SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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Se você tem...
facilidade para imaginar estruturas tridimensionais,
tem noção de espaço e volume, sensibilidade para a arte,
desperta paixões com seus desenhos, personagens, músicas,
consegue ver as coisas comuns de um jeito
diferente,
...então, você pode ir para...

Arquitetura
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É a arte e a técnica de criar e organizar espaços para a realização
de obras civis, considerando critérios de funcionalidade, conforto e estética.
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O QUE É
O arquiteto modela o espaço físico, em todas as suas potencialidades, tendo
como preocupação central o ser humano. Sua meta é equilibrar aspectos funcionais
e estéticos, procurando as melhores respostas para projetos urbanos, paisagísticos
e de comunicação visual. O campo de atuação do arquiteto abrange ainda projetos
de desenho industrial, decoração de interiores e pesquisa de materiais. É possível
trabalhar em empresas privadas e públicas, ou então à frente do seu próprio
escritório, desenvolvendo programas para diferentes instituições. O ensino e a
pesquisa acadêmica também são uma atividade importante na área.
Existe hoje uma tendência de diversificação da atuação dos arquitetos, cada
vez mais presentes nos setores de decoração e design. “Nosso papel profissional
mudou”. Em vez de apenas coordenar os projetos, passamos a ser um entre os
vários técnicos e especialistas envolvidos neles.

O CURSO
A Arquitetura situa-se no limiar entre as Ciências Humanas e as Exatas.
O aluno estuda Estética, História da Arte e Estudos Sociais. Ao mesmo tempo, aprende
Cálculo, Desenho, Estruturas e Materiais de Construção. Lidar com computadores
gráficos é cada vez mais usual. Os futuros arquitetos poderão visualizar, sob todos os
ângulos, como ficarão seus projetos quando estiverem construídos, o que
praticamente transformará as atuais maquetes em peças de museu. Também se exige
estágio e visitas a obras de interesse arquitetônico e cidades históricas.
Duração mínima do curso −
Quatro anos.
Titulação −
Arquiteto e urbanismo.

COMO ESTÁ O MERCADO
A necessidade de melhor uso dos espaços e a construção de shopping centers
deram um belo empurrão no mercado para o especialista em arquitetura de interior.
Se você imaginar que hoje existe pelo menos um shopping em cada cidade média
brasileira, perceberá o quanto esse profissional tem sido procurado. Outra
especialização em alta é o planejamento urbano. A busca pela qualidade de
habitação e de vida urbana em geral garante boas oportunidades nessa área.
Cresce, igualmente, a área de comunicação visual, já que o marketing é uma
preocupação cada vez maior das empresas.
Com o crescimento do turismo, os profissionais de restauro e recuperação do

O que você pode fazer como arquiteto
.
Arquitetura de interiores −
Organizar o espaço interno de uma construção.
Definir iluminação, acústica, cores, acabamentos, revestimentos e móveis.
.
Comunicação visual −
Conceber a identidade visual de empresas, criando
marcas, embalagens, vinhetas eletrônicas e capas de livros e discos.

patrimônio histórico serão cada vez mais valorizados. Rio de Janeiro, Salvador e
São Luís, por exemplo, têm investido muito na revitalização de seus centros.
Graças à versatilidade que a formação lhe assegura, o arquiteto pode
desenvolver atividades em áreas como as artes plásticas e a cenografia.
As possibilidades de iluminação, de climatização e de ventilação natural são
pouco exploradas no país.

.
Conforto −
Planejar as condições de acústica, temperatura, iluminação e
ventilação de ambientes.

Em alta: Arquitetura de interiores; restauro e recuperação de imóveis.

.
Desenho industrial −
Criar móveis, utensílios domésticos, luminárias e outros
objetos para serem produzidos industrialmente.

Em arquitetura, aprende-se a criar espaços funcionais e confortáveis.

.
Edificação e construção −
Projetar e acompanhar a construção e reforma de
prédios. Controlar materiais e custos das obras.
.
Paisagismo e ambiente −
Projetar parques, praças e jardins públicos e
particulares.
.
Luminotécnica e instalação elétrica −
Fazer o projeto de iluminação de
grandes espaços, como shopping centers, indústria e fachadas de edifícios,
montagem de shows e mostras de artes.
.
Pesquisa −
Desenvolver novas técnicas de edificação. Restaurar prédios de
valor histórico.

ONDE ESTUDAR
CE – Fortaleza: UFC, Unifor e Fanor.
PE – Recife: UFPE, Faculdade Esuda, Faupe e Unicap.
SE – Aracaju: Unit.
RN – Natal: UFRN e UnP.
PI – Teresina: UFPI e ICF.
PB – João Pessoa: UFPB, Unipê; Campina Grande: Facisa-PB.
AL – Maceió: Cesmac e Ufal.
BA – Salvador: UFBA, Uneb-BA e Unifacs; Lauro de Freitas:
Unime.

.
Urbanismo −
Projetar avenidas, bairros, transporte coletivo e zoneamento
urbano, em conjunto com engenheiros, geógrafos e sociólogos.

MA – São Luís: Uema e Uniceuma.

