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Introdução: O grupo de pesquisa “Teoria e Pratica em Arquitetura e Urbanismo do
Unileste”, formado por alunos do 4º e 5º período, visa o levantamento de dados sobre
as boas práticas de ensino estabelecidas dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo
do Unileste. Dentro desse grupo, dividimo-nos em várias vertentes. A abordada nesta
pesquisa será o entendimento e avaliação da Semana Integrada, evento de avaliação
das atividades desenvolvidas nas disciplinas de Estúdio, além de momento da
participação dos discentes em oficinas, palestras e outras atividades extra-classes.
Objetivo: O objetivo da pesquisa é analisar e avaliar a Semana Integrada do curso de
Arquitetura e Urbanismo, a partir de uma sistemática de registro desta prática de
ensino e avaliação da reverberação na formação discente. Metodologia: A primeira
etapa da pesquisa tem como metodologia a leitura e discussão em grupo de artigos que
também analisam boas práticas de ensino em arquitetura em outros centros
universitários e universidades. Se fará também, para além da pesquisa de referências, a
discussão com os coordenadores e ex-coordenadores do evento e pesquisa entre os
alunos. A segunda etapa busca o aprofundamento da pesquisa sobre as ementas da
Semana Integrada, avaliando os eventos que aconteceram até o presente momento. 
Resultados: A pesquisa ainda se encontra em estado inicial, fase de revisão
bibliográfica, entretanto é possível que ela esteja mais aprofundada durante a Semana
de Iniciação Científica.  Conclusão: Espera-se, ao fim da pesquisa, que o objetivo
tenha sido inicial de registrar e entender a Semana Integrada do curso de Arquitetura e
Urbanismo tenha sido alcançado.
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