro de Albuquerque 
2 sem / 

2009 Centro de vivência e moradia de idosos 
      1                             1                   

  

Pedro Ivan D'Aquino de Paula 
2 sem / 

2009 Escola de musica 
  1                           1 1                       

  

Pietro De Stefani Terlizi Moreira 
2 sem / 

2009 Dança como apoio à educação 
        1                             1                 

  

Priscila Sakemi 
2 sem / 

2009 Biblioteca de bairro 
  1                                 1                   

  

Rafael Pitoscia 
2 sem / 

2009 Plano de moradia + centro de ensino 
      1                               1                 

  

Rafael Nacarato Stênico 
2 sem / 

2009 Requalificação urbana - vazios urbanos 
      1                                                 

  

Rafael Zalc 
2 sem / 

2009 Centro de cultura italiana 
                              1       1                 

  

Raimundo Chaves Barbosa Filho 
2 sem / 

2009 Museu de arqueologia e etnologia de sp 
        1                           1         1         

  

Raquel Reznicek Centkiewicz 
2 sem / 

2009 Escola de musica 
                1                   1                   

  

Renan Tavares 
2 sem / 

2009 Centro comercial e empresarial vista santana 
            1                         1                 

  

Renato Abiarraj 
2 sem / 

2009 
Vinícola - melhoria econômica e técnológica - são 

carlos 
      1                               1                 

  

Rodrigo Cesar Berloffa 
2 sem / 

2009 Centro de convívio 
  1                                   1                 

  

Samira Megumi Sakayanagui 
2 sem / 

2009 Multifuncionalidade na barra funda 
                              1   1                     

  

Sidnei Tadaharu Nakashima 
2 sem / 

2009 Centro de artes cênicas 
                              1   1                     

  

Silvia Raquel Chiarelli 
2 sem / 

2009 Centro cultural 
1                                     1                 

  

Stella Pongiluppi Sarabando 
2 sem / 

2009 Complexo cinematogáfico 
  1   1                           1                     

  

Sully Alonso Guastella 
2 sem / 

2009 Requalificação urbana 
                              1   1                     

  

Talita Mendes Vaz 
2 sem / 

2009 Espaço de arte como revitalização e educação 
                    1                                   

  

Tatiana Hummel Santos 2 sem / Centro cultural da juventude   1                                       1               



2009 

Tatiana Sakashita 
2 sem / 

2009 Sesc guarapiranga 
  1                                                     

  

Thaís Oikawa Kamigashima 
2 sem / 

2009 Escola pública de ensino médio 
                              1           1             

  

Thaís Moreira Pinto 
2 sem / 

2009 Complexo olimpico de esportes aquáticos 
      1                                   1             

  

Thalita Grosso de Oliveira 
2 sem / 

2009 Espaço para integração como apoio à educação 
  1                                 1                   

  

Thalita Teixeira Ambrogi 
2 sem / 

2009 Midiateca em santana 
            1                       1                   

  

Vanessa Karine Trad Baraúna 
2 sem / 

2009 Centro nacional de treinamento de tenis 
              1                     1             1     

  

Victor Fernandes de Oliveira 
2 sem / 

2009 Centro cultural 
      1                                   1             

  

Victor Martins Minghini 
2 sem / 

2009 Escola técnica 
      1                                                 

  

Vivian Fogolin Santinon 
2 sem / 

2009 Escola de musica 
              1                           1             

  

Viviane Mendes Barbosa 
2 sem / 

2009 Centro comunitário judaico 
      1                                                 

  

    Cidade arquitetura e esporte                                                           

Adriana Bosco de Godoy 
1º sem / 

2010 Habitação de baixo custo sustentável 
                      1                 1   1           

  

Adriana Bosco Godoy 
1º sem / 

2010 Complexo multifuncional 
                      1                 1         1     

  

Adriana Paiva Renesto 
1º sem / 

2010 Ensino técnico profissionalizante para construção civil 
            1                     1         1           

  

Alessandra Olivieri Stevanato 
1º sem / 

2010 Centro de cultura e lazer 
                        1                 1 1           

  

Aline Guimarães de Lelis Pereira 
1º sem / 

2010 Centro de convivência e hotelaria para terceira idade 
            1                             1 1           

  

Amanda Felisbino 
1º sem / 

2010 Centro de convivência vila gomes 
                    1                   1   1           

  

Ana Laura Bottega Michel 
1º sem / 

2010 Moradia flexível 
      1                                   1 1           

  

Andréia Ribeiro Ortega 
1º sem / 

2010 Centro de música guarapiranga 
              1                     1             1     

  

Anne Caroline Almeira Caetano 
1º sem / 

2010 Centro de convivência jabaquara 
            1                           1   1           

  

Bruna Barbosa Toldo 
1º sem / 

2010 Templo ecumênico 
          1                               1 1           

  

Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi 
1º sem / 

2010 Centro de cultura e lazer 
  1                                       1 1           

  

Bruna Bianchini Cicarelli 
1º sem / 

2010 Centro de cultura contemporânea japonesa 
        1                       1           1           

  

Bruna Bianchini Cicarelli 
1º sem / 

2010 Centro de comércio e entretenimento 
        1                       1           1           

  

Bruna Fernanda Rossete 
1º sem / 

2010 Escola de gastronomia 
  1                                       1 1           

  

Bruna Paschoaarelli Martini 
1º sem / 

2010 Museu iconográfico da penha 
                1                       1         1     

  

Bruno Nitzke Cunha 
1º sem / 

2010 Edifício multifuncional 
      1                               1     1           

  

Bruno Tunchel 
1º sem / 

2010 Revitalização do largo são josé do belém 
                    1                 1     1           

  

Camila Melki Leal 
1º sem / 

2010 Escola de artes 
                              1           1     1       

  

Carla Cerquera Piccioli 
1º sem / 

2010 Centro de integração e inclusão social - ciis 
                1                     1     1           

  

Carlos André Dalcin Duarte 
1º sem / 

2010 Requalificação urbana no centro de guarulhos 
                      1                   1 1           

  

Carlos Augusto Herrera Fernandes 
1º sem / 

2010 Escola de ensino tecnológica 
  1   1                             1       1           

  

Carolina Aparecida Silva Labinas 
1º sem / 

2010   
                              1   1         1           

  

Carolina Camaroti Garcia 
1º sem / 

2010 Intervençao na praça roosevelt 
                  1             1           1           

  



Carolina Fernandes da Costa 
1º sem / 

2010 Intervenção na praça roosevelt 
                              1           1 1           

  

Carolina Marchini Silva 
1º sem / 

2010 Escola e museu de jóia 
                              1         1         1     

  

Carolina Melo Pedroso 
1º sem / 

2010 Pousada 
            1                         1       1         

  

Carolina Poskus Falcone 
1º sem / 

2010 

Edifício multifuncional industrialmente projetado 

  1                                     1   1           

  

Caroline N. S. Fernandes 
1º sem / 

2010 

Templo ecumênico e centro de acolhida para 
moradores de rua 

                              1       1             1   

  

Caroline Sampaio Maximino 
1º sem / 

2010 

Centro de pesquisa e inovação tecnológica de 
petroquímica (cenpit) 

                              1   1         1           

  

Clarice Pereira Cunha 
1º sem / 

2010 
Reestruturação urbana.habitação 

                              1     1             1     

  

Clarisse Cristina de Oliveira Bossler 
1º sem / 

2010 
Centro empresarial consolação 

      1                               1     1           

  

Claudia Puzzuoli dos Santos 
1º sem / 

2010 
Centro de apoio à criança com câncer 

                1                   1             1     

  

Crisriane Alves Lima Bastos 
1º sem / 

2010 Centro de dança e artes do corpo 
              1                     1       1           

  

Cristal Nogueira 
1º sem / 

2010 
Centro de treinamento esportivo 

                              1           1 1           

  

Daniel Luiz de Barros Krempel 
1º sem / 

2010 
Centro de treinamento esportivo 

  1   1                                 1   1           

  

Daniela de Paula Bernardes 
1º sem / 

2010 Araras - cidade e cultura 
    1                                     1 1           

  

Débora Elisa Colman Ribeiro 
1º sem / 

2010 Habitação social na área central 
                        1         1         1           

  

Deise Patrícia Barp 
1º sem / 

2010 Escola da convergencia 
                          1             1   1           

  

Diego F. Batista 
1º sem / 

2010 Centro budista de sumaré 
                      1                   1 1           

  

Eduardo C. T. Ferrão 
1º sem / 

2010 
Requalificação da lagoa de carapicuíba 

            1                     1         1           

  

Eliza Mauro 
1º sem / 

2010 Habitação de interesse social 
  1                               1             1       

  

Érika Siroma de Oliveira 
1º sem / 

2010 Parque campolim 
            1                           1   1           

  

Erika Yumi Fukushima Maganha 
1º sem / 

2010 
Centralidades junto a estações de metrô 

                      1               1     1           

  

Fabiano de S. Bonafé 
1º sem / 

2010 Hotel com convenções 
                              1           1 1           

  

Fernanda Batista Ocanhas 
1º sem / 

2010 Habitação para a terceira idade 
      1                           1         1           

  

Fernanda Cristina Rosa 
1º sem / 

2010 Espaços públicos em santo andré 
          1                               1 1           

  

Fernanda Ferreira Sawatani 
1º sem / 

2010 
Ensaio urbano: uma quadra para a nova luz 

                1                       1     1         

  



Fernanda Gaspar Cruz 
1º sem / 

2010 
Multifuncional - complexo comercial 

  1                             1           1           

  

Fernanda Mendes Moucachen 
1º sem / 

2010 
Turismo no centro histórico de são paulo 

      1                               1     1           

  

Fernanda Oliveira Andrade 
1º sem / 

2010 Requalificação urbana 
  1                               1         1           

  

Fernanda Rosa Saito 
1º sem / 

2010 Restaurante - hamburgueria 
  1                             1           1           

  

Fernando F. Lima Daltro 
1º sem / 

2010 

Nova centralidade local na zona cerealista do brás 

            1                     1         1           

  

Fernando Tanaami Rodrigues 
1º sem / 

2010 
Escola de ensino profissionalizante 

                              1           1 1           

  

Flávia Ferreira Cardim 
1º sem / 

2010 
Habitação e requalificação urbana 

      1                             1       1           

  

Gabriela Pereira de Carvalho 
1º sem / 

2010 
Ponte para pedestres e ciclistas 

  1       1                   1   1             1       

  

Gabriela Santos Godinho 
1º sem / 

2010 Terminal intermodal 
  1                                       1 1           

  

