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Para operar adequadamente, o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Santa Maria deve contar com recursos humanos, materiais e infraestrutura 

que atendam às demandas didáticas e administrativas do Curso, conforme especificado 

a seguir.  

 

1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Professores  

O Curso dispõe de 14 professores em seu departamento didático de principal 

suporte na graduação, o DAU – Departamento de Arquitetura e Urbanismo. 

Tais professores serão os principais responsáveis nas disciplinas dos eixos 

Reflexão e Concepção, contando com apoio dos departamentos de Estruturas e 

Construção Civil, Expressão Gráfica, Sistemas de Potência e Engenharia Sanitária e 

Ambiental para algumas disciplinas dos eixos de Representação e Materialização. 

Complementarmente, com importantes participações, prevê-se, também, o apoio 

de docentes dos departamentos de Filosofia, Geografia, Economia, Sociologia, 

Direito, para as disciplinas de Sociedade e Direito da Cidade; Espaço e Economia da 

Cidade; Teorias da Cidade; Legislação e Normas; Atuação Profissional; Planejamento 

Municipal; e Planejamento Regional. 

 

 Técnicos 

O curso dispõe de um TAE na função de secretariar a coordenação e outro como 

secretário do DAU. Auxiliando no Escritório Modelo de Arquitetura e na 

arregimentação dos laboratórios didáticos há, lotado no CAU, um arquiteto e 

urbanista. 

 

 Monitores 

O curso dispõe de cinco vagas de monitorias remuneradas, semestralmente, as, 

quais, como critério estabelecido pelo Colegiado de Curso, serão distribuídas entre 

os eixos de Concepção (3), Materialização (1) e reflexão (1). 

 

2 RECURSOS MATERIAIS 

 

 Estrutura Atual Existente 

O Curso, atualmente em funcionamento junto à Biblioteca Central, possui a 

seguinte conformação:  

 

 01 Coordenação do Curso 

 01 Recepção 

 01 Secretaria do Curso 

 01 Sala da Coordenação do Curso 

 01 Secretaria de Departamento 

 01 Arquivo morto 

 01 Almoxarifado 

 01 Sala das Comissões/Sala de Reuniões 

 01 Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

 08 Salas para professores 

 01 Copa 

 01 Hall/Sala para exposições 

 01 Auditório e sala de projeção 

 



 02 Salas de aula teórica 

 04 Salas de ateliê de desenho e projeto 

 01 Laboratório de acervo de trabalhos de alunos 

 03 sanitários 

 01 DML 

 01 laboratório de informática 

 01 Laboratório de arquitetura 

 01 Laboratório de urbanismo 

 01 Laboratório de paisagismo 

 01 Sala do escritório Modelo 

 01 Laboratório de Conforto 

 01 Espaço de reuso de material 
 

Prevendo a mudança do curso para edifício próprio, em construção no campus 

sede da UFSM em Santa Maria e com previsão de término para o primeiro semestre de 

2019, há a previsão dos seguintes espaços: 

 01 sala para coordenação e secretaria com 20 m2, equipada com 02 

computadores e 01 impressora; 

 02 salas de aula de 50m2, cada uma equipada com 01 computador, 01 

retroprojetor e 01 datashow; 

 01 sala de estudos com 19 m2, equipada com 04 computadores ligados em 

rede; 

 05 laboratórios: tecnologia; conforto ambiental; experimentos; teoria e 

história; e planejamento e projeto com equipamentos específicos; 

 01 biblioteca setorial, com 99 m2, constituída com acervo de, pelo 

menos, 50.000 livros, além de vídeos, CDs e DVDs educativos, bem como 04 

terminais de computadores para acessar acervos digitais;  

 01 auditório de 164 m2, com possibilidade de conferência à distância 

(transmissão via web); 

 06 salas de ateliês de desenho e projeto; 

 04 salas teóricas; 

 10 salas de professores; 

 01 foyer de exposições e integração acadêmica; 

 01 sala de diretório acadêmico; 

 01 maquetaria; 

 01 canteiro experimental; 

 01 bar-café; 

 01 xerox e impressão; 

 rede sem-fio; 

 programas computacionais específicos de cada linha de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

  Data: 

       _____/_____/_____                        _____________________________ 

                                                    Coordenador do Curso 

 


