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Introdução: Há uma grande importância em se considerar os aspectos relacionados ao
conforto ambiental no ato de projetar, visto que estes se direcionam as edificações e as
influencias e impactos que estas podem causar ou sofrer em determinados ambientes.
No ensino de arquitetura, costuma-se ter as disciplinas de projeto como o eixo para o
qual convergem os conhecimentos obtidos nas demais disciplinas. Essa condição exige
que o aluno assuma uma postura ativa na busca por uma síntese que muitas vezes não é
obtida. Portanto, faz-se necessária uma reflexão a cerca da transposição desses
conhecimentos no ensino-aprendizagem de projeto arquitetônico.  Objetivo: O objetivo
deste estudo é verificar questões que dificultam a aplicação dos conhecimentos de
conforto ambiental e propor o desenvolvimento e experimentação de um site que possa
ser utilizado por estudantes de arquitetura como uma ferramenta de orientação online,
compartilhando informações auxiliares para aplicação do conforto ambiental em
projetos.  Metodologia: Foram sujeitos dessa pesquisa, professores e 4 alunos de cada
uma das disciplinas de conforto ambiental oferecidas no 1º semestre de 2016:
Tecnologia II_ Conforto Ambiental I, 2º período; Tecnologia IV_Conforto Ambiental
II, 3º período e Tecnologia IX_ Conforto Ambiental II, 6º período. Iniciou-se o
processo de investigação a partir da aplicação de um questionário direcionado a alunos
e professores e, por meio de tópicos, foram identificados pontos positivos, negativos e
dificuldades na intercessão entre as disciplinas. Posteriormente, realizou-se uma
entrevista com os alunos. O conteúdo do site define-se com base em referências
bibliográficas e resultados das pesquisas de Resultados: Como resultado às pesquisas
está em concepção uma ferramenta de orientação online para usufruto dos estudantes. 
O conteúdo que até o momento está em desenvolvimento partiu das opiniões dos
alunos e professores em relação à interdisciplinaridade de conteúdos, visto que foram
feitas entrevistas a cerca da dificuldade da interseção de disciplinas. Nestas entrevistas
foram levantados dúvidas e questionamentos, que originaram um material para o site, o
qual estará à acesso dos estudantes em breve contendo os resultados de campo;
entrevistas com os estudantes e professores; análises dos cronogramas; ementas dos
trabalhos e pesquisas bibliográficas. No momento, o site está em construção, estando o
layout e alguns conteúdos concluídos. Pretende-se liberá-lo para acesso ao público até
final do presente semestre letivo. Conclusão: A ferramenta de acesso online está em
desenvolvimento e espera-se que tenha uma boa aceitação deste experimento, por
estarmos em um período de grande intimidade com mídias digitais, onde se busca
sempre a praticidade na realização de atividades com o auxílio de aparelhos digitais
para quase todas as funções cotidianas.
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