1º CONCURSO
“SEU PROJETO” NA TOLEDO PRUDENTE
IDÉIAS CRIATIVAS PARA A SALA DE METODOLOGIAS ATIVAS

CONCURSO “SEU PROJETO” NA TOLEDO PRUDENTE

O QUE É?

O concurso “SEU PROJETO” na Toledo Prudente faz parte de um projeto
anual com o objetivo de implantar no campus universitário projetos de arquitetura,
urbanismo ou design desenvolvidos pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo
da Instituição de Ensino Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente
Prudente. Com esse concurso pretende-se criar o sentimento de pertencimento e o
incentivo à criatividade e participação do alunato nos projetos da Instituição.

TEMA DO ANO

Para o ano de 2015, o tema do concurso será:

IDÉIAS CRIATIVAS PARA A SALA DE METODOLOGIAS ATIVAS

A ideia é um ambiente de ensino diferente da sala de aula que estimule a
criação, o trabalho em equipe, a discussão e aprendizagem.

O QUE SÃO AS METODOLOGIAS ATIVAS?

Metodologias ativas são centradas no aluno, colocando-o no papel de
solucionador de problemas, e norteiam-se por processos interativos de conhecimento,
envolvendo experiências reais ou simuladas, trabalho em equipe e mediação do
aprendizado com tecnologia. Na Toledo Prudente, as metodologias em aplicação são:
Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning (PrjBL)/Game Based Learning
(GBL), Peer Instruction e Team Based Learning.

Para que possam projetar melhor a sala de metodologias ativas os alunos
inscritos no concurso serão convidados a participar de uma palestra informativa sobre
o LAP - Laboratório de Apoio Pedagógico em Inovação Acadêmica onde terão contato
com essas metodologias e poderão entrevistar os professores que utilizarão esse
espaço.

DATA DA PALESTRA: 05/11/2015
HORÁRIO: 18h00 as 19h00
LOCAL: SALA DE PROJEÇÃO

COMO POSSO ME INSCREVER?

 Poderão participar do concurso alunos regularmente matriculados no
curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Antônio
Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente.
 Para estimular o trabalho em grupo é obrigatório que o projeto seja
desenvolvido por uma equipe de no máximo 4 participantes e mínimo
de 2 participantes;
 Os alunos interessados deverão realizar suas inscrições pessoalmente
no NEPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão considerando o nome de
todos os componentes do grupo;

ONDE SERÁ ESSA SALA?

A sala de metodologias ativas será montada no prédio da Pós-Graduação na
sala 85.
Vamos saber onde é?

Figura 01 – Planta Baixa do 2º pavimento do Bloco 02 (localização da sala em
azul)

Figura 02 – Sala 85 ampliada

Para que o projeto seja executado da melhor maneira possível os alunos
inscritos poderão acessar a sala para conferirem medidas, instalações elétricas,
localização de portas e janelas, localização de interruptores e luminárias e demais
informações que julgarem necessárias.
A chave ficará a disposição na secretaria da Pós-Graduação para os alunos
inscritos no concurso.

PROGRAMAS DE NECESSIDADES

Para essa sala você deverá considerar as seguintes necessidades:

- considerar um orçamento enxuto, lembre-se “menos é mais”;
- a sala poderá ser utilizar por todos os cursos da Instituição em momentos diferentes;
- o número máximo de alunos utilizando o espaço é de 60 pessoas
- no local deverá ter um espaço para uma impressora 3D com dimensões aproximadas
de 40cm x 35cm x 40cm
- no espaço deverá ser pensada a utilização de mesas e cadeiras/bancos que
possibilitem trabalhos em grupos (podem ser mesas altas, mesas que se articulem,
mesclar tipos diferentes de mesas);
- os alunos poderão usar notebooks. Dessa forma é preciso prever localização de
tomadas e wi-fi.
- prever a localização de um computador central para uso dos professores e utilização
de data show;
- ao invés da lousa usual vocês podem pensar em alternativas diferenciadas!
- o uso de cores é bem vindo, pois estimulam a criatividade;
- também é interessante pensar em revestimentos alternativos de pisos e paredes;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Criatividade e adequação ao tema;
- Iluminação do ambiente;
- Acesso à fiação elétrica;
- Espaço de trabalho;

- Desenho de interiores;
- Aproveitamento do espaço;
- Relação custo benefício;
- Acessibilidade;
- Apresentação final e viabilidade do projeto.

QUAL O PRAZO PARA ENTREGA DO PROJETO?

Nossa sala de metodologias ativas precisa estar pronta para o próximo
semestre. Sendo assim, nosso prazo para o projeto é curto, mas, temos certeza que
vocês conseguem!
A data de entrega é dia: 04 de Dezembro de 2015.
Horário: 17h00.

FORMAS DE ENTREGA

Os trabalhos deverão ser entregues em via digital no formato PDF ou JPG
através de um CD na secretaria do NEPE até as 17h00 do dia 04 de Dezembro de
2015.
Serão permitidas no máximo a utilização de duas pranchas no tamanho A2
para detalhamento do projeto e no máximo 15 imagens a critério de ilustração do
mesmo.

ITENS OBRIGATÓRIOS DE ENTREGA

- 01 PLANTA DE ARQUITETURA (baixa com layout);
- 01 PLANTA DE LUMINOTÉCNICA (pontos de iluminação e elétrica);

- 04 ELEVAÇÕES (uma de cada parede) em escala 1:25;
- 01 MEMORIAL DESCRITIVO com todos os itens do projeto (formato A4);
- ORÇAMENTO PRÉVIO;
- Caso tenha se projetado um móvel planejado, o projeto deve constar
DETALHAMENTO DE MARCENARIA.

OPCIONAL: Também poderão ser entregues croquis, imagens 3D, etc.

OBSERVAÇÃO:

 PEQUENAS ALTERAÇÕES PODERÃO SER FEITAS PELA TOLEDO
PRUDENTE, PARA FINS DE ADEQUAÇÕES E IMPLANTAÇÃO DO MESMO,
COM AS QUAIS O CANDIDATO CONCORDA PREVIAMENTE.
 O PROJETO DEVE SER EXCLUSIVO DA TOLEDO PRUDENTE.

COMISSÃO JULGADORA

Comissão de professores Arquitetos e Urbanistas do Curso de Arquitetura e
Urbanismo.

PREMIAÇÃO

1º LUGAR: Execução do projeto + divulgação nas redes sociais + certificado de
participação + prêmio em dinheiro no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

MENÇÃO HONROSA (caso a comissão julgadora considere oportuno).

OBSERVAÇÃO:

A INSTITUIÇÃO SE RESERVA O DIREITO DE NÃO PREMIAR NENHUM
TRABALHO CASO OS MESMOS NÃO SEJAM JULGADOS EXECUTÁVEIS.

CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES: de 04 a 09 DE NOVEMBRO DE 2015
ENTREGA DO PROJETO: 04 DE DEZEMBRO DE 2015
DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES: 09 DE DEZEMBRO DE 2015
PREMIAÇÃO: 10 DE DEZEMBRO DE 2015