Giancarlo Freitas Maruggi 
1º sem / 

2010 

Reforma e ampliação da universidade livre de música  

                              1   1             1       

  

Giuliano Hirata Favilli 
1º sem / 

2010 
Hospedaria de cuidados paliativos 

                      1                   1 1         1 

  

Guilherme Prevelato 
1º sem / 

2010 
O objeto arquitetônico como lugar da cor – hotel 

nações unidas 

  1                             1           1           

  

Gustavo Tamburus 
1º sem / 

2010 Centro de tecnologia têxtil 
  1                           1     1       1           

  

Helena Grosso 
1º sem / 

2010 S/ título 
1                             1   1         1           

  

Helio Lago 
1º sem / 

2010 Densidade 
      1                                 1   1           

  

Ingrid Oliveira Moraes Silva 
1º sem / 

2010 Centro cultural vila monte alegre 
            1                         1           1     

  

Ingrid Schmidt Ori 
1º sem / 

2010 O complexo multifuncional como elemento 
condensador 

              1                     1             1     

  

Isabella Gambaro Chaves e Santos 
1º sem / 

2010 Ver a cidade 
  1                             1           1           

  

Izabela Cordeiro Soares 
1º sem / 

2010 

Terminal intermodal - conexão tav - vale do paraíba  

1                                 1         1           

  

Jessica F. Ferrara 
1º sem / 

2010 
Centro de ensino da dança contemporânea  

  1                                 1       1           

  

José Levy Viégas 
1º sem / 

2010 Biblioteca pública 
                              1       1     1           

  

Juliana Alves da Silva Santiago 
1º sem / 

2010 
Habitação verticalizada de interesse social 

  1                                 1       1           

  

Juliana Mendes de oliveira 
1º sem / 

2010 Centro cultural 
                1               1                 1     

  



Juliana Pimentel Nogueira 
1º sem / 

2010 Escola de artes 
1                                       1   1           

  

Juliana Teixeira de Oliveira 
1º sem / 

2010 Centro de artes visuais 
  1                                       1 1           

  

Kalina Juzwiak 
1º sem / 

2010 
Museu interativo de ciência e tecnologia 

                              1           1 1           

  

Kei Isogai 
1º sem / 

2010 Arquitetura no setor terciário 
                      1           1               1     

  

Lais Delbianco 
1º sem / 

2010 Gare intermodal de lisboa 
              1                     1       1       1   

  

Leonardo Bottan Portela Souza 
1º sem / 

2010 Escola de ensino fundamental 
    1   1                         1         1           

  

Lígia Mayumi Nishino 
1º sem / 

2010 Centro de convivência 
            1                     1         1           

  

Lilian Casagrande 
1º sem / 

2010 Centro de arte contemporânea 
            1                   1           1           

  

Lucas de Freitas Otsuka 
1º sem / 

2010 Arquitetura metroviária 
                1               1                 1     

  

Lucas Lopes das Neves 
1º sem / 

2010 
Requalificaçâo de espaço público 

                      1           1         1           

  

Lucas Saad 
1º sem / 

2010 Centro cultural - biblioteca 
                              1       1     1           

  

Luciana L. Oyakawa 
1º sem / 

2010 Arena multiuso 
                      1             1           1       

  

Luciana Pereira 
1º sem / 

2010 
Habitação coletiva de interesse social 

  1                           1       1             1   

  

Luiza Simões Zimmermann 
1º sem / 

2010 Escola de artes visuais 
          1                       1               1     

  

Marcelo Leite Sacramento 
1º sem / 

2010 Requalificação urbana   
                      1           1         1           

  

Marcelo Rebelo de Moraes 
1º sem / 

2010 Ensaio urbano 
              1                     1           1       

  

Maria Fernanda Elaiuy 
1º sem / 

2010 

A dança como instrumento cultural de inserção social 
- espaço de dança e artes 

  1                                   1   1             

  

Maria Rita Franco de Fonseca 
1º sem / 

2010 
Habitação social em área de manancial 

            1                       1             1     

  

Mariana da Costa Felipe 
1º sem / 

2010 Cidade da música 
  1                                       1 1           

  

Marina Freitas 
1º sem / 

2010 
Estação pompéia da cptm / linha 8-diamante 

  1                                     1   1           

  

Marina Velloso Roos Cardoso de 
Almeida 

1º sem / 
2010 

Anfiteatro no parque dom pedro ii 

      1                               1     1           

  

Mário do Val 
1º sem / 

2010 Habitação em áreas centrais 
                      1             1             1     

  

Markus Thomas Munoz Kampff 
1º sem / 

2010 
Habitação coletiva na 9 de julho 

              1                   1               1     

  

Mayara Bindevald de Melo Lima 
1º sem / 

2010 Centro cultural 
  1                                 1             1     

  

Melina Batista de Paula Eduardo 
1º sem / 

2010 

Margens urbanas (terminal marítimo de passageiros) 

  1                                     1       1       

  

Mona Feldman Singal 
1º sem / 

2010 Praça multifuncional 
              1                       1     1           

  



Nadya Karoline Moisés Merlin 
1º sem / 

2010 
Intervenção em patrimonio industrial 

  1                                     1         1 1   

  

Natália Conticelli Toreto 
1º sem / 

2010 

Clinica de aperfeiçoamento e recuperação de atletas 

      1                                   1 1           

  

Natalia Fernanda Valle 
1º sem / 

2010 Complexo de dança 
1                                     1     1           

  

Nataly Marie Martins 
1º sem / 

2010 

Centro de convivência e educação ambiental 

  1                   1         1           1           

  

Paola Sombini Guidotti 
1º sem / 

2010 
Requalificação urbana - habitação 

            1                             1 1           

  

Patrícia de Toledo Basile 
1º sem / 

2010 Caixas programáticas 
                      1         1           1           

  

Patrícia Graziano 
1º sem / 

2010 

Integração dos transportes urbanos em são paulo 

      1                           1         1           

  

Paula Assuar Gouvêa 
1º sem / 

2010 
Requalificação de parque urbano 

      1                           1         1           

  

Paula Consolaro Valente 
1º sem / 

2010 Intervenção em edifícios com valores histórico e 
arquitetônico 

  1                             1                 1     

  

Paula Formagio Vizintini 
1º sem / 

2010 
Largo 13 um marco histórico degradado 

                1                       1         1     

  

Paulo Victor Gomes Takimoto 
1º sem / 

2010 Parque social 
            1                     1               1     

  

Paulo Vitor Fiano Loureiro  
1º sem / 

2010 

Plano urbanístico para a favela do heliópolis 

  1                                     1   1           

  

Pedro Imparato Fevale 
1º sem / 

2010 Cinemateca vila leopoldina 
            1                           1         1     

  

Pedro Parella Lourenço de Azevedo 
1º sem / 

2010 

Requalificação urbana - centro de cultura e lazer em 
parque linear nos trilhos da cptm 

            1                             1       1     

  

Petra Marie Rahal Linkewitsch 
1º sem / 

2010 
Teatro e oficinas para dança popular aldeinha 

      1                           1         1           

  

Priscila Fernandes Pereira 
1º sem / 

2010 Centro cultural comtemporaneo 
    1                               1       1           

  

Priscilla Yumi V. Dantas 
1º sem / 

2010 Centro de arquitetura 
                              1     1       1           

  

Raphael Civille Rodrigues 
1º sem / 

2010 
A cidade, as linhas e as pontes 

  1                                     1   1           

  

Rodrigo Dantas Bazan 
1º sem / 

2010 Habi[li]tar territórios 
      1                         1           1           

  

Rodrigo Jofré de Camargo 
1º sem / 

2010 Centro cultural mocca 
1           1                           1       1       

  

Rodrigo Lodetti Cudmane 
1º sem / 

2010 Centro cultural na zeis 
      1                                   1       1     

  

Sâmella Araújo Lopes de Melo 
1º sem / 

2010 
Revisão de urbanidade - arq. Do ensino 

      1                                 1   1           

  



Sara Yamane 
1º sem / 

2010 
Valorização do espaço público urbano 

  1   1                           1         1           

  

Sarah Oliveira Bonanno de Almeida 
1º sem / 

2010 Instituição de ensino técnico 
      1                             1             1     

  

Silvia Nunes S. R. Mompean 
1º sem / 

2010 Habitação 
      1                           1         1           

  

Stefania de Souza Aranha Cavalheiro 
1º sem / 

2010 Parque do samba 
      1                                 1   1           

  

Talita Paula dos Santos 
1º sem / 

2010 
Centro de lazer e cultura campo limpo 

            1                           1   1           

  

Thais Fatureto L. da Costa 
1º sem / 

2010 Parque urbano campo de marte 
              1                         1         1     

  

Theo Teixeira Fontes 
1º sem / 

2010 
Escola profissionalizante 

      1                             1         1         

  

Tiago Azzi Collet e Silva 
1º sem / 

2010 Arquitetra educacional 
  1                                 1       1           

  

Vitor Pimenta Bueno 
1º sem / 

2010 

A cultura brasileira como meio de integração e 
identificação da sociedade 

        1                               1   1       1   
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ANEXO 2: REGULAMENTO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 
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ANEXO 3 : DIRETRIZES DO TFG EM DIVERSAS ESCOLAS 
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5.1.  FAU USP (Universidade de São Paulo) 

O Trabalho Final de Graduação - TFG é o conjunto de atividades desenvolvidas no 

âmbito da disciplina obrigatória AUP 0610, ao longo do décimo semestre. A temática 

do TFG é de livre escolha do aluno e o desenvolvimento do trabalho será assessorado 

e orientado por um professor do corpo docente da FAU - escolhido pelo aluno - que 

tenha formalizado a aceitação desta responsabilidade. O aluno deverá realizar um 

trabalho individual de proposição, contemplando questões e conhecimentos 

desenvolvidos no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP a ser submetido à 

avaliação final por uma Banca Examinadora. Os alunos poderão inscrever-se nos 

trabalhos TFG a partir do seu oitavo semestre da graduação e desde que tenham 

concluído os créditos das disciplinas do Ciclo de Concentração do Departamento de 

Projeto, entretanto a submissão dos seus TFGs para as Bancas Examinadoras 

somente poderá ser realizada ao termino do seu décimo semestre de graduação.  

Aos alunos inscritos nestas condições será assegurada a participação de um professor 

orientador, adotando-se os procedimentos estabelecidos na Portaria GR 3150 de 

22/3/99 para fins de carga didática do docente. Serão exigidos como requisitos a 

conclusão de todos os créditos em disciplinas, admitindo-se excepcionalmente a 

matricula concomitantemente ao TFG de alunos matriculados em disciplinas que 

totalizem no máximo 10 (dez) créditos-aula necessários para finalização do seu 

currículo.  Os alunos só poderão se inscrever nos trabalhos do TFG mediante a 

comprovação de matrícula na disciplina AUP 0610 fornecida pelo Serviço de 

Graduação (Seção de Alunos)   

O aluno deverá apresentar, por ocasião da matrícula na Disciplina AUP 0610 a ficha 

de inscrição contendo: a definição clara do objeto e do tema de trabalho e a indicação 

e aceite do professor orientador.  Os alunos deverão entregar até a segunda semana 

após o início das aulas da disciplina AUP0610 um Dossier contendo a justificativa do 

tema e da forma prevista para o seu desenvolvimento, um conjunto de trabalhos, 

projetos ou obras que sirvam de referência para o desenvolvimento do trabalho 

proposto, bibliografia justificada, cronograma do trabalho e parecer do professor 

orientador avalizando a execução do trabalho proposto pelo aluno.  

 

O TFG terá 2 (dois) créditos aula e 8 (oito) créditos trabalho, equivalentes a 30 (trinta) 

horas-aula e 240 (duzentos e quarenta) horas de atividades / trabalho.  

As atividades / trabalho serão desenvolvidas preferencialmente na FAUUSP, e as 

exceções deverão ser comunicadas previamente à CaTFG para conhecimento e 



84 
 

autorização.  

 

As atividades do TFG serão coordenadas por uma Câmara (CaTFG), subordinada à 

Comissão de Graduação da FAU. Composição da Câmara do TFG: Dois 

representantes indicados pelo Departamento de Projeto, Um representante indicado 

pelo Departamento de História, Um representante indicado pelo Departamento de 

Tecnologia, Um representante da Comissão de Graduação, Quatro representantes 

discentes, sendo dois alunos obrigatoriamente escolhidos entre os matriculados na 

AUP0610 e inscritos no TFG. 

Aos professores orientadores cabe: formalizar o aceite da orientação solicitada pelo 

aluno, referendando os planos preliminares de trabalhos apresentados; Informar a 

CaTFG, com antecedência necessária, o dia da semana, o local e o horário de suas 

atividades; Aferir e atestar a freqüência do aluno às aulas, informando estes dados à 

CaTFG sempre que apropriadamente solicitado; Avaliar preliminarmente os trabalhos 

finais, sugerindo a sua submissão à Banca Examinadora, e informando a CaTFG o 

resultado desta avaliação; Propor à CaTFG a composição e a data da realização da 

Banca Examinadora do trabalho final de seus alunos; Presidir a Banca Examinadora e 

encaminhar o relatório sobre a avaliação efetuada e Orientar preliminarmente os 

alunos inscritos nos termos do item 2 (Semestre ideal). 

O TFG será submetido a uma avaliação preliminar pelo professor orientador, 

sugerindo (ou não) a sua submissão à Banca Examinadora. O TFG, acompanhado do 

dossier inicial, será submetido à apreciação de uma Banca Examinadora formada por 

no mínimo três membros e sob a presidência do professor orientador, membro nato da 

Banca. Cada membro da Banca Examinadora conferirá uma nota de zero a dez e a 

nota final corresponderá à média aritmética dessas notas atribuídas, sendo a nota 

cinco suficiente para aprovação. O aluno deverá entregar 1 exemplar do seu TFG para 

cada membro da banca examinadora uma semana antes da apresentação, e nesta 

ocasião 1 outro exemplar destinado à Biblioteca da FAU.  

Na Pré-banca o formando apresentará seu trabalho aos dois membros internos que, 

conjuntamente com o orientador, discutirão e avaliarão o projeto. Esta avaliação 

determinará se o trabalho apresenta as condições mínimas necessárias para que 

possa ser solicitada a instalação da Sessão de Defesa do TFG. Por deliberação 

vigente da CATFG, a avaliação da PRÉ-BANCA deve analisar se o trabalho do aluno 

se encontra em nível de desenvolvimento que autorize sua continuidade, para o que 

se considera necessário uma equivalência ao valor 7 (sete) como mínimo para passar 

à segunda fase de desenvolvimento, visando a defesa final.  Não atingindo esse valor, 

haverá necessidade de submeter o trabalho a nova PRÉ-BANCA, fato a ser 
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comunicado pela Comissão Avaliadora ao CCG, devendo ser fixado também o novo 

prazo recomendado para a reapresentação. Uma vez aprovada a etapa, o trabalho 

continuará sendo desenvolvido, até que o professor orientador o considere em 

condições de ser apresentado à BANCA FINAL, onde um novo valor de nota será 

atribuído pela banca examinadora, e, se o trabalho não apresentar o desenvolvimento 

esperado, poderá receber nota inferior a 7 (sete) e inclusive ser reprovado (ou ser 

fixado novo prazo para adequação ao nível mínimo exigido). A nota mínima para 

aprovação da atividade de TFG na fase final é, regimentalmente, de valor 5(cinco). Em 

caso de novo prazo, este deverá também ser determinado e comunicado ao Colegiado 

do Curso pela banca examinadora. O trabalho deve ser apresentado em peças 

gráficas em papel, complementadas por material que informe a memória do processo 

de elaboração (desenhos, croquis, maquetes de estudo, dados complementares, etc), 

e deve ser exposto na sala, em paredes e/ou mesas, e instalado com três horas de 

antecedência, para poder ser visto e analisado pela banca examinadora ou outros 

interessados, já que a defesa final é pública. 

5.2.  FAU UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul)  

O Trabalho Final de Graduação consiste na realização de um trabalho propositivo 

individual com tema de livre escolha do estudante e relacionado às atribuições 

profissionais do arquiteto e urbanista. Deve ser desenvolvido com apoio de um 

professor orientador escolhido pelo estudante entre os professores arquitetos e 

urbanistas do Curso e submetido a uma banca de avaliação com participação externa 

à Universidade.O TFG tem como objetivo avaliar as condições de qualificação do 

formando da UFMS para acesso ao exercício profissional e constitui-se em trabalho 

individual, de livre escolha do aluno, relacionado obrigatoriamente com as atribuições 

profissionais a ser realizado ao final do curso, no segundo semestre da 5a Série após 

a integralização das demais disciplinas e atividades obrigatórias do Curso.  

A escolha do Orientador se dá pela indicação do aluno de uma lista com o nome de 

três professores arquitetos e urbanistas do curso em ordem de preferência, e o tema 

do trabalho que pretende desenvolver; em seguida, a Coordenação do TFG, 

juntamente com os professores indicados, visando uma maior qualidade nas 

atividades de orientação, faz a distribuição dos alunos entre os professores indicados 

procurando observar: a- as listas de preferências; b- a relação máxima de cinco alunos 

por orientador; c- a afinidade dos professores com os temas. Além do professor 

orientador, cada aluno poderá contar com outros co-orientadores escolhidos entre os 

professores do Curso que espontaneamente colaborarão com o desenvolvimento do 

seu trabalho, principalmente no que se refere a aspectos específicos dos mesmos.  
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Os temas dos Trabalhos deverão ser propositivos e obrigatoriamente estar 

relacionados às atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, demonstrando o 

domínio dos conhecimentos essenciais (profissionais) e das competências 

necessárias para o exercício profissional. 

O TFG será avaliado por uma banca constituída por três membros, indicados pelo 

Coordenador de TFG e aprovado pelo Colegiado de Curso, formada pelo professor 

orientador, um professor arquiteto e urbanista do Curso e um arquiteto e urbanista, 

preferencialmente professor, que não pertença à UFMS. Será aprovado no TFG o 

aluno que obtiver média final superior a 7,0 (sete) e presença às orientações de no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento). O aluno que por motivos diverso precisar 

desenvolver o TFG simultaneamente a outras disciplinas obrigatórias do curso ou 

ainda estiver devendo qualquer disciplina obrigatória e, portanto, em desacordo com o 

item 2 desse Regulamento,  será aprovado se obtiver média final superior a 9,0 (nove) 

e presença às orientações de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento). 

A média final será obtida pela média aritmética da avaliação de cada um dos membros 

da banca.A avaliação se fará sobre o domínio dos conhecimentos essenciais e da 

capacidade de resolver os problemas A capacidade de resolução do problema de 

arquitetura e urbanismo estará demonstrada na qualidade de três resoluções 

inseparáveis na avaliação do formando: resolução tecnológica, resolução teórica e 

resolução conceitual/projetual. 

O produto final será avaliado pela banca de acordo com a seguinte matriz: 

I- Resolução Teórica. (peso 2,5) 

 -  atenção crítica às necessidades sociais do tema; 

 -  atenção crítica ao contexto histórico e cultural; 

 -  estudos, análises e desenvolvimento do programa; 

 

II- Resolução Tecnológica. (peso 2,5) 

 -  adequação e domínio dos materiais e das técnicas construtivas; 

 -  adequação e domínio da solução estrutural; 

 -  adequação e domínio da solução de condicionamento ambiental; 

 

III- Resolução Conceitual e Projetual. (peso 4) 

 -  inserção na estrutura pré-existente (urbana, rural, paisagística, ambiental); 

 -  solução de problemas funcionais, formais e conceituais da organização e 

construção do espaço edificado  e seus componentes; 

 -  coordenação destes componentes, assim como das questões geométricas, técnicas 

e figurativas com os parâmetros ambientais (naturais e edificadas); 
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 -  articulação entre diferentes escalas de intervenção projetual: urbana, do espaço 

aberto, do edifício e do espaço interior. 

 -  integração e síntese na proposta dos conhecimentos adquiridos nas distintas áreas 

que compõem o Curso; 

 

IV- Tratamento da Informação, Expressão Gráfica e Defesa (peso 1) 

 -  adequação às normas técnicas, clareza, objetividade e abrangência dos conteúdos; 

 -  domínio em relação à linguagem a ser utilizada para comunicar a proposta; 

 -  qualidade e criatividade da expressão gráfica; 

 -  capacidade de apresentar, discutir e justificar suas soluções e proposições. 

Cada aluno terá uma hora semanal de orientação, previamente agendada e controlada 

pelo professor orientador através de uma ficha de atendimento padrão fornecida pela 

Coordenação de TFG. Além desta hora semanal, a critério dos professores e alunos, 

poderão ser marcadas outras reuniões de orientação. Além das orientações semanais 

haverá, ao longo do semestre, reuniões gerais com a presença do Coordenador de 

TFG e todos os alunos, para verificação do andamento do processo, dos produtos a 

serem entregues, das datas e ordem de apresentação e da composição das bancas. 

