
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 



 

Turnos oferecidos: Matutino, Vespertino e Noturno. 

Total de alunos: 815 em 2017/1 

Tempo de curso: 5 anos/10 semestres 

Carga horária total do Curso: 3.600 h. 

 

Objetivo do curso: 

Assegurar uma formação teórica e prática de qualidade, buscando formar um arquiteto urbanista pleno e capacitado para atuar nas 

áreas institucionais e particular, prestando serviços técnicos e de consultoria e dotado de competências necessárias para transformar 

conhecimentos científicos em inovações tecnológicas a serem utilizadas na atividade produtiva e sustentável, considerando os aspectos 

regionais, político-econômicos e culturais. O curso procura possibilitar a construção de um aprendizado que dimensiona o ensino, a pesquisa 

e a extensão como formas de construção ativa do saber que emerge da realidade, desenvolvendo no acadêmico a habilidade de 

compreender e identificar soluções contextualizadas. 

 

 

Coordenação do Curso: Profa. Me. Cristiana Maria Petersen Grobe – lattes: http://lattes.cnpq.br/1731625651108303 

 

APRESENTAÇÃO 



 

APRESENTAÇÃO – GRADE CURRICULAR 



 

APRESENTAÇÃO – GRADE CURRICULAR 



 

APRESENTAÇÃO – GRADE CURRICULAR 



 

APRESENTAÇÃO 

CORPO DOCENTE 
PROFESSOR TITULAÇÃO REGIME LATTES 

ADRIANA EUGENIA ANTONY AFONSO MESTRE HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4446198J3 

ANDREZZA DE MELO BARBOSA MESTRE PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4409881U9 

ANNA ISABELL ESTEVES OLIVEIRA MESTRE PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4731371D5 

BRUNNA RICHELY LIMA ROCHA ANCHIETA MESTRE PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4779090D7 

CARLA CRISTINA ALVES TORQUATO MESTRE INTEGRAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4162616Z9 

CAROLINA SOLER DE MELO MESTRE INTEGRAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4735591J2 

DECIO VIANA DA SILVA MESTRE HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4776587Y4 

DIOGO BARROS MONTEIRO MESTRE INTEGRAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4576738P6 

FABIO TAVARES BENTO ESPECIALISTA HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4756566E3 

GERALDO JORGE TUPINAMBA DO VALLE DOUTOR PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4790316A3 

JOSE CARLOS RAMOS MONTEIRO DOUTOR INTEGRAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4220035Y6 

JOSE CLAUDIO MOURA BENEVIDES ESPECIALISTA HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K8102343J9 

JOZETE COELHO DE LIMA MESTRE HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4244273H2 

KAROL DE SOUZA BARBOSA MESTRE HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4770786A3 

LAELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA MESTRE PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4341982A5 

LOURIVAL PAULA DE GOES MESTRE HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4227432P1 

MARIA HELOISA FIALHO CAUDURO DOUTOR HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4249513D2 

MARIO BUENO RIBEIRO DOUTOR HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4734817H7 

MAURICIO ROCHA CARVALHO ESPECIALISTA PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4202197H8 

ORLEWILSON BENTES MAIA DOUTOR PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4711311D6 

ULLI GUERREIRO DE TOLEDO ESPECIALISTA PARCIAL http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4452677Y7 

WILLACE LIMA DE SOUZA MESTRE HORISTA http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4450721Y0 



 

INFRA ESTRUTURA 



Laboratório de Conforto Ambiental: visa instrumentar o estudante de arquitetura e urbanismo com os conhecimentos básicos 

relativos às diversas áreas do conforto no ambiente construído, através de estudos práticos e pesquisas, envolvendo os diversos 

aspectos do conforto ambiental. Equipado com computador para o professor, data show, caixa de som, quadro branco, Heliodon, 

termômetro de bulbo seco, bússola, luxímetro.  

 

Equipamento Heliodon. 

 

INFRA ESTRUTURA 



Salas de aula: Total de 09 salas de aula, todas equipadas com computador para o professor, data show, caixa de som e quadro 

branco. 

 

INFRA ESTRUTURA 



Sala de Plástica e Maquetaria: 01 de cada respectivamente, espaços destinados à produção de maquetes e de modelos. A sala é 

equipada com  instrumentos auxiliares no desenvolvimento e na apresentação de projetos, data show, caixa de som  e computador 

para o professor. 

 

INFRA ESTRUTURA 



Salas de Pranchetas: 06 salas de prancheta, todas equipadas com pranchetas reclináveis, contendo réguas paralelas, para o 

aprendizado tradicional de desenho a instrumento, data show, caixa de som e computador para o professor. 

 

INFRA ESTRUTURA 



Laboratório de Informática: oferece aos alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo infraestrutura e suporte, através do uso 

de programas computacionais específicos, à execução das tarefas práticas exigidas pelos professores no contexto das 

disciplinas oferecidas pelo curso. Equipado com 25 computadores com o software visualizador do AutoCad e Sketchup , data 

show, caixa de som, quadro branco e plotter. 

