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EMENTA

Realizar a avaliação final integrada das atividades do semestre letivo dedicado à urbanização de áreas periurbanas e rurais. Serão
objetos de avaliação: a) a integração de conteúdos (eficiência do sistema pedagógico de promover a integração das matérias
ministradas no período); b) o domínio dos conteúdos das disciplinas instrumentais, conceituais e de integração (nível de aprendizado
dos conteúdos ministrados).
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Constituir um fórum coletivo de avaliação final, com a participação dos corpos docente, discente e de convidados internos e
externos ao curso.
METODOLOGIA

Organizar seminários de apresentação e avaliação final dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas de integração, das
quais participam os professores das disciplinas conceituais, instrumentais e de integração ministradas no semestre letivo, bem como
convidados internos e externos ao curso.
AVALIAÇÃO

Componente curricular avaliado por frequência. Co-requisito da disciplina de Projeto 6
AF = aprovado por frequência, se o aluno tiver sido aprovado na disciplina de Projeto 6
RF = reprovado por frequência, se o aluno tiver sido reprovado na disciplina de Projeto 6
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentação final do projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

A bibliografia básica do componente curricular encontra-se nos programas de componentes curriculares ministrados no semestre
letivo.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A bibliografia complementar do componente curricular encontra-se nos programas dos componentes curriculares ministrados no
semestre letivo.
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