O produto final a ser entregue deverá ser de um trabalho com forte embasamento em 

pesquisas teórica e empírica, expressão gráfica de qualidade, detalhamento e escala 

compatível com o exigido de um profissional da área para o trabalho e, se necessário, 

detalhamentos construtivos explicativos. O trabalho será composto de duas partes: a- 

Parte Teórico/Conceitual em forma de relatório de pesquisa; b- Parte Gráfica em forma 

de pranchas de desenho, reunidos em um  único volume que será posteriormente 

encaminhado a Biblioteca da UFMS para compor seu acervo. Os produtos específicos 

exigidos para cada área de atuação (projeto do edifício, paisagismo, urbanismo e 

planejamento urbano e regional, etc.) serão discriminados pelo Coordenador de TFG 

após a definição de todos os temas e consulta aos professores orientadores. 

- Além da encadernação a ser entregue cada aluno deverá preparar material para 

apresentação na seção pública de avaliação podendo conter pranchas de desenho, 

transparências, vídeos, apresentações digitais e maquetes, sendo este último item 

fortemente recomendado. 

A avaliação se dá inicialmente através de Banca Prévia com análise do Relatório 

preliminar, contendo o plano de trabalho e a parte teórica em formato A3 ou A4 

acompanhado de dois painéis com o resumo do relatório para apresentação; 

A Entrega Final é composta por um Relatório Final, encadernado em formato A3 ou A4 

(3 volumes) contendo todo o trabalho (parte teórica e projetual, sendo esta em 

pranchas e escalas adequadas ao trabalho); na Banca Final são exigidas Pranchas de 
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apresentação contendo todo o resumo gráfico do trabalho, podendo ser acompanhado 

de apresentação em power point e/ou transparências e uma maquete (extremanente 

desejável, porém não obrigatória). 

 

5.3 CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO Unifra (Centro Universitário 

Franciscano – RS) 

O TFG tem o objetivo de demonstrar o domínio do aluno sobre os conhecimentos e 

habilidades adquiridos – atividades e atribuições – para o exercício profissional e para 

a conseqüente responsabilidade técnica e social dele decorrente.  

 

No Trabalho Final de Graduação o aluno terá a possibilidade de escolher o seu tema 

dentro da área de atuação do arquiteto e urbanista, de acordo com o seu interesse 

pessoal. A pesquisa deste tema será desenvolvida na disciplina de Trabalho Final de 

Graduação I (TFG I) e o mesmo não poderá ser modificado após o início dos trabalhos 

da disciplina de Trabalho Final de Graduação II (TFG II). Definido o tema, o aluno 

deverá desenvolver o seu trabalho de acordo com um plano específico. A comissão 

indicará um plano básico para cada área de trabalho (projeto arquitetônico, 

urbanístico, etc.) que deverá ser adaptado e complementado pelo aluno, juntamente 

com o seu orientador, para adequar da melhor forma possível o seu desenvolvimento. 

 

O aluno deverá escolher no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFRA um 

professor arquiteto e urbanista que possa orientar o seu trabalho, não podendo este 

ser ao mesmo tempo Membro da Comissão de Avaliação do Painel Final. 

No primeiro dia de aula da disciplina de TFG II o aluno deverá receber a ficha de 

aceite do orientador juntamente com a sua ficha de apresentação de graduando e a 

ficha de apresentação do tema. Este terá o prazo de uma semana, impreterivelmente, 

para entregar à Comissão as fichas devidamente preenchidas. Havendo a negativa 

por parte do orientador, será concedido um novo prazo ao acadêmico. 

A aceitação ou não por parte do professor estará condicionada ao conhecimento que 

lhe permita orientar o desenvolvimento do tema proposto, disponibilidade de carga 

horária ou mediante a apresentação de motivos justos e explícitos. O professor poderá 

desistir da orientação, assim como o aluno poderá mudar de orientador, desde que 

seja apresentada à comissão a justificativa para que a mesma aprecie a solicitação. 

Esta desistência deverá ocorrer no máximo trinta dias após o início do semestre letivo. 

Cada orientador poderá orientar no máximo cinco alunos por semestre, ficando este 

responsável apenas pelo direcionamento do trabalho. Em caso de haver mais de cinco 

alunos para um mesmo orientador, caberá a Comissão de orientação os critérios de 
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desempate a serem adotados. Antes do Painel final o orientador devera fornecer ao 

aluno um parecer favorável para a defesa, só assim o aluno poderá apresentar seu 

trabalho para a banca final. 

A orientação do Trabalho Final de Graduação será de forma sistemática, a ser 

combinada pelo orientador com o aluno. Esta orientação deverá ser no mínimo de 

duas horas semanais. O aluno poderá consultar profissionais, dentro ou fora do meio 

acadêmico, como fonte de informações e aconselhamento. Por outro lado, deverá 

sempre assumir a responsabilidade sobre quaisquer procedimentos ou soluções 

adotadas em seu trabalho. Serão de inteira responsabilidade do aluno as soluções 

tecnológicas, teóricas e as resoluções conceitual/projetual.Caso o aluno não tenha um 

orientador, este deverá comunicar à Comissão para que a mesma indique um 

professor para orientar o seu trabalho.  

Na disciplina de TFG II as apresentações dos painéis intermediários ficarão divididas 

em Pesquisa e Partido Geral; Anteprojeto; Projeto. 

Painel 1 :PESQUISA E PARTIDO GERAL :No entendimento de que a pesquisa é parte 

integrante do projeto, desde a disciplina de Trabalho Final de Graduação (TFG I), 

constante no 9º semestre da grade curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNIFRA, o graduando deve coletar e analisar dados pertinentes ao problema, 

considerando desde o início do processo, os aspectos sócio-culturais, históricos, 

tecnológicos, econômicos e legais do trabalho a ser realizado. Ao iniciar a disciplina de 

Trabalho Final de Graduação II, o acadêmico deverá estar com esta etapa realizada, 

devendo apresentar sua pesquisa, juntamente com a Etapa de Partido Arquitetônico, 

adotado. Com relação ao Partido Geral, nele devem estar expressas as idéias 

essenciais do projeto, que por sua vez constituem o núcleo do problema a ser 

trabalhado e que, portanto, conduziram o aluno na tomada de decisão. 

O rol de elementos a serem apresentados estão diretamente relacionados à natureza 

do projeto, devendo o acadêmico, eleger o meio de expressão mais adequado para a 

transmissão de suas idéias, tais como: esquemas, diagramas, croquis, modelos, 

fotografias, planimetrias, altimetrias, protótipos. Nesta etapa é exigida maquete do 

entorno urbano imediato, onde deve aparecer o terreno com sua topografia original, 

indicando elementos do local, tais como: vegetação existente a ser considerada, 

volumetria das edificações do entorno, sistema viário. A forma de apresentação é livre, 

e as escalas devem ser determinadas em cada caso, em conformidade com as 

características e especificidades dos desenhos e projetos. A ordem de apresentação 

dos trabalhos no painel será determinada através de cronograma divulgado com 

antecedência, devendo todos os alunos estar presentes em todos os dias e horários 

do painel.O tamanho padrão de prancha deve ser obrigatoriamente o indicado.A 
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entrega dos trabalhos deverá ocorrer no primeiro dia de painel, em horário a ser 

previamente estipulado. 

Painel 2: ANTEPROJETO:Com base nas considerações e análises feitas no Painel 01, 

nesta etapa, o acadêmico deverá mostrar a concepção final de seu projeto, onde 

devem estar solucionadas as questões referentes a definição da linguagem e 

expressão arquitetônica do edifício ou das edificações e diretrizes para a ocupação 

dos espaços abertos; Solução funcional; Relações com o contexto e com o entorno 

imediato; Lançamento estrutural e paisagístico; Materiais e técnicas propostas para a 

edificação; Conforto ambiental; Considerações relativas à legislação e normas 

aplicáveis.Os elementos mínimos para avaliação das propostas são: 1. Planta de 

localização, abrangendo o tecido adjacente; 2. Implantação, mostrando o entorno 

imediato e a proposta para toda a área de trabalho; 3. Planta baixa de todos os níveis 

e de todas as edificações com lançamento preliminar de equipamentos; 4. Cortes 

longitudinais e transversais mostrando edificações e o espaço aberto; 5. Elevações 

gerais do conjunto das edificações, espaço aberto e entorno imediato; 6. Perspectiva; 

7. Croquis ao nível do observador, mostrando percursos pela área, espaços internos e 

externos das edificações; 8. Diagramas esquemáticos mostrando as diretrizes gerais 

dos sistemas de projeto ( zoneamento de usos dos edifícios, sistema estrutural, 

sistema de fluxo de águas, condicionamento, etc.); 9. Maquete volumétrica da 

proposta do projeto, indicando a topografia corrigida; a forma de apresentação é livre e 

as escalas devem ser determinadas em cada caso, em conformidade com as 

características e especificidades dos desenhos e projetos. A ordem de apresentação 

dos trabalhos no painel será determinada através de cronograma divulgado com 

antecedência, devendo todos os alunos estar presentes em todos os dias e horários 

do painel.O tamanho padrão de prancha deve ser obrigatoriamente o indicado.A 

entrega dos trabalhos deverá ocorrer no primeiro dia de painel, em horário a combinar, 

sem exceções. 

Painel 3: PAINEL FINAL: Levando em consideração todas as análises críticas 

realizadas no decorrer do semestre, este painel deve expressar a solução definitiva do 

projeto, devendo estar resolvidas as seguintes questões: Definição da linguagem e 

expressão arquitetônica e urbanística do projeto; Solução funcional com indicação do 

mobiliário, equipamentos e componentes; Relações com o entorno imediato, com 

resolução integral dos espaços abertos ; Solução estrutural com seu 

dimensionamento; Materiais e técnicas principais propostos para as várias partes da 

edificação e espaço aberto;  Definição geral dos diversos sistemas utilizados na obra, 

tais como: fluxo de fluído, iluminação natural e artificial, reserva de água, redes de 

energia e telefonia, drenagem, etc; Comparativo entre as exigências legais e o 
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proposto no projeto, tais como: Normas Técnicas, Código de Obras, Plano Diretor, 

Prevenção contra Incêndio, etc; Detalhamento construtivo de parte representativa e 

parte especial do projeto; Graficação de apresentação dentro dos padrões 

recomendados. Os elementos mínimos para avaliação das propostas são: 1. Planta de 

localização abrangendo o tecido adjacente com indicação de acessos, sistema viário, 

sistema de transporte existente, usos e espaços principais existentes no local; 2. 