 

INFRA ESTRUTURA 



Ateliê de Projeto: duas salas integradas com pranchetas para desenvolvimento de projetos com desenho e atividades 

complementares, com data show, caixa de som e computador para o professo 

 

INFRA ESTRUTURA 



Salas de Áudio Visual: 02 salas, equipadas com computador para professor, data show, caixa de som e quadro branco, 

destinam-se a aulas que necessitam de mesas, palestras e eventos. 

 

INFRA ESTRUTURA 



Sala dos Professores: sala equipada com 04 computadores, mesa de reunião, 2 sofás, copa, banheiro e 01 televisão; 

 

INFRA ESTRUTURA 

Sala da Coordenação: sala equipada com 5 computadores para uso exclusivo da coordenação e NDE. 



ATIVIDADE: MOSTRAS E EXPOSIÇÕES  



Descrição: Exposição de Maquetes Habitação Unifamiliar: Metodologia orientada por projeto. 

Envolvidos: Professor e alunos. 

Data: 22/06/16 

 

 

MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 



Descrição: Mostra Acadêmica de trabalhos finais de semestre. 

Envolvidos: Alunos e Professores de todas as disciplinas do curso. 

Data: 22 e 23/06/16 

 

 

 

MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 



 

MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 

Descrição: Mostra Acadêmica de trabalhos finais - Disciplina Historia da Arquitetura. 

Envolvidos: Alunos e Professor. 

Data: 29/06/2016 

 



VISITA TÉCNICA 



Descrição: visita técnica de disciplina Técnicas Retrospectivas. 
Local: Centro Histórico da cidade de Manaus. 
Data: 09/03/2017 
 
 

 

VISITA TÉCNICA 



Descrição: disciplina Tecnologia da Construção: Conceitos da Construção e Sistemas Construtivos.O objetivo desta visita foi 

proporcionar aos alunos o conhecimento prático do processo de construção, especificamente com relação à FASE DE 

FUNDAÇÕES (INFRA-ESTRUTURAS) de uma obra. 

Local: Obra Residencial Atmosphere 

Data: 12 e 19.10.2016 

 

 

VISITA TÉCNICA 



Descrição: visita técnica à empresa SUPERMIX CONCRETO S/A, como parte das atividades integradoras vinculadas à 

disciplina Tecnologia da Construção: Conceitos da Construção e Sistemas Construtivos . Os objetivos da visita consistiram em:  

Mostrar aos alunos o processo de produção do concreto usinado, em que puderam conhecer as áreas de operação da 

concreteira, tais como: pátio dos agregados, laboratório de controle tecnológico, central de controle de produção, ensaios, etc; 

Contribuir para o processo ensino-aprendizagem, numa perspectiva interdisciplinar, uma vez que propõe um encontro do 

acadêmico com o universo profissional, proporcionando uma formação mais ampla; - Resultar na elaboração de um Relatório de 

Visita Técnica (e pesquisa bibliográfica complementar), relativo à temática “Concreto produzido na Central”. 

Data: 27/08/2016. 

Visualização das baias de separação dos agregados 

Explanação inicial no refeitório da empresa 

Ensaio de Abatimento do Tronco de Cone (“Slump Test”) 

 

VISITA TÉCNICA 



Descrição: Conhecer as características e especificações dos materiais e revestimentos produzidos pela indústria brasileira e 

verificar os resultados aplicados em ambientes diversos, análises comparativas de preço, cores, dimensões e requisitos técnicos 

de aplicação. Disciplina: Tecnologia da Construção: Esquadrias e Acabamentos. 

Local: PORTOBELLO SHOP e MD REVESTIMENTOS ESPECIAIS 

Data: 5/11/2016 

 

VISITA TÉCNICA 



Descrição: Explicitar ao aluno as características luminotécnicas, conceitos e grandezas físicas. Apresentação os tipos de 

lâmpadas e luminárias. Disciplina CONFORTO AMBIENTAL: ILUMINAÇÃO E ACÚSTICA. 

Local: loja de Iluminação “Highlight” 

Data: 06 de Outubro para as duas turmas do período Noturno e 14 de Outubro para a turma do período Diurno 

 

 

VISITA TÉCNICA 



Descrição: Espaço/Paisagem; um olhar humanista e tecnicista:  Integração junto ao Espaço Urbano e seu Paisagismo. 

Disciplina: Projeto de Paisagismo. 

Local: Parque Urbano Paulo Jacob. 

Data:  Setembro de 2016 

  

 

VISITA TÉCNICA 



ATIVIDADE: METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 



Descrição: confecção de maquete. Estudo do sistema estrutural em disciplina de Projeto Arquitetônico. 

Envolvidos: professor e alunos. 

Data: novembro de 2016 

 

 

 

METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 



Descrição: confecção de maquete e simulação no heliodon. Disciplina: Projeto de Arquitetura: Edificação  Residencial 

Multifamiliar e Home Office. 

