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Atividades de ensino
Disciplinas de graduação

- Estudo do Ambiente Construído I (2° ano)

- Conforto Ambiental II (3° ano)

- Introdução à metodologia científica – optativa – 1° semestre

- Sinergia: energia e ambiente – sem oferta

Assessoria ao Projeto Integrado em todos os anos

Disciplinas de especialização (Projeto da paisagem)Disciplinas de especialização (Projeto da paisagem)

- Funcionalidade e conforto no ambiente construído

Disciplinas de pós-graduação (mestrado)

- Métodos  de Pesquisa (PPGCC – 1° trimestre)

- Projeto de edificações sustentáveis (PPGCC – 2° trimestre)

- Conforto térmico no ambiente construído – sem oferta

- Conforto acústico no ambiente construído – sem oferta

- Tópicos especiais em ambiente construído (Iluminação) –
sem oferta



Atividades de pesquisa 

• Simulação de edificações
– Térmica: Arq. Helena Fernanda Graf (participação)
– Acústica (salas)
– Lumínica

• Qualidade do ar em interiores: Arq. Bárbara Alpendre da Silva

• Fachadas ventiladas: Arq. Ana Carolina Mazzarotto• Fachadas ventiladas: Arq. Ana Carolina Mazzarotto

• Ventilação com atenuação acústica: Eng. Scheila Winck  (defesa será em 
29/10, sexta, 8h)

• Acústica de espaços para ensino de música: Arq. Márcio Carboni

• Transferência de tecnologia em ambiente construído

• Teoria do Conforto Ambiental
– A idéia de conforto (livro, 2005)
– O homem e o espaço (tradução, 2008)



Atividades administrativas

Comitê Setorial de Extensão (até agosto de 2010)

Curso superior de Tecnologia em Construção de 
Instrumentos Musicais – Luteria:

- Redação do Projeto Pedagógico em 2008
- Coordenação desde 2009
- Missão recente à Alemanha - Missão recente à Alemanha 

(Zwickau/Markneukirchen/Schneeberg/Klinge
ntal/Zwota/Leipzig) para cooperação com o 
curso de Luteria da a Westsächsische
Hochschule Zwickau

- Viagens acadêmicas anuais (São Paulo)
- Disciplina optativa em 2011
- Planejamento da Pós-Graduação Lato Sensu

para 2012


