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INTRODUÇÃO AOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIOS À
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ARQUITETO E URBANISTA.
CONTEÚDO
Formação do arquiteto e urbanista: habilidades e competências. Estrutura curricular do curso de arquitetura e
urbanismo da ufjf. Estrutura organizacional e física da instituição. Apresentação do conselho de arquitetura e
urbanismo, instituto dos arquitetos do brasil e demais órgãos de interesse. Ensino, pesquisa e extensão no
curso de arquitetura e urbanismo.
-Introdução dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes, necessidades, aspirações e
expectativas individuais e coletivas quanto ao ambiente construído.
-Introdução das questões que informam as ações de preservação da paisagem e redução de impactos no meio
ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; estudo dos princípios do
desenvolvimento sustentável relacionados ao ambiente construído. Conceito de cidades sustentáveis.
-Introdução ao projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo, abordando os fatores envolvidos de custo, de
durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a satisfazer as
exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários.
-Introdução à história das artes e da estética, como elemento de influência para a qualidade da concepção e da
prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo.
-Introdução à teoria e história da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no
contexto social, cultural, político e econômico.
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