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INTRODUÇÃO 
 
Esse estudo tem como objetivo analisar o conteúdo programático da matéria de técnicas 
construtivas do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e da Universidade de 
Queensland da Austrália com o intuito de sugerir melhorias no ensino desta matéria, e 
que haja uma conexão com o conteúdo das aulas do curso Arkhi-Arquiteto, para que esse 
seja uma expansão  para aqueles alunos que querem entender mais sobre assunto de 
materiais e tecnologias construtivas. 
 
 
 
 
METODOLOGIA  
 
Para a elaboração do estudo foram analisadas as ementas das disciplinas de técnicas 
construtivas da faculdade Belas Artes de São Paulo e da Universidade de Queensland na 
Australia.  
Para auxiliar na pesquisa foram adotados textos que tratavam sobre educação no ensino 
superior e ensino sobre técnologias construtivas.  
 
JUSTIFICATIVA  
 
Ao analisar a ementa do curso de técnicas construtivas da Universidade de Queensland 
da Austrália é possível fazer um comparativo com a disciplina ministrada na Faculdade 
Belas Artes de São Paulo e com  
 
OBJETIVO  
 
O objetivo dessa pesquisa é apresentar a análise sobre a metodologia das aulas de 
técnicas construtivas de uma faculdade de Arquitetura e Urbanismo do exterior e assim 
abrir opções sobre o assunto que poderia ser ensinado na matéria de técnicas 
Contrutivas do Centro Universitário Belas Artes e no curso Arkhi-Arquiteto.  
 



 

 

Para a realização dessa análise teve-se base os conceitos de ensino da Universidade 
Queensland da Austrália. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
5.1 Belas Artes 
 
Técnicas Construtivas I 
ementa: Estudo das caracteriísticas e especificações dos materiais de construção: 
agregados, aglomerados, aços, produção e utilizaçnao de concreto armado, fôrmas de 
madeira e cerâmica.  
 
Estratégia de ensino e recursos pedagógicos 
Os tópicos serão desenvolvidos através de aulas expositivas com apoio de áudio-visuais, 
com abordagem conceitual e seguida de exercícios de trabalhos práticos. Serã 
desenvolvidos trabalhos de pesquisa e de apresentação de seminários e cisitas 
orientadas a obras e empresas de indústria da construção civil e palestras técnicas.  
 
Técnicas Construtivas II  
ementa: Canteiro de Obras: planejamento, implantação, componentes, serviços 
preliminares e movimento de terra. Normas regulamentadoras de Ministério do Trabalho e 
Emprego. Subsolo: origem e formação do solo, propriedades mecânicas, lençol freático e 
artesiano e investigação geotécnica.  
Estratégia de ensino e recursos pedagógicos: 
Aulas expositivas com desenhos, fotografias, apresentação online, filmes, etc. Psquisa 
bibliografica, Pesquisa em campo.  
 
 
Técnicas Construtivas III 
Ementa: Estudo das caacterísticas e aplicações dos materiais de contrução e das 
técnicas contruitivas. Coberturas: estruturas de mateiras metalicas, telhas, lajes, 
impermeabilizações. Vedos: alvenaria estrutural e racionalizada, gessos acartonados e 
painéis industrializados. Revestimentos: cerêamica, madeiras, pedras, vidros, metálicos, 
industrializados, pinturas.  
 
Estratégicas de  ensino e recursos pedagógicos 
Os tópicos serão desenvolvidos através de aulas expositivas com apoio de áudio-visuais, 
com abordagem conceitual e seguida de exercícios de trabalhos práticos. Serã 
desenvolvidos trabalhos de pesquisa e de apresentação de seminários e cisitas 
orientadas a obras e empresas de indústria da construção civil e palestras técnicas. 
 
 
5.2 Universidade de Queensland - Austrália  
 
Tecnicas Construtivas I 
 
Este curso desenvolve conhecimentos de construção em madeira dos alunos e os 
princípios estruturais básicos, e desenvolve as habilidades necessárias para especificar a 
madeira na construção de projetos de design. A primeira parte do curso, centra-se nas 
propriedades dos produtos de madeira e a madeira australiano Framing Código, que é 



 

 

aplicada ao projecto de um edifício de madeira interno escala. Na segunda parte do 
curso, um componente de estruturas de cobre mecânica estrutural, propriedades dos 
materiais, elementos estruturais e sistemas estruturais. O curso é ministrado por uma 
série de palestras e tutoriais semanais, apoiado por visitas ao local e um campo de 
indução segurança do local. 
 
