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Introdução: O curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste apresenta em sua grade
curricular a disciplina de ESTÚDIO, também conhecida como disciplina integradora.
Esta disciplina tem o papel de criar uma relação com as disciplinas do período como
por exemplo; no terceiro período o Estúdio 3 estabelece relações com as disciplinas de
Conforto Ambiental, Comunição III: Desenho Técnico e Topografia. Essa integração
buscar familiarizar o aluno ao trabalho que o arquiteto exerce no escritório, deixando
claro que para conceber um projeto arquitetônico diversas nuances devem ser levadas
em consideração. Objetivo: O objetivo da pesquisa é analisar a efetiva integração das
disciplinas do terceiro, quarto e quinto período. A escolha destes ocorreu por ser no
terceiro período o primeiro contato com o projeto arquitetônico; o quarto por ser um
período de transição e, do quinto por se esperar soluções mais complexas.
Metodologia: A metodologia se divide em dois momentos, em primeiro momento
buscar entender a percepção dos alunos e professores diante essa integração de
disciplinas e posteriormente analisar os projetos dos alunos que diretamente refletem
as percepções diante essa integração entre disciplinas. É claro que a leitura de textos
que apresentem situações semelhantes também será feita. Resultados: A pesquisa ainda
não foi concluída mas como resultado espera-se traçar o perfil do aluno e a partir deste,
alcançar um diagnóstico da real efetividade da integração das disciplinas do terceiro,
quarto e quinto período visando propor possíveis soluções que potencializem essa boa
prática do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste.  Conclusão: Esta pesquisa se
encontra no início e portanto não houve nenhuma conclusão real. Espera-se conseguir
alcançar os resultados propostos uma vez que a compreensão das boas práticas
empregadas no curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste é de grande importância.

Palavras-chave: Disciplinas . Integração. Estúdio. 

Agências de fomento: FAPEMIG

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