Implantação mostrando o entorno imediato e a proposta de projeto para toda a área de 

trabalho, com a solução definitiva da cobertura e a definição integral dos espaços 

abertos com indicação de pisos, equipamentos, elementos de espaço aberto, etc.; 3. 

Planta baixa de todos os níveis e de todas as edificações com lançamento de projetos 

complementares (elétrico, hidrossanitário, ar condicionado, telefone, etc.), 

equipamentos, estrutura, projeções, aberturas, cotas, etc.; 4. Cortes longitudinais e 

transversais mostrando edificações, espaço aberto e entorno imediato com a 

demonstração da solução técnica de todas as partes do edifício, tais como: estrutura, 

cobertura, fechamentos, projeções, forros, escadas, instalações, etc.; 5. Elevações 

com definição clara dos volumes (sombra), textura (materiais), cheios e vazios 

(aberturas); 6. Perspectiva; 7. croqui ao nível de observador, mostrando percursos 

pela área e espaços internos das edificações; 8. Diagramas esquemáticos mostrando 

Zoneamento de usos dos edifícios, sistema estrutural, sistema de fluxo de águas, 

condicionamento, etc.; 9. Desenhos explicativos do projeto, tais como: perspectivas 

cônicas de partes e ambientes, axonométricas explodidas, cortes perspectivados, etc.; 

10. Detalhamento de setores, simulando projeto de execução para a obra – definição, 

detalhamento e especificação de todos os elementos componentes da obra no 

detalhe, tais como: esquadrias, forros, revestimentos, acabamentos, ferragens, 

pinturas, louças, luminárias, partes construtivas, etc.; 11. Maquete detalhada do 

conjunto. A forma de apresentação é livre e as escalas devem ser determinadas em 

cada caso, em conformidade com as características e especificidades dos desenhos e 

projetos. A ordem de apresentação dos trabalhos no painel será determinada através 

de cronograma divulgado com antecedência, devendo todos os alunos estar presentes 

em todos os dias e horários do painel. O tamanho padrão de prancha deve ser 

obrigatoriamente o indicado. A entrega dos trabalhos, pranchas de apresentação e 

cópias xerográficas em tamanho reduzido, deverá ocorrer uma semana anterior ao 

início das atividades de avaliação do Painel Final, em horário a combinar, sem 

exceções. 

Para estas apresentações serão constituídas bancas compostas por cinco (5) 

membros do corpo docente responsáveis pela argüição e apontamento dos trabalhos 

apresentados e pela emissão de pareceres parciais referentes aos mesmos. 
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Estes pareceres podem servir como referência para a Banca de Avaliação do Painel 

Final. 

O aluno será avaliado contínua e sistematicamente durante o semestre. Serão 

realizados 2 (dois) painéis intermediários, com a presença dos alunos, seus 

professores orientadores e a comissão permanente, onde será feita uma análise e 

debate de cada projeto publicamente. Destes painéis resultarão pareceres que 

sinalizarão o desempenho do aluno. 

 As sinalizações serão as seguintes: 

a) VERDE – Atingiu plenamente os objetivos com qualidade superior. O aluno deverá 

prosseguir na mesma linha de atuação. 

b) AMARELO – Atingiu os objetivos. O aluno deverá prosseguir na mesma linha de 

atuação, aperfeiçoando seus procedimentos. 

c) VERMELHO – Não atingiu os objetivos. O aluno deverá retomar atentamente seu 

trabalho antes de prosseguir. 

d) PRETO – Não executou a tarefa. 

 

No Painel Final será formada uma banca de avaliação composta por um arquiteto e 

urbanista de outra instituição de ensino superior, um professor arquiteto e urbanista da 

instituição, e outro professor da instituição de interesse do tema exposto. Na banca 

deverá haver um suplente. O grau da Avaliação do Painel Final será atribuído após a 

revisão do trabalho pela banca examinadora em sessão interna privada. Esta valiação 

irá atribuir o grau em forma de nota de 0 a 10. Será aprovado o aluno que obtiver grau 

igual ou superior a 7.0 (sete). O aluno deverá participar de todas as entregas e 

painéis. Em caso de não participação em algum dos painéis o aluno não poderá 

prosseguir na disciplina.O Painel Final englobará todo o projeto. Para avaliação do 

Painel Final, além das Pranchas de Apresentação Finais, será necessário a confecção 

de cópias xerográficas do trabalho, em tamanho reduzido, para envio prévio aos 

membros participantes da Banca Avaliadora. Estas cópias serão de responsabilidade 

do aluno. 

 

5.4. FAU FBA (Universidade Federal da Bahia) 

Os objetivos do TFG são: divulgar, discutir e informar sobre os procedimentos 

regulamentares de elaboração e defesa do TFG; criar um Banco de Dados on line com 

as informações básicas dos trabalhos apresentados e da situação cadastral dos 

estudantes inscritos; disponibilizar referências que auxiliem os estudantes na escolha 

de tema e orientador; divulgar, em formato de exposição virtual, TFGs que obtiveram 

premiação ou que se destacaram por sua qualidade; 
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5.5 FAU UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO)  

O Trabalho Final de Graduação tem como objetivo avaliar as condições de 

qualificação do aluno para o acesso ao exercício profissional, através da elaboração 

de um trabalho de sua livre escolha, diretamente relacionado às atividades e 

atribuições profissionais do Arquiteto Urbanista e com complexidade temática 

compatível com o nível exigido pela FAU/UFRJ, bem como verificar a capacidade 

criativa e a habilidade do aluno em formular e responder, de maneira correta, as 

questões conceituais, teóricas e práticas que se impõe em projetos arquitetônicos e 

urbanísticos. 

Os princípios gerais que norteiam a organização do TFG na FAU-UFRJ fundamentam-

se na Resolução n°06 de 2006 do MEC, buscando direcionar o Trabalho Final de 

Graduação para o projeto Arquitetônico e/ou Urbanístico, que abrange também o 

projeto paisagístico, de interiores e de restauro. Esse direcionamento não tem a 

pretensão de excluir os trabalhos de caráter histórico, teórico ou científico que fazem 

parte do campo de atuação profissional do arquiteto e urbanista. Ela visa apenas 

vinculá-los à reflexão pelo projeto, considerada como constituinte do que é específico 

ao campo da Arquitetura e do Urbanismo na forma de encaminhar uma pesquisa 

sobre um determinado tema, mesmo que ainda compartilhada por outras áreas do 

conhecimento. Além disso, o projeto que se pretende valorizar aqui se distingue da 

simples habilidade para resolver um programa funcional como também da pura 

intuição formal, mas busca, ao contrário, fazer com que o arquiteto urbanista seja 

capaz de fundamentar conceitualmente suas propostas de intervenção no espaço 

construído, graças, ao domínio de uma sólida cultura espacial. O Trabalho Final de 

Graduação, na FAU-UFRJ, é vinculado à Coordenação de Ensino de Graduação e 

organizado pela Comissão Coordenadora de TFG, constituída pelo Coordenador de 

Ensino de TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO . A Comissão conta com o apoio de 

monitores bolsistas vinculados ao projeto de organização e gerenciamento do acervo 

de TFG e FTFG. Na FAU-UFRJ o processo de elaboração, orientação e avaliação do 

TFG envolve dois momentos distintos. O primeiro momento ocorre na disciplina 

“Fundamentos para o Trabalho Final de Graduação - FTFG”, onde o aluno define o 

tema, estabelece o programa e se detém na construção do embasamento teórico, 

conceitual e programático exigido para a formulação da “Proposta Projetual”. No 

segundo momento, após obter a necessária aprovação na disciplina FTFG e efetivar o 

respectivo cadastramento em TFG, o aluno inicia o desenvolvimento da “Proposta 

Projetual” realizada na disciplina FTFG. O trabalho deverá ser obrigatoriamente 
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submetido à avaliação preliminar por uma Banca Examinadora que, ao final do 

período, voltará a julgar em definitivo o trabalho elaborado. 

O graduando inscreve-se primeiramente ONLINE e qualquer indicação de “falta de 

requisito” comprometerá sua inscrição. Nenhuma concomitância com outra disciplina 

será tolerada, salvo autorizações excepcionais julgadas pelo Conselho de Curso. 

O aluno deverá entregar  o histórico escolar e o levantamento das disciplinas cursadas 

juntamente com a Ficha de Cadastramento, devidamente preenchida e assinada pelo 

graduando e pelo seu professor-orientador, contendo um resumo do trabalho. 

A divulgação da banca - salas, datas, horários e composição das mesmas constitui 

uma confirmação do cadastramento do aluno em TFG. Omissões e impedimentos 

deverão ser notificados a Coordenação do TFG. 

Inicialmente são realizadas bancas intermediárias. Além de seu trabalho, o aluno 

deverá munir-se da Ficha de Avaliação que deverá ser entregue na Coordenação de 

Ensino de Graduação devidamente preenchida e assinada por todos os membros da 

banca. Para poder apresentar seu trabalho à Banca Final de TFG, o graduando deverá 

entregar aos monitores de TFG, todo o material a ser julgado em formato digital para 

ser incorporado ao acervo da mediateca. Este material é o que sera eventualmente 

disponibilizado no site da FAU, além de avaliado para fins de premiação em 

Concursos externos. Além do material destinado à avaliação pela banca, o aluno 

deverá entregar uma prancha-resumo em formato A1 diagramada no sentido 

horizontal (paisagem) que será exposta durante toda a semana dedicada às bancas 

finais. 

As Bancas Finais serão realizadas com a mesma composição e nos mesmos dias da 

semana e horários das Bancas Intermediárias. Não haverá, portanto, necessidade de 

nova divulgação, salvo para os casos que sofrerem modificação. Da mesma forma que 

nas Bancas Intermediárias, o aluno deverá munir-se de uma Ficha de Avaliação, a ser 

preenchida pela Banca. O aluno deverá trazer também uma cópia da Ficha de 

Avaliação da Banca Intermediária. 

Uma autorização de substituição do professor-orientador poderá ser concedida pela 

Comissão de TFG, em caráter excepcional, a qualquer momento do processo de 

elaboração do Trabalho Final de Graduação, desde que devidamente notificada e 

justificada pelas partes interessadas através de uma solicitação a ser encaminhada à 

Comissão de TFG. 

