
   

 

 

 

 

 

 

  

Técnicas Avançadas em Representação 
Código: Arq 1329 

Professor:   
SILVIO DE MOURA DIAS  

Dia / Horário:  

Turma A 2 as feiras das 9 às 12h 

  

Sala:  T03 RDC 

 

Créditos: 03  

Descrição:  

   Representação de projetos de arquitetura por meio de tecnologias digitais.   

Desenho de Observação II 
Código: Arq 1337 

Professor:   
LUIS CANDIDO GOMES DE CAMPOS 

Dia / Horário:  

Turma A 3 as feiras das 7 às 11h 

 

Em campo 
(verificar local de encontro 

da primeira aula na 
secretaria do curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

  A proposta consiste em seguir um roteiro de visitas para desenho de observação em sítios importantes da cidade quando os alunos, já tendo passado 
pelo primeiro contato com o desenho de observação, podem, além de aprimorar a técnica de desenho livre, utilizar o desenho como forma de apropriação 
dos diferentes conceitos arquitetônicos, como as relações da arquitetura com o sítio, a morfologia e tipologia, a perspectiva e proporções, possibilitando 
uma saudável (e necessária) aproximação dos futuros profissionais de Arquitetura e Urbanismo com Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico da Cidade 
onde vivem possibilitando formação de repertório visual a partir de referências Históricas da nossa identidade arquitetônica, paisagística e, em última 
análise, Cultural.  

Pré-requisito: 2° período 

Diagramas e Camadas 
Código: Arq 1342 

Professor:   
GABRIEL NOGUEIRA DUARTE 

Dia / Horário:  

Turma A 2 as feiras das 13h às 17h 

 
Sala: T03 RDC 

Créditos: 04 

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 e análise que necessitem de avaliações e considerações simultâneas de inúmeros fatores materiais 
e imateriais. 

Introdução à Modelagem Paramétrica 
Código: Arq 1347 

Professora:   
VERONICA GOMES NATIVIDADE 

Dia / Horário:  

Turma A 4 as feiras das 9h às 12h 

 
Sala: T03 RDC 

Créditos: 03 

Descrição:  

  Introdução do aluno no desenho de arquitetura assistido por computador e em aplicativos do tipo caad (computer aided architectural design) específicos. 
Introdução do aluno à modelagem de superfícies complexas e aos sistemas paramétricos para a exploração do modelo digital como auxiliador do processo 
de concepção da forma arquitetônica. Capacitar o aluno na escolha de estratégias de parametria associadas ao raciocínio de projeto, como ferramenta de 
criação, avaliação, compreensão, comunicação e representação de projetos. Importação e exportação de desenho e projeto em 2d e 3d em diferentes 
mídias de apresentação de projetos. Importação e exportação de desenho e projeto em 2D e 3D em diferentes mídias de apresentação de projetos.  

Gráfica Digital em Urbanismo 
Código: Arq 1391 

Professor:   
RAUL BUENO ANDRADE SILVA  

Dia / Horário:  

Turma A 3 as feiras das 13h às 17h Sala:  T03 RDC 
Créditos: 04 

Descrição:  

Apresentar ao aluno arquivos digitais provenientes de sistemas GIS (Geographic Information Systens), sistemas de levantamentos topográficos e 
restituições aerofotogramétricas. Estes tipos são a maioria das bases digitais utilizadas atualmente, para projetos que vão da escala 1/50.000 a 1/500. 
Utilizar o meio digital para a sobreposição de diversos dados diferentes, como fotos aéreas (imagens) e dados provenientes de diversas fontes e escalas. 
Saber manipular e interpretar arquivos de diversas fontes bem como convertê-los num desenho inteligível. 

ELETIVAS DA ÁREA DE REPRESENTAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espaço e Pensamento 
Código: Arq 1315 

Professora:   
LIGIA SARAMAGO 
 

Dia / Horário:  

Turma A: 2 as e 4 as feiras de 9h às 11h  
Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04  

Descrição:  

O curso tem como seu principal objetivo buscar uma maior compreensão do conceito de espaço, bem como das inúmeras e complexas 
questões que este suscita, especialmente para a arquitetura. Pretende-se também, fazer com que algumas expressivas elaborações vindas 
da filosofia e da arte possam iluminar de forma prática e direta o trabalho do arquiteto e urbanista, enriquecendo seu repertório teórico.  
Através da apresentação de temas vindos dos campos da filosofia, da arquitetura e da arte, o curso abordará algumas questões envolvidas 
nas relações entre espaço, natureza, criação artística e pensamento, enfocando seu encontro, principalmente, na noção de paisagem. 

