
205

Atelier Virtual – 
Relato de uma 
Experiência.

Eduardo Sampaio Nardelli
Arquiteto Professor Doutor
nardelli@mackenzie.com.br;
Charles de Castro Vincent
Arquiteto Professor Doutor
cvin@arquitetos.com; 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Brasil.

This work aims to present an 
educational experiment in VDS 
– Virtual Design Studio at Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, Brasil, as 
part as the efforts of updating the 
Information and Communication 
Technologies – ICTs disciplines of 
this University. We describe some 
previous experiment on which we 
based this one and we detail the 
structure of our proposal analizing 
the results we’ve got.

1. Introdução

Las Américas vem sendo coordenado pela Texas 

realizam, no segundo semestre de cada ano, 

os respectivos comentários de orientadores 

continental e, ao mesmo tempo, a oportunidade 

Atelier Virtual – Relato de uma Experiencia



SiGraDi2006 / Educacion y Desarrollo Academico206

estudantes desta Universidade.
Entretanto, contrariando a expectativa inicial, 

pelo conjunto dos demais participantes, 

las Américas.

Propusemos, então, a realização de uma 
disciplina eletiva, no primeiro semestre 

introduzindo os eventuais interessados em 

todo o primeiro semestre deste ano e nos 

interessem pelo tema.

2. A disciplina
2.1. Ementa

2. 2. Metodologia
2.2.1.

parcialmente a sala de aula, permitindo 

comunicação entre os participantes de 

computadores dos participantes.

2.2.2.

ser desenvolvido em grupo, de acordo com 

• Estudo de programas de 

principais eixos de circulação e 

• Desenvolvimento do Partido ao nível de 

• Ajustes e desenvolvimento do Estudo 

• Apresentação do Anteprojeto

2.2.3.

• Apresentação do Estudo Preliminar 
através de um site contendo a explicação 
conceitual do projeto, plantas, 2 cortes, 4 

atualização do site.

2.2.4. 

de aplicativos e/ou possam ser 
incrementadas com a troca audiovisual 
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2.2.5.

diversos documentos produzidos.

de apresentação do projeto.

2.2.6. 

pelas atividades programadas.

participando, a partir de pontos remotos, 

por eles e enviados ao Fórum praticamente 

os recursos de multimídia e navegação através 

etapa seguinte.

à instrumentalização dos alunos em relação à 

voltadas para a apresentação digital interativa, 

desenvolvimento do projeto, a ponto de sermos 

adiando a entrega intermediária.

Figura 1: Página inicial do site de apresentação 
do Estudo Preliminar de uma das equipes.

3. Desenvolvimento do trabalho

ao uso da computação e o desenvolvimento de 

e, em conjunto, realizamos aulas presenciais 
para apresentação do curso e para a explicação 

Virtual de Projeto, como a idéia de comunicação 

correlação desses conceitos com as atividades 

Figura 2: Página inicial do site de apresentação 
do Estudo Preliminar da outra equipe.
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uma comparação entre o Atelier Virtual e o 
Atelier Tradicional demonstrando as diversas 

didaticamente a prática projetual através de 

onde acontece o Atelier Tradicional, por um 

Segundo ele, no Atelier Tradicional o aluno 

da proposta apresentada. Além disso, o aluno 

indiretamente do atendimento de cada um.

e, eventualmente, discordam entre si, 

Desse modo, concluiu Kvan, além dos alunos 

em relação à produção geral do grupo.

inicialmente por um Atelier Virtual de Projetos 
onde os participantes atuam isoladamente 

exclusivamente os recursos proporcionados por 

normalmente costuma ocorrer no cotidiano de 
nossas escolas.

de realização de um Atelier Virtual de Projetos 

congresso anual da SIGraDi em 2004 (Santos e Kós, 

tecnológicos a serem utilizados.

em relação à utilização do Fórum, deixando de 
responder às mensagens diárias enviadas pelo 

adoção de novas tecnologias não determina, 

mudança comportamental.

atividade, os alunos demonstraram o domínio, 

depois de realizada uma rodada inteira entre os 

indispensável numa atividade deste tipo.

aulas semanais presenciais, dedicadas à 

resgatou para o grupo, num momento de crise, a 

Além disso, a necessidade de se aprender novos 
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