
Espaço e Pensamento

Professor:  Lígia Saramago Dia / Horário:  Turma A 2ª e 4ª das 11h às 13h

Crédito: 4

Descrição: Experimentação partindo dos conceitos de pré-fabricação, fabricação digital e autoconstrução, em que componentes produzidos em fábrica, 
com alto grau de especialização, são montados no canteiro por mão-de-obra não-especializada. Entendimento do comportamento dos materiais 
envolvidos e das possibilidades técnicas que estes oferecem ao projeto, através da experimentação de diferentes variáveis de fabricação, ensaios e 
mock-ups.

Análise de estudos de caso. Execução de desenhos e modelos como ferramentas de aproximação dos elementos pré-fabricados e da obra montada. 
Emprego de ferramentas eletrônicas de desenho e análise estrutural como subsídio técnico ao processo de desenvolvimento.

Exploração dos conceitos de componente e montagem. Diferenciação das atividades de canteiro e fábrica. Fabricação e montagem de uma obra 
projetada e desenvolvida coletivamente, a partir das experimentações realizadas.

Noções de segurança e organização do trabalho. Introdução a conceitos de planejamento, faseamento e controle de obras, através da experiência 
prática.

Dia / Horário:  Turma A 4ª das 9h às 13h Sala:  Laboratório do Canteiro ExperimentalProfessor:  Luciano Alvares e Adriano Mendonça

ELETIVAS DA ÁREA DE HISTÓRIA, TEORIA E ARTE - 2018.1

Código: Arq 1315

Descrição: Através de diferentes oficinas temáticas sequenciais, esta disciplina fornecerá os instrumentos teórico-conceituais e práticos necessários para 
que os alunos possam elaborar ferramentas de visualização, análise e projeto de situações complexas. Tais ferramentas serão capazes suprir 
necessidades de problematização e descrição de situações de projeto análise que necessitem de avaliações e considerações simultâneas de inúmeros 
fatores materiais e imateriais.

Código: Art 1052

Descrição: Através da apresentação de temas vindos dos campos da filosofia, da arquitetura, da arte e da literatura, o curso abordará algumas questões 
envolvidas nas relações entre espaço, lugar, natureza, criação artística e pensamento, enfocando seu encontro, principalmente, na noção de paisagem. 

A imagem fotográfica

Professor:  Gabriel Nogueira Duarte Dia / Horário:  Turma A 2ª das 13h às 17h Sala:  À definir Crédito: 4

ELETIVAS DA ÁREA DE REPRESENTAÇÃO - 2018.1

Descrição: Representação de projetos de Arquitetura por meio de tecnologias digitais

Sala:  À definir Crédito: 3

Técnicas avançadas em Representação Código: Arq 1329

Professor:  Silvio de Moura Dias Dia / Horário:  Turma A 2ª das 9h às 12h

Diagrama e Camadas Código: Arq 1342

Sala:  À definir Crédito: 2

Sala:  À definir Crédito: 4

Código: Arq 1331

Professor:  Joaquim Marçal Ferreira de Andrade Dia / Horário:  Turma A 4ª das 15h às 17h

ELETIVAS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO - 2018.1

Descrição:  Fotografia como meio de representação e expressão: 
- introdução à prática fotográfica através do processo digital; 
- linguagem fotográfica e edição de imagens; 
- brevíssima introdução ao tratamento de imagens; 
- processos de impressão (fotográficos e digitais).

Canteiro Experimental



Descrição: 

O Urbanismo como campo multi e interdisciplinar e as implicações de pesquisas em ciências humanas e sociais na prática de projeto arquitetônico e na 
construção de uma visão mais abrangente de cidade. O Urbanismo como ciência e campo empírico. A fenomenologia e a arquitetura: significados do 
“morar” e do espaço de intimo. O nascimento da sociologia urbana a partir da observação de campo e do empirismo. Os usos e apropriações do espaço 
da cidade por indivíduos e grupos sociais. As “cirurgias urbanas” e seus efeitos no Rio de Janeiro durante o século XX. A metodologia do trabalho de 
campo para uma abordagem sócio-antropológica da cidade. Estudos de caso em sócio-antropologia: as formas de habitação coletiva e/ou comunitária.