 
2.1 Objectivos do Curso 
O curso visa proporcionar aos alunos uma compreensão da construção enxaimel e os 
princípios estruturais. 
2.2 Objetivos de Aprendizagem 
Após concluir com sucesso este curso, você deverá ser capaz de: 
 
1 avaliar e recomendar produtos de construção sustentável de madeira e sistemas de 
construção de projetos de design 
2 Utilize o Código estrutura de madeira (AS1684.2 N1/N2) para projetos de construção 
enxaimel 
3 trabalhar de forma autônoma para projetar e documentar a estrutura de um edifício de 
madeira doméstica 
4 aplicar os princípios de estruturas básicas, tanto na concepção e análise de problemas 
de construção e projetos 
 
Técnicas contrutivas II 
descição do curso: princípio de design ambiental para edifícios em escala residenciais. 
Introdução à ciência básica dos sistemas ambientais de calor, luz e som. 
 
este curso baseado em projeto apresenta aos alunos princípio básico e a técnica de 
projeto de construção e gestão ambiental em escala residencial. 
 
os objetivos do curso é desenvolver o conhecimento ea compreensão do princípio de 
design ambiental 
 
objetivos de aprendizagem 
1 Analisar os dados climáticos e determinar estratégias de design passivos para o 
conforto climático em edifícios residenciais 
2  Identificar a adequação dos materiais de construção e tecnologias de construção com 
relação à performance ambiental da construção, bem como o seu impacto sobre o meio 
ambiente 
3 integrar vários princípio de projeto ambiental na concepção holística de projetos 
residenciais através da colaboração e trabalho em equipe 
4 realizar simples modelagem computacional e análise da construção de performace 
5 incorporar o conhecimento de design sustentável de infra-estrutura residencial (gestão 
de energia, resíduos e água) em projetos de design 
6 comunicar conceitos de concepção ambiental verbalmente, bem como através da 
escrita e represention gráfico 
 
Sistemas Construtivos III 
Este curso fornece aos alunos uma introdução à madeira, aço, alvenaria e construção em 
concreto. O curso abrange: as propriedades dos materiais, método de construção, projeto 
estrutural, detalhamento e documentação. É ensinado como uma série de palestras e 
tutoriais semanais, apoiado por visitas ocasionais local 
 



 

 

Objetivos de aprendizagem 
1 demonstrar conhecimento de uma gama de materiais de construção comuns e métodos 
de construção. 
2 demonstram uma compreensão dos princípios da estrutura e construção 
3 demonstrar uma capacidade de projeto e detalhes da construção do edifício de pequena 
escala 
4 demonstrar as habilidades para preparar desenhos técnicos adequados para a 
construção de pequenos edifícios  
 
 
SISTEMA CONSTRUTIVO IIII 
Este curso desenvolve os alunos o conhecimento de construção e revestimento de 
sistemas utilizados em edifícios comerciais e de vários andares, bem como as habilidades 
necessárias para projetar fachadas e avaliar sua performace. Os alunos são introduzidos 
os princípios de construção do gabinete, sistemas construtivos e materiais, 
sustentabilidade e análise ambiental, e detalhes de construção de fachada. 
 
O curso visa desenvolver o conhecimento de sistemas estruturais e tecnologias de 
revestimento utilizados na construção de arquitetura de escala comercial e cívica. O curso 
também tem como objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento e as habilidades 
utilizadas para se envolver com consultores de engenharia em projetos arquitetônicos 
 
Objetivos de aprendizagem 
1 Realizar pesquisas relevantes na construção precedentes, sistemas e tecnologias de 
construção 
2 - trabalhar de forma colaborativa para descrever, analisar e avaliar o revestimento 
arquitetônico em edifícios comerciais, de vários andares em climas sub-tropicais 
3 - utilizar princípios revestimentos arquitetônicos e referenciar as normas de construção 
relevantes. 
4 Avaliar sistemas de revestimento, materiais de construção e fachada detalhes da 
construção 
5 trabalho de forma autônoma para criar documento e avaliar uma fachada arquitetônica 
para um prédio comercial, com vários andares 
 
-  
 
 
5.3 arkhi arquiteto 
 
6 resultado da pesquisa 
 
7 consderações finais 
 
conclusão 
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