PLANO DE TRABALHO
PROJETO
Nome: Laura Bahia Ramos Moure
e-mail: laura.moure@catolicasc.org.br
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Campus: Joinville
Título do Projeto de Pesquisa:
COMPLEMENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DAS
UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE.
Tema Central do Projeto
INVENTÁRIO DAS UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JOINVILLE - Complementar a listagem de edificações inventariadas na área central
de Joinville, de forma sistematizada.
Tema do Plano de Trabalho do Aluno:
Complementação das atividades já realizadas, aumentando o acervo das unidades
de interesse de preservação (UIPs) da área central de Joinville e aprofundando as
pesquisas nos itens já desenvolvidos; Preparação do manual para uso do setor de
Coordenação do Patrimônio Cultural – CPC de Joinville.
Plano de Trabalho do Aluno:
1. Levantamento de dados das UIPs - Levantamento de Campo - Consultas a dados
secundários já levantados pela pesquisa anteriormente realizada; Mapeamento e
Localização das edificações para a complementação e as que serão atualizadas;
Orientação e embasamento teórico conceitual dos alunos envolvidos para a
realização dos levantamentos de campo; Realização dos levantamentos de campo.
2. Pesquisa histórica e iconográfica das UIPs.
3. Processamento de dados / Preenchimento das fichas - Sistematização dos
levantamentos e informações coletadas (digitalização, organização e alimentação
de bancos de dados).
4. Preparação do manual de preenchimento da Ficha.
5.Complementação da maquete eletrônica das unidades levantadas – após a
compilação dos principais dados do levantamento de campo, será elaborado
modelo 3D com as principais edificações da área central de Joinville, viabilizando
futuras simulações.
6. Análise dos resultados e elaboração de relatório de conhecimento - Geração de
produtos de análise do material levantado, através da Sistematização das
informações adquiridas e processadas em meio digital.
7.Revisão Final/ Apresentação – Revisão dos dados, mapeamentos e produtos
gerados com discussão sobre as possiblidades de pesquisas futuras.
Dias e horário:
De segunda-feira até sexta-feira – das 14h às 18h.
O trabalho será desenvolvido no modAU – Escritório Modelo da Católica de Santa
Catarina – campus Joinville.

Perfil desejado do aluno:
Acadêmicos matriculados a partir da 6ª fase (terceiro ano), já tendo terminado a
disciplina de Arquitetura Brasileira, com conhecimento de programas gráficos
com:
• AutoCAD;
• SketchUp;
• ArcGis.
Parecer e comentários do Comitê Gestor:

