Arquitetura e Execução de Obras de Pequeno Porte
O aluno será capaz de desenvolver projetos de arquitetura e executar obras de projetos de
pequeno porte com mais qualidade, segurança e autonomia.






Conhecimentos: Entender a prática de um escritório de
arquitetura desde a montagem à sua administração; conhecer o
gerenciamento de obras, desde o primeiro contato com o cliente
até sua execução; aprofundar o conhecimento de obras
específicas de pequeno porte, campo de trabalho e obras mais
recorrentes.
Habilidades: Adquirir novas ferramentas para o dia-a-dia da prática profissional em
arquitetura, desde suas questões técnicas até nas relações pessoais entre as
agentes envolvidos.
Atitudes: Coordenar e gerir todo o processo que envolve a execução de obras de
pequeno porte.

Descrição do curso
O curso de Especialização em Arquitetura, Execução e Gerenciamento de Obras de
Pequeno Porte se propõe a capacitar profissionais recém-formados, ou que necessitem de
aperfeiçoamento e atualização, com fundamentos de gerenciamento voltados para a prática
arquitetônica de obras de pequeno porte, desde a formulação do projeto até sua execução.

Diferenciais


Aulas apoiadas em estudos de caso reais e baseadas nas experiências práticas de
seus docentes, além de disciplinas que vão desde o escritório até a execução das
obras.



Discussões e práticas voltadas para o desenvolvimento de casos que afetam o
cotidiano do escritório de arquitetura.



Apoio em visitas técnicas para ilustrar questões discutidas em sala.

Mercado de trabalho
A Pós-Graduação em Arquitetura e Execução de Obras de Pequeno Porte trata diretamente
de um campo muito amplo para o recém-formado em Arquitetura e Urbanismo, tanto pelo
porte das edificações, mais comuns ao iniciante na carreira, quanto pela formação proposta
que visa dar embasamento para encarar o desafio do mercado de trabalho e sua
complexidade.



Escritório – Parte 1: administração



Escritório – Parte 2: gestão de pessoas



Negócios – Parte 1: marketing digital e redes sociais – EAD



Negócios – Parte 2: gestão de riscos em projetos – EAD



Projeto arquitetônico – Parte 1: processo



Projeto arquitetônico – Parte 2: aprovação



Obras – Parte 1: execução



Obras – Parte 2: gerenciamento



Obras – Parte 3: segurança



Obras – Parte 4: estruturas e sistemas



Prática – Parte 1: lojas em shopping centers



Prática – Parte 2: reformas



Tópicos especiais – Parte 1: eficiência energética



Tópicos especiais – Parte 2: fundamentos de BIM



Tópicos especiais – Parte 3: patologia das construções



TCC – Artigo

Carga horária total: 398 Horas