As bancas são atos de natureza pública, exceto nos momentos reservados à 

deliberação. Elas serão compostas por no mínimo 3 (três) membros: o Professor-

orientador, um Professor da FAU-UFRJ e um convidado externo, ambos arquitetos 

urbanistas. O professor–orientador poderá, eventualmente, sugerir os nomes dos 
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examinadores. Entretanto, caberá à Comissão Coordenadora de TFG a decisão de 

acolher estas indicações e, em qualquer caso, convidar os examinadores formalmente. 

O Professor-orientador presidirá e coordenará a sessão de apresentação e defesa, 

cabendo a ele preencher a Ficha de Avaliação com os pareceres e a respectiva 

avaliação. O conceito aferido ao trabalho apresentado será resultante da média dos 

graus (notas) emitidos por cada um dos componentes da Banca Examinadora, 

podendo o professor orientador, a seu critério, incluir o seu conceito de avaliação ou 

acompanhar a média resultante dos conceitos emitidos pelos Examinadores. Após a 

deliberação, o resultado será anunciado publicamente. 

Considerando-se a grande diversidade temática verificada no Trabalho Final de 

Graduação, foram estabelecidos critérios básicos para serem levados em 

consideração pelas Bancas Examinadoras durante as diferentes etapas de avaliação e 

julgamento: a) Aspectos conceituais e complexidade do tema; b) Aspectos de inserção 

urbana e implantação; c) Aspectos funcionais e de organização especial; d) Aspectos 

construtivos e resolução técnica; e) Aspectos formais e criatividade; f) Aspectos de 

representação gráfica; g) Aspectos da apresentação e defesa do projeto 

O conceito final será dado conforme os critérios: E Excelente _ 9,5 pode ser 

considerado como trabalho exemplar em todos os quesitos; MB Muito bom _ 8,5 

atende corretamente à maioria dos critérios de avaliação; B Bom _ 7,0 tem 

desempenho médio na maior parte dos critérios de avaliação; S Suficiente _ 5,0 

atende ao mínimo exigível para aprovação; I Insuficiente < 5,0 o aluno deve 

recadastrar-se para um outro período letivo completo. O conceito E (excelente) é o 

único que confere direito de acesso direto aos júris de seleção de trabalhos que 

representarão a FAU-UFRJ em premiações externas e à publicação na página web do 

Trabalho Final de Graduação. O conceito MB (Muito Bom) pode ser considerado para 

essas seleções por indicação exclusiva da Comissão do TFG. 

 

5.6. TFG FEEVALE (RS) 

O Trabalho Final de Graduação (TFG) do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Feevale é um dos requisitos mínimos para a colação de grau no curso, atendendo à 

regulamentação legal das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Graduação de Arquitetura e Urbanismo. A disciplina 42438 - "Trabalho Final de 

Graduação – TFG" consta no Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Tanto no currículo 2000-2, quanto no currículo 2003-1, esta disciplina 

integra o 10º semestre, da mesma forma que está prevista para o currículo 2003-1, 

uma disciplina denominada Pesquisa do TFG, que ocorre no 9º semestre.  
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 Quanto ao TFG, é um exercício de projeto arquitetônico e/ou urbanístico, realizado 

individualmente no último semestre letivo do curso, com tema de livre escolha do 

aluno, e obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais do arquiteto e 

urbanista (depois de ter finalizado todas as disciplinas do Currículo Mínimo). O 

trabalho é individual e de livre escolha do aluno demonstrando a consolidação de 

conhecimentos adquiridos durante o curso, assim como a possibilidade de pesquisa e 

experimentação de trabalho inédito. Consiste em uma metodologia de abordagem do 

tema, lançamento e desenvolvimento da proposta de caráter arquitetônico e/ou 

urbanístico. O trabalho é supervisionado por professor de departamento do curso e 

submetido à banca a avaliação, com participação externa à instituição e tem por 

objetivo propiciar aos alunos demonstrarem os conhecimentos adquiridos no decorrer 

do curso de Arquitetura e Urbanismo nas áreas do conhecimento afins, como: projeto, 

expressão e representação gráfica, tecnologia e inovação, materiais, técnicas 

construtivas, teoria e história, entre outras, em consonância com as normas que 

regulamentam o exercício profissional de arquitetura e urbanismo., integrando e 

aplicando tais conhecimentos nas distintas áreas; demonstrando capacidade para 

formular, representar, expor e defender os programas, as propostas e soluções 

arquitetônicas e urbanísticas adotadas; demonstrar autonomia na condução das 

diferentes fases de um projeto e conhecimento nos procedimentos para sua 

implementação; demonstrar o domínio das competências, atividades e atribuições, 

para o exercício profissional e para a conseqüente responsabilidade técnica e social. 

5.7 Universidade Católica de Goiás – Escola Edgar Albuquerque Grtaeff 

A disciplina – TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO, realizada em dois semestres 

letivos 9º e 10º respectivamente - TFG 1 e TFG 2 – é desenvolvida como atividade 

final do curso e do ramo-tronco de Projeto de Arquitetura, e tem por objetivo a 

elaboração pelo aluno, individualmente, de um projeto que traduza em seu conteúdo 

uma síntese dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O projeto deve estar 

relacionado com as atribuições profissionais do arquiteto, envolvendo questões 

relativas ao projeto do edifício, do urbano, do paisagismo. Preferencialmente esse 

projeto deve fazer uma abordagem de situações e problemas da realidade 

local/regional, contextualizado historicamente. A realização do trabalho deverá 

demonstrar a resolução dos problemas a nível do exercício profissional a que o aluno 

formando se habilita, bem como, propiciar a avaliação de suas condições de 

qualificação para o acesso ao exercício da profissão. 

O TFG tem por objetivo o desenvolvimento de um tema, de livre escolha do aluno, 

que seja relacionado com as atribuições profissionais do arquiteto e com as questões 

relativas ao projeto do edifício, do urbano e do paisagismo, preferencialmente, com 



97 
 

abordagem de situações e problemas da realidade local/regional, implicando em: 

Elaborar e executar pesquisa exploratória para definir e justificar a temática/tema; 

Elaborar a proposta teórica do projeto e alternativas espaciais; Definir o partido 

arquitetônico/urbanístico; Desenvolver o estudo do partido arquitetônico/urbanístico 

em nível de estudo preliminar. 

Os conteúdos programáticos estão organizados em 05 momentos inter-relacionados: 

Abordagem teórica (definição, justificativa e abordagem da temática e do tema, 

caracterização do objeto de estudo e formulação do problema).; Pesquisa, 

levantamento e análise de dados; Conceituação da temática e do tema. Definição da 

abrangência do tema, do público usuário, da região e/ou cidade e dos critérios de 

localização do terreno ; Compreensão dos Fatores Determinantes do Tema( aspectos 

sociais, econômicos, culturais, históricos, institucionais tipológicos e outros). 

A Proposta Teórico-Conceitual abrange o Programa de Necessidades e 

Dimensionamento dos Espaços; relações funcionais/espaciais do Programa: 

organograma, fisiograma, fluxograma, etc; definição do sítio/área/terreno; 

Caracterização e análise do sítio/área/terreno e seu entorno: acessos, infra-estrutura, 

paisagem, topografia – planimetria e altimetria e etc.; Compreensão dos fatores 

condicionantes da composição arquitetônica: aspectos geográficos, tecnológicos – 

materiais e técnicas construtivas, sistemas estruturais e etc.; Formulação das 

diretrizes e recomendações básicas para o projeto.; Estudos de apropriação, uso e 

ocupação do sítio/área/terreno. 

A Composição de Arquitetura envolve a Definição do Partido 

Arquitetônico/Urbanístico e Estudo preliminar. 

 

A metodologia se dá através do agrupamentos em turmas de acordo com o número 

de matrícula no semestre; orientações da equipe docente para todas as turmas, de 

acordo com este plano de curso; orientações coletivas de cada professor orientador 

para a sua turma específica; orientações individuais de cada professor orientador 

com seus respectivos orientandos; desenvolvimento de trabalho em etapas 

específicas e contínuas, em conformidade com o cronograma estabelecido pôr este 

plano de curso e com os limites fixados pelo calendário acadêmico da universidade; 

desenvolvimento individual do trabalho, de acordo com o tema definido e o plano de 

trabalho específico, elaborados pelo aluno e avaliações sistêmicas e contínuas dos 

trabalhos pelo(s) professor(es), com posterior discussão com os alunos. 

Para aprovação, o aluno deve ter uma freqüência mínima de 75% e média final no 

mínimo igual a 5.0. Os critérios de avaliação deverão contemplar os seguintes 

aspectos: Apresentação da proposta, tanto oral, quanto textual e gráfica; 
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Abordagem conceitual da proposta; Partido arquitetônico e/ou urbanístico 

definido; Nível de desenvolvimento da proposta/projeto; Soluções funcionais; 

Definições plástico-formal; Linguagem arquitetônica/urbanística; Aspectos 

técnicos, estruturais e construtivos; Comunicação e expressão gráfica e 

espacial. Apresentação / representação arquitetônica, maquete de estudo e 

memorial; Coerência entre proposta teórico-conceitual e projeto concebido. 

A avaliação é realizada, no desenvolvimento do TFG-1 se dá por Avaliação contínua e 

acompanhamento sistemático do desenvolvimento do trabalho, do interesse, da 

participação e dedicação do aluno; Avaliação periódica da produção nas etapas do 

trabalho: conteúdo e coerência entre proposta teórica e projeto,  expressão gráfica  e 

organização do trabalho; Avaliação em diferentes níveis (Orientador e orientando, 

Orientador e seu grupo de orientandos, Conjunto de orientadores e orientandos – 

BANCAS EXAMINADORAS, Entre orientadores). A avaliação final do TFG 1 é 

realizada a partir da entrega da parte teórica e da apresentação do projeto para a 

BANCA EXAMINADORA . 

O Trabalho se desenvolve em 4 etapas: 

1A ETAPA – DEFINIÇÃO DA TEMÁTICA/TEMA E PESQUISA                                                 

1A FASE: Definição e justificativa da TEMÁTICA/TEMA: 

 Abordagem sobre a temática/tema; descrição do objetivo de estudo; justificativa 

do tema escolhido, ressaltando sua relevância e contextualização. 

 Coerência entre a fundamentação da proposta e os objetivos  do TFG. 

 Definição do Plano Geral de Trabalho: cronograma e dados a serem levantados. 

2A FASE:  

 Complementação e reformulação da fase anterior. 

 Pesquisa exploratória, levantamento e análise de dados: aspectos históricos, 

sociais, culturais, políticos, físico-territorial, cadastrais, normativos, institucionais e 

etc. 

 Pesquisa e análise de exemplos tipológicos 

 Diretrizes conceituais para temática/tema. 

