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PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO SUPLEMENTAR EXCEPCIONAL  

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Métodos Avançados em Design Computacional 

UNIDADE OFERTANTE: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

CÓDIGO/COMPONENTE: PPGAU26 

NATUREZA: Optativa 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

PROFESSOR(A): André Luís de Araujo ANO/SEMESTRE: 2020/03 

OBSERVAÇÕES: 

 
2. EMENTA: 
Modelagem virtual geométrica por meio de linguagem de programação. Extração e manipulação da 
informação a partir da geometria. Sistemas generativos de projeto. Investigação da forma por meio de 
simulação. Modelagem da Informação da Construção. 
 
3. JUSTIFICATIVA: 

Embora se possa considerar a revolução digital do início dos anos 2000 como um marco fundamental 
para a pesquisa em Design Computacional, devido à introdução contundente das linguagens de 
programação nos processos de modelagem, o estreitamento da relação entre a Arquitetura e a 
Tecnologia da Informação é bem anterior a isso. No início do século anterior, os primeiros experimentos 
que conduziram ao que se entende hoje por estruturas espaciais trianguladas ou treliças, utilizadas com 
frequência em coberturas ou pórticos de edifícios, foram desenvolvidas por Alexander Graham Bell, que 
em 1906 fundou a Aerial Experiment Association, uma organização destinada a construir kits de torres 
pré-fabricadas. Neste momento da história, a figura do inventor do telefone parece ser um elo entre 
estas duas áreas de conhecimento, permitindo-o estabelecer funções e objetivos na investigação de 
formas a partir de módulos geométricos de octaedros e tetraedros, a fim de construir torres de 
telefonia.  

Ao produzir suas estruturas espaciais, Bell provavelmente não imaginava que um século mais tarde elas 
seriam projetadas utilizando a mesma tecnologia digital de fluxo de informação presente nos telefones. 
A partir dos anos 1960, a indústria automobilística e aeroespacial passou a utilizar os computadores 
como uma ferramenta de auxílio aos processos de projeto (CAD) e, pouco tempo depois, estas 
tecnologias adentraram também os escritórios de arquitetura e engenharia. A partir dessa época, duas 
práticas fundamentais se consolidaram nos processos de design, em suas diferentes instâncias: 1) a 
representação da geometria de objetos acompanhada da automatização de tarefas repetitivas; 2) o uso 
da computação nos processos de síntese do design. Enquanto o primeiro se popularizou nos escritórios, 
por meio de aplicativos comerciais, o último se restringiu a experimentações e aplicações específicas. 

Para o desenvolvimento destas habilidades propõe-se a utilização de métodos de ensino que promovam 
situações nas quais a obtenção, o tratamento e a geração de informação sejam direcionadas à 
investigação da forma através de inputs e outputs. Desse modo, espera-se articular diversos elementos 
do universo do design de produto em processos que possibilitem o estudante navegar de maneira 
qualificada entre as ferramentas por esta disciplina apresentadas.     
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4. OBJETIVO 
Objetivo Geral:  

Desenvolver habilidades nos estudantes para a elaboração de investigações científicas em meio digital 
por meio da modelagem baseada em informação. 

 
Objetivos Específicos:   

Com base no objetivo geral exposto, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar funções, métodos, classes e sintaxes, com vistas a automatização dos processos de 
modelagem baseada em informação.  

 Desenvolver estratégias de modelagem e simulação utilizando a tecnologias diferentes de 
manipulação de superfícies. 

 Vincular formas à informação (textual e numérica) por meio de linguagens de programação em 
scripts visuais e textuais. 

 Simular e/ou otimizar formas geométricas segundo funções objetivas, a fim de investigar o seu 
comportamento sob algumas circunstâncias. 

 
5. PROGRAMA 

Módulo 1- Nesta seção de 4 semanas propõe-se um ponto de entrada ao universo do desenvolvimento 
de pesquisas científicas, produtos, sistemas e outras instruções possíveis em ambientes computacionais. 

 
Módulo 2- Nesta seção de 5 semanas propõe-se a apresentação de técnicas mais avançadas de 
modelagem e simulação, visando escalas personalizadas das pesquisas dos pós-graduandos, os quais 
discutiram com o professor as nuances de sua proposta. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2020-3  

Mês - Agosto 
Aula 
Expositiva 

Prática 
com o 
professor 

Prática 
sem o 
professor 

12 Modelagem estática: Rhinoceros 80 50 36 

19 Modelagem estática: Rhinoceros 80 50 36 

26 Modelagem estática: Rhinoceros 80 50 36 

Mês – Setembro    

2 Modelagem paramétrica: grasshopper 80 50 36 

9 Modelagem paramétrica: grasshopper 80 50 36 

16 Modelagem paramétrica: grasshopper 80 50 36 

23 Modelagem paramétrica: grasshopper e o python 80 50 36 

30 Modelagem paramétrica: grasshopper e o python 80 50 36 

Mês – Outubro    

7 Building Information Modeling: ArchiCAD 80 50 36 
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14 Building Information Modeling: ArchiCAD 80 50 36 

21 Building Information Modeling: ArchiCAD 80 50 36 

28 Building Information Modeling: ArchiCAD 80 50 36 

Mês – Novembro    

4 Realidade virtual e aumentada: linguagem C# e Unity 80 50 36 

11 Realidade virtual e aumentada: linguagem C# e Unity 80 50 36 

18 Realidade virtual e aumentada: linguagem C# e Unity 80 50 36 

25 Realidade virtual e aumentada: linguagem C# e Unity 80 50 36 

Mês – Dezembro    

2 Plantão de dúvidas e ajustes individuais 80 50 36 

9 Apresentação dos trabalhos práticos e ajustes individuais 80 50 36 

TOTAL: 3000 minutos ou 60h/aula divididos assim: 1440 900 660 

 
6. METODOLOGIA: 

As estratégias pedagógicas a serem utilizadas buscarão facilitar o processo de aprendizagem, de modo 
compatível com o tempo disponível. Por se tratar de um tema atual e com poucos livros publicados no 
idioma português, propõe-se a utilização de recursos didáticos como vídeos explicativos e artigos 
científicos de periódicos internacionais. 

Nas aulas, os aplicativos Teams e o Whiteboard (Microsoft, Inc.) serão utilizados como interface gráfica 
para o aprendizado remoto, a partir de aulas expositivas semanais de 80min e práticas de 50 min., com 
o acompanhamento do professor, além de 203 minutos de práticas individuais, sem o acompanhamento 
do professor. No total, 333 minutos de dedicação semanal, em 9 semanas, perfazendo 3000 minutos ou 
60 horas/aula, que é a carga horária normal da disciplina. 
 

7. AVALIAÇÃO: 
Por se tratar de uma disciplina de prática computacional, as avaliações podem ser feitas remotamente. 
Os pós-graduandos serão avaliados por suas evoluções em suas respectivas pesquisas, por meio de uma 
apresentação oral em videoconferência, demonstrando o artefato computacional desenvolvido a partir 
das ferramentas apresentadas. Quatro questões, correspondendo a 25% da nota cada, balizam a 
avaliação, que é subjetiva e personalizada: 
 
1) Função: a instrução cumpre a função planejada de maneira correta. 
2) Depuração: capacidade da instrução ser corrigida e/ou aprimorada. 
3) Usabilidade: a instrução responde com clareza e eficácia aos inputs. 
4) Aderência: a instrução tem uma aplicabilidade real na pesquisa científica. 
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9. APROVAÇÃO 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 
Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 

 