Local: Sala de Conforto. Unidade 8 

Data: 10/03/2017 

 

METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 



Descrição: desenhar a volumetria de edifícios  do centro de Manaus, aplicando pontos de vistas diferenciados em perspectiva 

com 2 pontos de fuga. Aplicar técnica de pintura, valorizando as nuanças de tonalidades e variações de camadas 

monocromáticas. Disciplina: Desenho de Observação. 

Local: Sala de Plástica. Unidade 8 

Data: 24/11 e 01/12/2016. 

 

METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 



 

METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 

Descrição: Ensino Responsável/Global Days – Projeto OcupAção 
O objetivo principal desta atividade foi de demostrar através do uso bem sucedido de um espaço urbano, que 

podemos, juntos, construir uma cidade melhor, demonstrando a importância de um espaço arquitetônico e urbano 

de qualidade, aliado a arte, design, cultura e sociedade. 

Objetivos do Projeto: Aproximação entre academia e sociedade civil, através de uma ação conjunta e integradora; 

Praticar a educação solidária, onde todos os envolvidos do evento, através de práticas diversas de 

conscientização sobre arte, cidade e meio ambiente e economia criativa, trabalharam juntos da elaboração a 

execução; Criação de um vínculo de parceria entre a instituição e a comunidade local, afim de realizar atividades  

diversas, em busca de uma melhora coletiva da cidade em que vivemos. 

Local: Parque Desembargador Paulo Jacob. 

Data: 16/09/2016 e 14/10/2016 



Coleta de lixo do parque 

Enquete realizada pelos alunos de arquitetura "Qual 

a praça dos seus sonhos 

Feira de artesanato, com membros da AFARPREM 

e estudantes 

Intervenção de dança realizada por jovens bailarinos e 

moradores locais 

 

METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 

Descrição: Ensino Responsável/Global Days – Projeto OcupAção 

Organizadores: alunos e professores 



 

METODOLOGIAS ATIVAS E INTERDISCIPLINARES 

Descrição: Ensino Responsável/Global Days – Projeto OcupAção 

Troca e plantio de mudas com a comunidade Varal sustentável: troca de peças de vestuario por garrafas 

pets 

Pintura de mobiliário urbano 



PALESTRAS TÉCNICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO 



Descrição: Palestra com Arquiteto sobre mercado de trabalho. O objetivo da atividade foi debater a profissão no dias atuais. A 

proposta da palestra era trazer um profissional atuante no mercado com mais de 10 anos de experiência que pudesse falar de 

suas dificuldades iniciais, como é seu trabalho atualmente.   

Local: sala de aula. Unidade 8 

Data:  7/09/2017 

 

PALESTRAS TECNICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO 



Descrição:: Palestra técnica com a Arquiteta Urbanista Andrezza Barbosa. Objetivo foi o estudo e pratica da analise de Carta 

Solar com o uso do Heliodon. Aprendizagem da leitura da carta solar e pratica no heliodon com blocos de lego. 

Local: Sala de Conforto. Unidade 8. 

Data: 26 de outubro 2016. 

  

 

PALESTRAS TECNICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO 



Descrição: Palestra com Arquiteto Marcelo Rebelo – Projeto Praças (SP). Objetivo foi o de oportunizar 

a abertura de novos horizontes através de diferentes maneiras de pensar a profissão, mostrando a 

visão do urbanista Marcelo Rebelo, arquiteto de São Paulo que através de um negócio social e uma 

nova visão de empreendedorismo e arquitetura, vem desenvolvendo projetos de revitalização de praças 

juntamente com associações de bairros em São Paulo através do PRAÇAS.COM uma plataforma 

colaborativa das praças. 

Local: Atelie de Projeto. 

Data: 17/10/2016 

Link do site do projeto Praças : 
http://www.pracas.com.br/  

 

PALESTRAS TECNICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO 



Descrição: Exposição e conversa com o artista plástico Noleto Silva. Objetivo: aproximar os alunos de artistas locais, trazendo 

arte e cultura para dentro da universidade, afim de expandir o horizonte dos alunos e abrir seu olhar para as artes, criando um 

diálogo com a arquitetura. 

Local: Hall de entrada da Unidade 8. 

Data: 14/09/2016 

 

PALESTRAS TECNICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO 



 

PROJETOS DE EXTENSÃO 



 

PROJETOS DE MONITORIA 



PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA APROVADOS: inicio 02/02/2017 

1. ”Mão na Massa: Um estudo sobre produção, utilização e particularidades do Adobe na Região Amazônica”. 

Aluno: Cleide Caroline 

Professor Orientador: Profa. Me. Laelia Regina Batista Nogueira 

 

2. “Investigação e mapeamento do processo de transformação e ocupação dos Igarapés do São Raimundo e 

Educandos: Os impactos da Zona Franca à implantação do PROSAMIM”. 

Aluno: Calina Ramos de Brito 

Professor Orientador: Profa. Me. Cristiana Maria Petersen Grobe 

 

3. “Inovações Tecnológicas voltadas ao projeto arquitetônico na cidade de Manaus”. 

Aluno: Joelson Cunha Cardoso. 

Professor Orientador: Profa. Me. Anna Isabell Esteves Oliveira 

 

PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA 