 Caracterização da clientela e do universo abrangido. 

 Definição da região/cidade. 

 Definição de  critérios  de localização e estudos  de alternativas para sítio/ área/ 

terreno. 

 

2A ETAPA – PROPOSTA TEÓRICA / CONCEITUAL E ALTERNATIVAS DE 

APROPRIAÇÃO ESPACIAL / PARTIDO ARQUITETÔNICO                                                     
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 Complementação e reformulação da fase anterior. 

 Proposta e conceituação geral para o tema. 

 Detalhamento do programa de necessidades. 

 Pré-dimensionamento dos espaços a serem concebidos. 

 Relações do programa: setorização, fisiofuncionograma e fluxograma. 

 Quadro síntese. 

 Definição do sítio/área/terreno: situação, topografia (planimetria e altimetria), 

insolação, etc. 

 Caracterização e análise do entorno: infra-estrutura, acessos, aspectos físico-

ambientais e paisagísticos,  

      legislação pertinente (uso do solo), ocupação, tipologias e outros. 

 Formulação das diretrizes conceituais para o projeto: características básicas  

espaciais, formais, funcionais e tecnológicas. 

 Análise do sítio/área/terreno, objetivando a percepção de suas potencialidades de 

paisagem, uso, aproveitamento e ocupação. 

 Alternativas/estudos de apropriação do sítio/área/terreno, com ênfase nas suas 

compatibilidade e incompatibilidades. Apresentação gráfica das alternativas com 

as respectivas análises na forma de croquis e textos justificativos. 

Observações: Ao final do desenvolvimento da 2ª etapa, deverá ficar demonstrado pelo 

aluno o amplo domínio do tema – suas características e conceituações: do programa, 

do dimensionamento, da área escolhida, sua potencialidade e etc. Este domínio é 

básico e fundamental para o processo de projetação. 

A 1a e 2a etapas constituem a parte teórica do Trabalho final de Graduação que 

deverão ser encadernadas em um único volume formato A4, de acordo com as 

normas técnicas pertinentes. Esta parte do trabalho, com as devidas revisões, 

correções e complementações, deverá ser entregue juntamente com a 4ª etapa no 

Final do TFG 1.  

3A ETAPA – ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA/URBANISMO                         

 Complementação e reformulação da fase anterior. 

 Escolha/definição do partido arquitetônico / urbanístico, com base nos estudos de 

apropriação do sítio/área/terreno. Apresentação das soluções/propostas básicas 

referentes à função, forma e tecnologia adotadas. 

 

Observações: A 3a Etapa deverá ser apresentada na forma de caderno aberto 

flexível, com papel no formato A2 59,4 x 42,0 cm (tipo de papel e técnicas de 

apresentação e representação são opcionais), com dados relativos à identificação do 

trabalho – Universidade, Departamento, Curso, Disciplina, Tema, Aluno, Professor e 
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Data, com a apresentação do partido, com conteúdo e escala compatíveis. Maquete 

de estudo. 

4A ETAPA – ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA / URBANISMO                              

 Complementação e reformulação da fase anterior. 

 Desenvolvimento do partido arquitetônico / urbanístico adotado, em nível de 

Estudo Preliminar, em escala compatível com a fase do trabalho, contendo todos 

os desenhos necessários à compreensão das idéias e soluções propostas. 

    A 4a Etapa deve ser apresentada na forma de painéis flexíveis, em papel no 

formato A1 84,1x59,4 cm (tipo de papel e técnicas de apresentação e representação 

são opcionais), com dados relativos à identificação do trabalho – Universidade, 

Departamento, Curso, Disciplina, Tema, Aluno, Professor e Data, com apresentação 

do projeto: temática / tema, sítio / terreno, programa de necessidades, conceituação, 

graficação do estudo preliminar, memorial explicativo e justificativo e maquete de 

estudo. Entrega da Pesquisa Teórica Conceitual com no máximo 40 páginas. 
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ANEXO 4 : LEVANTAMENTO CRONOLOGICO/ LINHA HISTÓRICA 
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2000 

07 de MARÇO. O Papa João Paulo II pede perdão pelos erros cometidos pela Igreja Católica 

nos últimos 2000 anos, entre eles a Inquisição e as Cruzadas; o desrespeito às outras religiões e 

culturas na catequização e hostilização ao povo judeu. 

22 de ABRIL. Em Porto Seguro - Bahia ocorreram festejos pelos 500 anos do Descobrimento do 

Brasil. Confrontos e problemas técnicos com uma réplica do navio de Pedro Álvares Cabral 

transformam as comemorações num desastre. 

29 de MAIO. O arquiteto Rem Koolhaas foi laureado com o prêmio Pritzker de Arquitetura. 

26 de JUNHO. Foi anunciado o mapeamento do genoma humano. 

25 de JULHO. Avião Concorde da Air France que seguia para Nova Iorque caiu nas 

proximidades do aeroporto de Roissy (Paris/França), deixando 113 mortos. 

15 de SETEMBRO. Iniciou-se na cidade australiana de Sidney a 27ª edição dos Jogos 

Olímpicos. Participaram nesta edição dos jogos um total de 10.651 atletas provenientes de 199 

países 

Barril de petróleo atinge recorde de alta em outubro: a política da OPEP passa a ser 

questionada. 

22 de NOVEMBRO. Foi inaugurado o complexo que abriga o Museu Oscar Niemeyer, em 

Curitiba. Por sua forma inusitada, o museu é popularmente chamado de 'Museu do Olho' ou 

„Olho do Niemeyer'. 

11 de DEZEMBRO. O arquiteto Isay Weinfeld foi o destaque da cerimônia de entrega do Prêmio 

IAB-SP 2000. Além de obter os prêmios das categorias edificações/projeto construído, pelo 

projeto Residência Inglaterra; e arquitetura de interiores, pelo projeto Plagship Forum; Weinfeld 

conquistou também o Prêmio Rino Levi. 

13 de DEZEMBRO. George Bush é eleito presidente dos Estados Unidos da América, vencendo 

o candidato democrata Al Gore. 

Filmes nacionais voltam ao sucesso de público: foram lançados 23 longas e a participação na 

bilheteria cresceu 42% em relação a 1999. 

Transgênicos: polemica sobre os alimentos geneticamente modificados. 2000 foi o ano em que 

cientistas mexicanos ganharam o Premio Mundial de Alimentação por terem desenvolvido milho 

transgênico com o dobro de proteínas do normal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Oscar_Niemeyer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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Fonte: Retrospectiva Estadão 2000. Disponível em: 

<http://www.scribd.com/doc/23519202/Retrospectiva-Estadao-2000> Acesso em: 11 out. 2010. 

 

2001 

11 de SETEMBRO. Ataques terroristas derrubam o World Trade Center e vitimam mais de três 

mil pessoas nos EUA. Tropas norte-americanas invadem o Afeganistão com o pretexto de 

encontrar Osama Bin Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda e suposto responsável pelos 

ataques às torres gêmeas. 

17 de MARÇO. O Brasil debate a clonagem e as células-tronco. Os primeiros filhotes clonados 

de bezerro e camundongos nasceram. 

23-29 de ABRIL. O brasileiro Paulo Mendes da Rocha recebeu o prêmio Mies van der Rohe pelo 

trabalho realizado na Pinacoteca do Estado, localizada no Centro de São Paulo. 

7 de MAIO. Os arquitetos suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron foram os vencedores da 

edição 2001 do Pritzker. Conhecidos pela conversão de uma usina abandonada às margens do 

rio Tamisa na Tate Modern Gallery, obra admirada pelas soluções criativas. 

Apagões elétricos: consumidores brasileiros mudam hábitos para fugir do apagão. 

Argentina enfrenta crise política após intensiva privatização na era Menem: argentinos vão às 

ruas para protestar. 

Crimes cresceram 323% em relação à 2000: seqüestros, assaltos, entre outros. 

Fonte: Retrospectiva Estadão 2001. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2001-no-estadao,475702,0.htm> 

Acesso em: 12 out. 2010. 

2002 

19 de MAIO. O Brasil ganhou sua primeira santa, Madre Paulina do Coração Agonizante de 

Jesus. 

29 de MAIO. O arquiteto australiano Glenn Murcutt ganha o Prêmio Pritzker, sendo ele 

reconhecido pela busca da autenticidade da arquitetura australiana; conseguindo 

concil iar as qualidades regionais e participar igualmente no discurso internacional 

modernista.  

30 de JUNHO. O Brasil alcançou no esporte uma importante glória: cinco vezes campeão do 

mundo, com a conquista da Copa do Mundo na Coréia e no Japão. 
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5 de JULHO. É publicada a resolução CONAMA 307/2002: estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

26 de AGOSTO a 04 de SETEMBRO. É realizado a Rio +10 ou Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável em Johannesburg, na África do Sul. O objetivo era elaborar um 

Plano de Implementação da Agenda 21 e finalmente colocar em prática as medidas para reduzir 

a emissão de poluentes, evitar as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e também 

lutar por recursos para erradicar a pobreza no planeta e resolver o drama da degradação do 

meio ambiente. O resultado ficou aquém do esperado, foram poucos os consensos e alternativas 

e resultados reais não foram alcançados. 

SETEMBRO. É inaugurada uma cobertura sobre a Galeria Prestes Maia, na Praça do Patriarca 

em São Paulo capital, projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. 

27 de OUTUBRO. Pela primeira vez um metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito 

presidente do Brasil. O presidente a passar-lhe a faixa, Fernando Henrique Cardoso, abriu as 

gavetas do governo e até criou cargos para que a equipe de seu sucessor tivesse acesso a 

todas as informações de que necessitava. 

Início de OUTUBRO. A Coréia do Norte ameaça reativar seu programa nuclear bélico. 

05 de DEZEMBRO. O mundo científico ouviu o anúncio, ainda não comprovado, de que um 

primeiro clone humano já estava entre nós. 

No cinema o ano foi do filme “Cidade de Deus” dirigido por Fernando Meirelles; já na televisão o 

destaque deu-se aos “reality shows”: Big Brother Brasil 1 (29 de JANEIRO). O presidente 

Fernando Henrique Cardoso instituiu a Agência Nacional de Cinema que visa fortalecer a 

atividade no país. 

Fonte: Retrospectiva Estadão 2002. Disponível em: 

<http://www.scribd.com/doc/23519502/Retrospectiva-Estadao-2002> Acesso em: 12 out. 2010. 

2003 

JANEIRO. O maior aranha-céu do mundo, o Taipei 101 Tower – com 509m de altura - é 

inaugurado em Taipei no Taiwan. 