 

É a arquitetura uma arte? 
Código: Arq 1321 

Professora   
GUILHERME BUENO  
 

Dia / Horário:  

Turma A 6 as feiras das 9h às 11h 
Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 02  

Descrição:  

Objetivos: Familiarizar o estudante com fontes primárias da história da arte e da arquitetura, indagando até que ponto (ou quando) 
ambas se fundem ou se dispersam. 
Desenvolver a partir daí uma reflexão crítica e conceitual sobre a condição profissional, ética e criativa do arquiteto. 
Contribuir para a ampliação do repertório artístico, teórico e cultural do estudante. Estimular o convívio com fontes primárias de pesquisa. 

Apresentação de uma seleta de fontes primárias do Renascimento até hoje que destacam a relação de pertencimento (ou separação) entre 
arte e arquitetura moderna.  
A pergunta se a arquitetura é arte, mais do que não ser nova, faria parte de sua própria história. A cada vez que foi refeita, colocou em 
jogo seus princípios e práticas. Hoje ela ganha um novo matiz, na medida em que a celebração dos "starchitects" desperta vivas 
polêmicas. 
A disciplina pretende fazer um breve inventário de textos que levantaram tal questão, convidando o aluno a amadurecer uma reflexão 
crítica sobre seu entendimento do que seria o arquiteto. 
A dinâmica do curso será a de um grupo de estudos. 

Fotografia-História, Técnica e Prática 
Código: Arq 1334 

Professor:   
JOAQUIM MARÇAL  
 

Dia / Horário:  

Turma A 4 as feiras das 13h às 17h 
Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04  

Descrição:  

(1) Visão panorâmica da fotografia desde as suas origens até os dias atuais, abordando a história da imagem e suas tecnologias e destacando 
três temas: fotografia e cidade, fotografia e sociedade, fotografia e arte. (2) 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). 

O Espaço na/da Arte 
Código: Arq 1338 

Professora:   
FERNANDA CARDOSO LOPES 
 

Dia / Horário:  

Turma A: 3 as e 5 as feiras das 7h às 9h  
Sala: a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04  

Descrição:  

Misturando aulas práticas e teóricas, o curso visa repensar a história da arte a partir das mudanças da noção de espaço ao longo do tempo. 
Partindo do pensamento do espaço da tela chegando até ao espaço fora das instituições, serão exploradas diferentes percepções e definições 
de espaço na produção artística, nacional e internacional. Tal estudo se dará em sala de aula, a partir de leituras dirigidas, discussão com 
os alunos e análise particularizada de algumas das obras mais significativas para cada aspecto abordado, além de apresentação e discussão 
de filmes e documentários. Acompanhando a discussão teórica, também serão propostos alguns exercícios, realizados dentro e fora da sala 
de aula, definidos a partir de cada um dos tópicos estudados. 

 

ELETIVAS DA ÁREA DE HISTÓRIA, TEORIA E ARTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Arquitetura de Interiores 
Código: Arq 1302 

Professor:   
DENISE SOLOT 

Dia / Horário:  

Turma A 2 as feiras das 13h às 17h 

 

Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

Exercícios de percepção plástico-funcional dos interiores das edificações. Noções de juízo de gosto. Os materiais: conforto ambiental e 
sustentabilidade. Multiplicidade e flexibilidade de uso e as transformações sociais. Espaço público e espaço privado. O processo projetual 
2D – 3D: diagramas, organograma e fluxograma. Informações técnicas e normativas básicas para os projetos de interiores das distintas 
edificações.  Exercícios de layouts.  Estudo de modelos exemplares. 
 

