
GRADUAÇÃO EM 

ARQUITETURA



VIVA A ARQUITETURA 
E URBANISMO

Aqui, você vai desenvolver sua  capacidade de concretizar todas as ideias  que 
sua imaginação alcança.

Nossa escola desenvolve competências e  habilidades para você navegar o 
mundo  das artes, do design, da arquitetura e do  urbanismo, com os melhores 
professores e  com acesso às melhores ferramentas.

CONHEÇA OS PILARES DO CURSO

Tecnologia e Infraestrutura de Ponta

Metodologia Única e Turmas Reduzidas

Flexibilidade e Liberdade de Escolha

Formação Crítica e Inovadora

Excelência Docente e Networking

Modalidade
Presencial

Turno
Matutino

Mensalidade
R$ 2.350,00

Campus
Asa Norte



ESTRUTURA DO CURSO

Espaço 
e Tempo

Eixo de
fundamentação 

Entendendo 
a teoria, História 
e os diferentes 
modos de pensar 
arquitetura

Matéria 
e técnica

Eixo de 
formação 

Processo 
construtivo,
tecnologia 
e estrutura 

Corpo 
e sentidos

Eixo das 
experiências 

A vivência 
dos diferentes 
ambientes para 
pensar de 
maneira criativa
como fazer 
arquitetura e 
urbanismo



1º período

Projeto 
Integrado I

Introdução 
a Arquitetura 
e Urbanismo

Expressão Representação Representação
Tridimensional

2º período

Projeto 
Integrado II

Teoria, História 
e Crítica I

Computação
Estudos 

Geoprocessamento

Estudos 
Ambientais e
Arquitetura 
Sustentável

3º período

Projeto 
Integrado III

Modelagem 
Digital

Conforto Térmico e 
Ergonômico

Tecnologia 
da Construção

4º período

Projeto 
Integrado IV

Teoria, 
História e 
Crítica II

Introdução
a Estruturas

Materiais de 
Construção

5º período

Projeto 
Integrado V

Paisagismo Instalações 
prediais para
Arquitetura

Conforto 
Acústico e
Luminoso

6º período

Projeto 
Integrado VI

Teoria, 
História e 
Crítica II

Infraestrutura
Urbana e 

Mobilidade

Sistemas Estruturais
em Arquitetura

7º período

Técnicas 
Retrospectivas 

e Patrimônio

Projeto 
Integrado VII

Planejamento 
Urbano e Regional Disciplina Eletiva

MATRIZ ARQUITETURA E URBANISMO



NOSSOS ESPAÇOS

Confira os espaços, equipamentos e ferramentas 
para tirar suas ideias do papel e desenvolver pro-
tótipos e maquetes, técnicas de desenho e repre-
sentação gráfica.

Mão na massa:

8º período

Teoria, História e 
Crítica IV

Projeto
Integrado VIII

Introdução ao 
Trabalho Final 
de Graduação

Disciplina Eletiva

9º período

Trabalho Final 
de Graduação I Disciplina Eletiva Mentoria

10º período

Trabalho Final 
de Graduação II Disciplina Eletiva





EXPERIÊNCIAS QUE 
SÓ O IDP OFERECE

Iniciativas extracurriculares durante a Graduação são a nossa prioridade. 

Nos comprometemos em oferecer oportunidades de imersão que ampliam as possi-
bilidades e visão de carreira em que cada um dos nossos alunos possa se interessar. 

Desde viagens acadêmicas, estágios de verão em grandes organizações a eventos e 
palestras com grandes referências da área, a vida no IDP é estar sempre em contato 
com o vislumbre do profissional de sucesso que você pode ser.
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INTERSCHOOL
IDP

Saiba mais

O IDP traz para perto suas maiores 
referências com eventos, cursos, 
palestras e workshops de grandes 
nomes do mercado e academia da 
sua área. 

Grandes nomes da Arquitetura em um 
bate papo sobre as novas tendências 
do mercado, cases e novidades!
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O programa de viagens acadêmicas
nacionais e internacionais do IDP!

Saiba mais

Aumente seu repertório técnico e estéti-
co visitando e estudando com referências 
da arquitetura em diferentes cidades, 
construções e projetos durante a sua 
formação.



2023

Candidate-se para vagas nacionais e internacionais em grandes Instituições, conheça de 
perto o dia a dia profissional dessas organizações e destaque seu currículo antes mesmo 
de concluir sua formação.

Sua oportunidade de imersão profissional na faculdade! 

Saiba mais



O Instituto Brasileiro de Ensino, 
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) é 
um centro de excelência com sedes 
em Brasília e São Paulo. Criado há 
mais de 20 anos, é uma das institui-
ções de ensino superior mais res-
peitadas no Brasil e contribui para 
as transformações sociais, políticas 
e  econômicas do nosso país.

Com corpo docente formado pre-
dominantemente por doutores e 
mestres, o IDP oferece 
excelência acadêmica em seus 
cursos de graduação, especializa-
ção, extensão, mestrado e 
doutorado. 

CONHEÇA 
O IDP

Quer saber mais 
sobre o curso de

ARQUITETURA?

Fale com um consultor e venha 
conhecer a nossa Instituição!

61 99607-9287 



QUER SABER MAIS SOBRE CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS?

Fale com um consultor e venha conhecer a nossa Instituição!

SGAS Quadra 607 - Módulo 49 - L2 Sul,
SGAN Quadra 609 - Módulo A - L2 Norte 

 

/idpgraduacao (61) 3535-6565 (61) 99853-9698


