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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
- Acompanhar

na sala de aula os alunos em regime de atelier;

- Ministrar

os conhecimentos exigidos neste 5º ano no âmbito do ensino vertical de
Projecto a nível da complexidade, garantindo um desenvolvimento projectual
adequado;

- Garantir o nível adequado à cultura do Projecto, e ao entendimento da
Arquitectura, numa lógica pré-proﬁssionalizante;
- Veriﬁcar

cumprimento do rigor do manuseamento das escalas desde o desenho
urbano à pormenorização;

- Desenvolver os aspectos interiores na(s) temática(s) da(s) turma(s).

Conteúdos Programáticos / Programa
A abordagem dita projectual passa por um leque de escolha de um território em particular
de uma cidade: Luanda, Maputo, ou São Tomé e Príncipe, onde são fornecidos aos
discentes todos os levantamentos indispensáveis, assim como a bibliograﬁa especíﬁca das
área-estudos.
A releitura do processo de assentamento urbano como a interpretação dos tempos de
construção, no âmbito do quadro instrumental da Arquitectura da Cidade. A proposta é
realizada mediante uma visão prospectiva do território resultante de uma análise crítica
usualmente realizada em grupos restritos.
Da ediﬁcação a desenvolver incide um equipamento com uma área bruta construída não
inferior a 2.500m2. A nível da materialização é solicitado o recurso a materiais locais, com
controlo de custos bem como a indispensável pormenorização construtiva, que nestes
casos particularmente em África terá que atender: ao regime diferente de insolação,
ventilação, bem como a deﬁciência das infra estruturas locais.

a)

A abordagem neste 5º ano incide na escolha do discente do tema que pretende
desenvolver, apresentando-se um leque temático que cada docente do ano apresenta
ao colectivo dos alunos logo no ﬁnal do 4º ano, devendo cada discente optar pela turma
que irá desenvolver a temática mais atractiva na perspectiva do aluno.

Estabelece-se um “ denominar comum” de um quadro de exigências projetuais,
independentemente das temáticas apresentadas, que garanta idêntica complexidade
dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.
A nível de exemplo apresenta-se a temática denominada de Arquitectura Tropical.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
A nível geral do ano as provas são públicas (no ﬁnal) com um convite sempre de um
arguente externo que questionará todo o trabalho apresentado pelo aluno.

Aí são revistos pela grande maioria da equipa dos docentes afetos a estas U.C.s, desde a
coerência e complexidade dos conteúdos programáticos associada às temáticas das
turmas, até o cumprimento dos objetivos de aprendizagem, não apenas no produto ﬁnal
apresentado pelo ﬁnalista em painéis, mas sobretudo pelo percurso exigido e denominado
“processo de trabalho”.
Assim, as diferentes etapas e abordagens já por conseguinte objeto de avaliação do juri
ﬁcando explícita a evolução do aluno, bem como a razoabilidade das opções que foram
realizadas no processo e o signiﬁcado das mesmas.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Para por um regime continuado de atelier com um acompanhamento individual, ao qual se
associa aulas técnicas sobretudo no início de cada fase de trabalho, recorrendo-se a dois
tipos de abordagem preferencialmente: a leitura e manuseamento da escala urbana, com
recurso à História Urbana, e a ediﬁcação com recurso a métodos analógicos.
A avaliação é realizada em cada uma destas etapas a saber: abordagem urbana desde o
estudo-prévio com a construção do programa, ao ediﬁcado com as suas diferentes fases
incluíndo a pormenorização.
A avaliação incide percentualmente sobre cada uma destas fases, onde serão ponderados
os seguintes fatores: a inovação, o quadro cultural em termos programáticos ao domínio da
composição, linguagem, e coerência da abordagem à materialização.
O discente que não cumpre minimamente os pressupostos do desenho urbano, é-lhe
transmitido que não terá condições de desenvolver o ediﬁcado, assim como se não tiver os
requisitos solicitados de qualidades mínimas na fase de Projeto Base, não será
desenvolvido na fase construtiva. Durante as aulas práticas são periodicamente
apresentados e discutidos projetos com idêntica complexidade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
A demonstração efetiva pode ser veriﬁcada nos trabalhos ﬁnais dos alunos, patentes na
biblioteca, bem como no caso especíﬁco do Tema da Arquitetura Tropical remete-se para a
publicação denominada “Imaginar África” publicada pela editora Caleidoscópio em 2017.
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Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

- To accompany in the classroom the students in regime of atelier;
- Provide the required knowledge in this 5th year in the scope of vertical education of Project in the
complexity level, guaranteeing an adequate projectual development;
- To guarantee the adequate level to the culture of the Project, and to the understanding of the
Architecture, in a pre-professional logic;
- Check compliance with the rigor of the handling of the scales from the urban design to the detail;
- Develop the inner aspects of the subject (s) of the class (s).

Syllabus
The so-called projectual approach involves a choice of a particular territory of a city: Luanda,
Maputo, or São Tomé and Príncipe, where students are provided with all necessary surveys, as
well as the speciﬁc bibliography of the study areas.
The re-reading of the process of urban settlement as the interpretation of construction times,
under the framework of the City Architecture. The proposal is made through a prospective vision of
the territory resulting from a critical analysis usually performed in restricted groups.
Of the building to be developed is an equipment with a gross ﬂoor area of ??not less than
2,500m2. In terms of materialization, local materials are requested, with cost control as well as the
indispensable constructive detail, which in these cases, particularly in Africa, will have to take into
account: diﬀerent insolation, ventilation and deﬁciencies of local infrastructure.

a) The approach in this ﬁfth year focuses on the choice of the student of the theme that intends to
develop, presenting a thematic range that each teacher of the year presents to the group of
students at the end of the 4th year, each student should choose the group that will develop the
most attractive subject in the perspective of the student.
It establishes a "common denominator" of a framework of project requirements, regardless of the
themes presented, that guarantees the same complexity of the work developed by the students.
At the example level we present the theme called Tropical Architecture.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
At the general level of the year the exams are public (at the end) with an invitation always from an
external examiner who will question all the work presented by the student.
There they are reviewed by the great majority of the teaching staﬀ concerned with these CUs,
from the coherence and complexity of the programmatic content associated with the classes to
the fulﬁllment of the learning objectives, not only in the ﬁnal product presented by the ﬁnalist in
panels, but above all by the required course and called "work process".
Thus, the diﬀerent steps and approaches are therefore already subject to evaluation of the jury
being explicit the evolution of the student, as well as the reasonableness of the options that were
made in the process and the meaning of them.

Teaching methodologies (including evaluation)

In order to have a continuous system of atelier with an individual accompaniment, to which
technical classes are associated, especially at the beginning of each work phase, using two types
of approach preferentially: reading and manipulating the urban scale, using Urban History , and
building using analogue methods.
The evaluation is carried out in each of these stages, namely: urban approach from the previous
study with the construction of the program, to the ediﬁed with its diﬀerent phases including the
detailing.
The evaluation focuses on each of these phases, where the following factors will be considered:
innovation, the cultural framework in programmatic terms to the domain of composition, language,
and coherence of approach to materialization.
The student who does not comply with the minimum requirements of the urban design, is
transmitted to him that will not be able to develop the building, as well as if he does not have the
requested minimum quality requirements in the Basic Project phase, will not be developed during
the construction phase. During the practical classes, projects with similar complexity are
periodically presented and discussed.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes
The actual demonstration can be veriﬁed in the ﬁnal papers of the students, patents in the library,
as well as in the speciﬁc case of the Theme of Tropical Architecture refers to the publication called
"Imaginar África" published by the publisher Kaleidoscope in 2017.
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