Professor: Maíra Machado Martins

Crédito: 2

Sala:  À definir Crédito: 3Professor: Cecilia Pacolaw Herzog

ELETIVAS DA ÁREA DE URBANISMO - 2018.1

Descrição: 

Metrópoles do século XXI: vulnerabilidades contextualizadas. Ordem Constitucional e o estatuto epistemológico do Direito Urbanístico brasileiro. 
Direito à Cidade:  eficácia jurídica e social da norma urbanística.  Princípios e Diretrizes: novos espaços e interpretação da norma urbanística. O 
microssistema do Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole: plano das diretrizes, plano dos instrumentos de política urbana, plano de gestão 
democrática da cidade. Paisagem urbana: tutela jurídica do patrimônio paisagístico. Construções normativas na cidade Standard : estudo de casos-
referência.

Sócio-Antropologia Urbana Código: Arq 1354

Diálogos entre Direito e Urbanismo Código: Jur 1933

Professor: Rosângela Lunardelli Cavallazzi

Viagem de Estudo: Paisagismo Ecológico e Ecologia Urbana na Cidade de 
São Paulo

Dia / Horário: Turma A  6ª das 11h às 13h Sala:  À definir

Sala:  À definir Crédito: 3

Sala:  À definirProfessor: Vera Hazan, Leila Beatriz e Tatiana Terry

Descrição: Essa disciplina objetiva estimular a produção de projetos de Habitação de Interesse Social no curso, especialmente em áreas infraestruturadas 
da cidade, seja através da ocupação de vazios urbanos, reabilitação e reconversão de edificações industriais ou sistemas construtivos capazes de 
ampliar a oferta de imóveis para a população de baixa renda. Propõe-se, portanto, o desenvolvimento de propostas de HIS para a cidade do Rio de 
Janeiro no futuro, a partir dos seguintes eixos temáticos:
1.ocupação de vazios urbanos
2.reabilitação de edifícios industriais e institucionais
3.sistemas construtivos flexíveis
4.vivências coletivas
5.relação com o entorno
6.novas formações familiares e questões de gênero

Código: Arq 1344

Dia / Horário: Turma A  3ª das 9h às 13h 

Dia / Horário: Turma A  5ª das 13h às 16h 

ELETIVAS DA ÁREA DE PROJETO E DISCIPLINAS INTERDEPARTAMENTAIS - 2018.1

Descrição: A viagem de estudos oferecerá visitas a parques, hortas urbanas, áreas com plantio de florestas de bolso, e rios que estão ganhando 
visibilidade.  Os alunos terão encontros com diversos profissionais e líderes de coletivos que estão articulados trabalhando em conjunto, com 
intervenções em áreas públicas em diversas atividades para educação e conscientização da população. Durante a viagem os alunos irão vivenciar e 
aprender sobre ecologia urbana e serviços ecossistêmicos, e como o paisagismo ecológico tem tido um papel importante no contexto urbano 
paulistano

Projeto de Habitação de Interesse Social (HIS) Código: Arq 1352

Crédito: 4

Dia / Horário:  Março

VIAGENS DE ESTUDO E WORKSHOP - 2018.1



Professor:  Raul Bueno Andrade Silva Dia / Horário: Turma A 6ª das 11h às 13h Sala:  À definir Crédito: 2

Descrição: A forma das cidades relacionada a oferta de acessibilidade e o exercício da mobilidade, a cidade inclusiva e a microacessibilidade, o impacto dos sistemas 
de transporte (vias, veículos, terminais, estacionamentos, sinalização) sobre a malha urbana da cidade do ponto de vista da escala humana. Aspectos ambientais, 
econômicos e sociais do transporte. Técnicas temporárias e definitivas para o tratamento de vias na escala do pedestre. Técnicas de microacessibilidade.

Transporte Urbano e Espaço Público Código: Arq 1363