01 de FEVEREIRO. Os Estados Unidos perderam o ônibus espacial Columbia, com sete 

astronautas dentro. Um pedaço de espuma se soltou durante a decolagem e danificou a 

protecção de cerâmica da asa esquerda, provocando uma pequena fissura. 

14 de MARÇO. Violência urbana: policiais viraram alvo no Rio e em São Paulo, dois juízes são 

assassinados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Galeria_Prestes_Maia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Patriarca
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20 de MARÇO. Inicia-se a Guerra do Iraque: atentados e ataques suicidas começaram a 

acontecer em várias regiões do mundo.  O presidente americano George W. Bush moveu contra 

Saddam Hussen – presidente do Iraque - uma guerra para tirá-lo do poder, acusando-o de 

cúmplice no terrorismo antinorte-americano. Saddan foi localizado, capiturado w julgado por 

vários crimes, entre eles, o genocídio. 

29 de MARÇO. Nobel da arquitetura, Pritzker, vai para o escritório japonês SANAA de Kazuyo 

Sejima e de seu sócio Ryue Nishizawa. O edifício da Dior em Tóquio, de 2003 é um de seus 

destaques com telas de acrílico translúcido dispostas por tás da pele de vidro, o edifício adquire 

uma aparência quase etérea. 

2 – 15 de AGOSTO. O Brasil teve seu melhor desempenho nos jogos Pan Americanos, sediados 

na República Dominicana, e trouxe para casa 122 medalhas – Daiane dos Santos ganha a 1º 

medalha de ouro da ginástica brasileira no solo. 

22 de AGOSTO. Tragédia em Alcântara: explosão frustra terceira tentativa de lançar foguete 

VLS – Veículo Lançador de Satélites – brasileiro. Foram 21 mortos ao todo. 

Fonte: Retrospectiva Estadão 2003. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2003-no-estadao,475710,0.htm> 

Acesso em: 13 out. 2010. 

2004 

11 de MARÇO. Uma seqüência de dez explosões em trens no centro de Madri, Espanha, na 

hora do rush; mataram 191 pessoas e deixaram 600 feridas. Um grupo islâmico com ligações 

com a rede internacional Al-Qaeda foi responsabilizado pelo ataque terrorista. 

23 de MARÇO. Vladimir Putin foi eleito para um novo mandato presidencial na Rússia com cerca 

de 70% dos votos e com o controle do Parlamento. 

01 de MAIO. A União Européia ganha mais dez países: O bloco passa de 15 a 25 países, 

aumenta a sua área em 25% e a população em 20%, passando a 450 milhões de pessoas. A 

maioria dos novos membros é de antigas repúblicas soviéticas. 

17 de MAIO. Zaha Hadid, arquiteta iraquiana, é a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker de 

arquitetura, o “Nobel da arquitetura”. 

13 de AGOSTO. As Olimpíadas ocorrem na Grécia, em Atenas. 

 

09 de NOVEMBRO. O republicano George W. Bush conquista seu segundo mandato como 

presidente dos Estados Unidos; depois de um acirrada disputa com o democrata, John Kerry. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alega%C3%A7%C3%B5es_de_v%C3%ADnculos_entre_a_al-Qaeda_e_Saddam_Hussein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alega%C3%A7%C3%B5es_de_v%C3%ADnculos_entre_a_al-Qaeda_e_Saddam_Hussein
http://www.zaha-hadid.com/
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Segurança nacional e a guerra no Iraque foram os grandes temas da campanha, uma das mais 

caras da história. 

13 de NOVEMBRO. O líder palestino Yasser Arafat morreu em um hospital na França, aos 75 

anos, de falência múltipla dos órgãos. A causa da enfermidade nunca foi esclarecida. 

26 de DEZEMBRO. Tsunami: Um terremoto de mais de 9 graus na escala Richter sacudiu a 

superfície da Terra e provocou ondas que percorreram mais de seis mil quilômetros no Oceano 

Índico. 

Fonte: Retrospectiva Estadão 2004. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,retrospectiva-2004-no-estadao,475712,0.htm> 

Acesso em: 14 out. 2010. 

2005 

JANEIRO. José Serra foi eleito prefeito da cidade de São Paulo.  

FEVEREIRO. A missionária Dorothy Stang foi assassinada em Anapu (PA).  

ABRIL.Morre o Papa João Paulo II e ocorre a posse do Papa Bento XVI.  

Crise no PT. O Partido dos Trabalhadores enfrenta uma de suas maiores crises. A revelação de 

uma fita de vídeo mostrou a corrupção nos CORREIOS, com respaldo do deputado federal, 

Roberto Jefferson. Sucederam diversos escândalos entre eles, o mensalão.  

15 de AGOSTO. O filme brasileiro Os Filhos de Francisco concorre à uma das cinco vagas de 

melhor filme estrangeiro do Oscar.  

29 de AGOSTO. Diversos Furacões atingiram o oceano Atlântico. Katrina devastou New 

Orleans.  

Thom Mayne, arquiteto americano, recebeu o prêmio Pritzker, o “Nobel da arquitetura”.  

O Brasil nas Passarelas de Moda Internacional. 

Alexandre Hercovitch, Carlos Miele, são alguns nomes que ficaram reconhecidos no mundo 

fashion.  

Prisão de Maluf. Paulo Maluf e seu filho foram presos por corrupção e lavagem de dinheiro.  

OUTUBRO a DEZEMBRO. 6º Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo. 

 

2006 

15 de JANEIRO. Michelle Bachelet primeira mulher eleita a presidir o Chile.  

24 de JANEIRO. A Walt Disney fecha acordo para a compra da Pixar.  

Brasil - Descoberta do Pré-Sal.  
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MARÇO a DEZEMBRO. Seis escândalos e seis pizzas: 

A Crise no PT continua.  

02 de MAIO. O Banco Itaú compra o BankBoston no Brasil.  

09 de JULHO. Itália vende a Copa do Mundo.  

13 de JULHO. Israel cerca Líbano.  

Paulo Mendes da Rocha, arquiteto brasileiro, recebeu o prêmio Pritzker, o “Nobel da arquitetura”.  

09 de OUTUBRO. O site de busca Google compra o Youtube  

26 de OUTUBRO. Caos nos Aeroportos.  

02 de NOVEMBRO. Segundo mandato do Presidente Lula.  

24 de NOVEMBRO. A violência Pós-Saddam. Varias pessoas morrem após atentado em Bagdá.  

2007 

30 de JANEIRO. O escritor americano Sidney Sheldon, autor do best-seller A ira dos Anjos, 

morre aos 89 anos.  

O Brasil irá sediar a Copa de 2014.  

Tecnologia – A cegada do Iphone no Brasil.  

Cinema - Tropa de Elite foi o filme nacional mais visto neste ano.  

JULHO – A tragédia do vôo 3054.  

30 de JULHO. O cineasta Michelangelo Antonioni, cineasta italiano criador de “Blow-Up” e  “A 

Aventura” morre aos 94 anos.  

 

Richard Rogers, arquiteto britânico, foi laureado pelo prêmio Pritzker, o “Nobel da arquitetura”.  

PREMIO NOBEL DA PAZ – IPCC e Al Gore Jr.  

20 de DEZEMBRO. Ladrões roubam quadros de Portinari e Picasso do Masp.  

OUTUBRO a DEZEMBRO. 7º Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo.  

2008 

JANEIRO. Clara Rojas refém das FARC por 6 anos e libertada na Colômbia.   

FEVEREIRO. Após 49 anos no poder, Fidel Castro renuncia e seu irmão assume a Presidência.  

MARÇO. Epidemia de dengue no Rio de janeiro, em um dia foram registrados 2.053 casos da 

doença.  

MARÇO. Crime cruel. A criança Isabella Nardoni foi atirada do sexto andar de um prédio em São 

Paulo.  
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ABRIL. A fusão da BOVESPA e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) cria a terceira maior 

bolsa do mundo e a segunda das Américas.  

23 de ABRIL. Tremor de terra em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.  

Jean Nouvel, arquiteto, recebeu o prêmio Pritzker, o “Nobel da arquitetura”.  

MAIO. Marina Silva pede demissão do Ministério do Meio Ambiente e volta ao Senado.  

JUNHO. 4 obras no valor de R$ 1 milhão, foram roubadas na Estação Pinacoteca.  

JUNHO. Ruth Cardoso morre de infarto aos 77 anos.  

JULHO. Gilberto Gil pede demissão do cargo de Ministro da Cultura.  

PRÊMIO RINO LEVI EX AEQUO Galeria Adriana Varejão Rodrigo C. Lopez. 

2009 

1º de JANEIRO. Kassab toma posse como Prefeito de SP.  

 

22 de JANEIRO . Primeiro Presidente negro dos EUA, Barack Obama.  

3 de FEVEREIRO. Cientistas europeus anunciam a descoberta do menor planeta já encontrado 

fora do nosso Sistema Solar. CoRoT-Exo-7b.  

6 de MARÇO. Brasil entra em forte desaceleração econômica, alerta OCDE  

Prêmio Ex-Aequo CENTRO EDUCATIVO BURLE MARX – INHOTIM Alexandre Brasil Garcia e 

Paula Z. Cardoso, Edmar Ferreira Junior.  

9° Prêmio Jovens Arquitetos 2009 Menção Honrosa EDIFÍCIO COMERCIAL JOÃO MOURA 

Pedro Nitsche, Lua Nitsche.  

Peter Zumthor, arquiteto, recebeu o prêmio Pritzker, o “Nobel da arquitetura”.  

9 de OUTUBRO. Obama vence o Nobel da Paz.  

Menção Honrosa HARMONIA 57 Anna Carolina Vanni Bertoni.  

OUTUBRO a DEZEMBRO. 8º Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo.  

2010 

O ano de 2010 foi designado como: o Ano Internacional da Biodiversidade, pela ONU.  

JANEIRO. Diversos deslizamentos no estado do Rio de Janeiro, causaram muitas mortes e 

destruição. 

4 de JANEIRO. Inauguração do Edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.  

11 JUNHO a 11 de JULHO. Espanha a campeã da Copa do Mundo na África do Sul.  

30 de JULHO. Casal gay pode declarar companheiro como dependente no IR. 

19 de SETEMBRO. A televisão brasileira comemora 60 anos. 
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03 de OUTUBRO. Eleições 2010.  

OUTUBRO. Lançamento do filme Tropa de Elite II.  

31 de OuUTUBRO. Segundo Turno para Eleições 2010.  
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