
 

      UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  IIII  ((TTAA008866))    

TTRRAABBAALLHHOO  PPRROOGGRRAAMMAADDOO  ––  PPRROOFF..  DDRR..  AANNTTOONNIIOO  CCAASSTTEELLNNOOUU  
 

LLEEIITTUURRAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  ((AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  0022))  
  

OBJETIVOS: 

Desenvolver um trabalho em equipes de até 03 (três) estudantes sobre a LEITURA E 
AVALIAÇÃO QUALIDADE AMBIENTAL de uma entrada de shopping center de Curitiba,  
abrangendo espaços de uso privado e público no raio mínimo de 50 metros, onde se desenvolvam 
as atividades de visita in loco, pesquisa e coleta de dados, percepção e leitura ambiental. 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: 

Em, no máximo, 20 (vinte) páginas em tamanho padrão A-4 (sulfite), com margens de 2,0 cm e 
digitadas em fonte ARIAL 11 e espaçamento simples, reunidas em grampo, pasta ou espiral.  Não 
serão aceitos trabalhos em formatos diferentes deste ou enviados via e-mail; ou ainda que tratem 
da análise de um espaço que não foi definido em sorteio e/ou não conste na lista de temas.  

CONTEÚDO: 

CAPA Nomes da escola, curso, disciplina, turma, professor e componentes da 

equipe / Título do trabalho e ano de realização (Seguir MODELO) 

SUMÁRIO   Indicação das páginas (no máximo, 20) 

INTRODUÇÃO Apresentação do trabalho: Definição dos objetivos / Descrição dos capítulos 

1. RESUMO HISTÓRICO Localização urbana (mapa da cidade) / Data e autoria do projeto e execução 

/ Descrição programática (funções) / Existência de reformas e adaptações 

2. PERCEPÇÃO ESPACIAL Descrição dos aspectos físicos e sensoriais: Planta esquemática / Acessos 

e limites espaciais: naturais ou artificiais (vias, muros, cercas, paredes, 
escadas, etc.) / Mobiliário e equipamentos / Pisos e diferenças de nível etc. 

3. LEITURA AMBIENTAL Observação dos usos e comportamentos socais: Perfil geral dos usuários 

(sexo, idade, etc.) / Usos mais frequentes / Principais comportamentos 
observados /Variações temporais (semana, dia/noite, manhã/tarde, etc.) 

AVALIAÇÃO FINAL  Pontos positivos e negativos: Iluminação / Ventilação / Sinalização / Animais 

    / Decoração / Limpeza / Segurança / Acessibilidade / Sanitários / Serviços / 
    Conforto térmico / Vegetação / Informações / Dimensionamento etc.  

FONTES DE CONSULTA Lista alfabética de fontes web-bibliográficas (Livros, jornais, sites, etc.) / 

Dias e horários de visita / Entidades e órgãos consultados / Entrevistas a 
autoridades, representantes, usuários etc. 

ANEXOS Plantas / Folders de divulgação / Fotografias e/ou desenhos / Entrevistas 

(formulários, se houver) 

LISTA DE TEMAS:  

01. Shopping Água Verde 08. Shopping Jardim das Américas 
 02. Shopping Barigui  09. Shopping Mueller 
 03. Shopping Batel  10. Shopping Omar 
 04. Shopping Crystal Plaza 11. Shopping Palladium  
 05. Shopping Curitiba  12. Shopping Pátio Batel 
 06. Shopping Estação  13. Shopping Pollo Alto da XV 
 07. Shopping Itália  14. Shopping Total 
 

 

DATA DE ENTREGA:  Até as 9h00 do dia 28 de novembro de 2018  