Poéticas do Espaço: Arquiteturas da Cena (Interdep - CAU e ACN) 
Código: Arq 1386 

Professor:   
JOÃO CALAFATE, HILTON BERREDO (DAU) E DINAH 
CESARE (ACN/LET) 

Dia / Horário:  

Turma A 6 as feiras das 13h às 17h 

 

Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

Com caráter interdisciplinar, o curso conta com professores atuantes em diferentes áreas das Artes Cênicas e da Arquitetura. Uma orientação 
diversificada buscará ampliar o olhar do aluno estimulando o desenvolvimento do pensamento plástico, criativo e contemporâneo em 
cenografia.  
Os temas principais a serem abordados serão: Experimentações acerca do espaço cênico; histórico das arquiteturas teatrais; a cidade como 
espaço cênico potencial; investigação e reconhecimento de materiais e ferramentas técnicas de cenografia; elaboração de projetos de 
cenografia através de provocações narrativas. 
 

Projeto de Restauração 
Código: Arq 1317 

Professor:   
LUIS CANDIDO GOMES DE CAMPOS 

Dia / Horário:  

Turma A 3ªs e 5 as feiras das 15h às 17h 

 

Sala:   a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

 

Créditos: 04 

Descrição:  

A disciplina Projeto especial em Arquitetura II (PROJETO DE RESTAURAÇÃO) visa instrumentalizar os estudantes para o conhecimento teórico 
e prática projetual na área de Conservação e Restauração do Patrimônio Histórico e Artístico, dentro de uma perspectiva histórica, crítica e 
experimental.  
Apresentação e discussão das idéias de patrimônio Histórico e Artístico, estudo dos conceitos de Conservação e Restauração. A evolução das 

teorias ao longo do tempo. 

Tecnologia da conservação e restauro – características dos materiais e os processos de degradação. Metodologia da intervenção. 

Projeto de Conservação e restauro arquitetônico. 

Habitação Social: Origem, Conceitos e Instrumentos 
Código: Arq 1339 

Professor:   
GABRIEL NOGUEIRA DUARTE 

Dia / Horário:  

Turma A 4 as feiras das 13h às 17h 
Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 

curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

Esta disciplina eletiva tem como objetivo capacitar seus participantes nos instrumentos analíticos e conceituais necessários à formulação e 
crítica de projetos de habitação de interesse social. Através de aulas expositivas, exercícios de análise e visitas de campo a precedentes 
relevantes, pretende-se contribuir duplamente à formação profissional (prática) e acadêmica (pesquisa) dos participantes, capacitando-os a 
responder às demandas sociais e econômicas contemporâneas de habitação, que se configuram como um dos maiores desafios urbanos no 
Brasil e no mundo. A habitação como componente fundamental de construção das cidades é uma das mais ricas representações de histórias 
urbanas e de evolução cultural. Especificamente, o estudo da habitação social permite evidenciar e analisar criticamente as interrelações 
entre os contextos políticos, econômicos, sociais e culturais vigentes e práticas de planejamento e projeto. A evolução gradual da moradia 
de interesse social em suas múltiplas formas de existência – do individual ao coletivo e do provisório ao permanente – confere a esta tipologia 
um papel crucial de mediador entre as diversas dimensões político-espaciais que obrigatoriamente articulam as esferas pública e privada do 
mundo urbano atual. 

ELETIVAS DA ÁREA DE URBANISMO 

ELETIVAS DA ÁREA DE PROJETO E DISCIPLINAS INTERDEPARTAMENTAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Circulação, Mobilidade e Transporte Urbano 
Código: Arq 1325 

Professor:   
RICARDO ESTEVES  

Dia / Horário:  

Turma A 6 as feiras das 11h às 13h 
Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 02 

Descrição:  

A disciplina tem por objetivo desenvolver junto aos alunos de Arquitetura e Urbanismo, e de outras áreas do conhecimento, noções acerca 
da importância dos fenômenos relacionados à circulação urbana, na viabilidade das propostas de intervenções na cidade, tanto na escala 
arquitetônica quanto urbanística. Discutir Políticas de Transportes, envolvendo como é realizado o exercício da mobilidade, para pessoas e 
produtos, além de acessibilidade aos diversos locais das cidades, bem como alternativas de circulação, e seus impactos nas cidades. 
Apresentar e discutir metodologias para a caracterização destes fenômenos, identificação de problemas e formulação de diagnósticos 
relacionados ao tráfego e ao trânsito urbano e regional. Discutir técnicas para o atendimento às demandas existentes e futuras. Para tanto 
inclui discussões acerca da formação das cidades a partir da oferta de acessibilidade e do exercício da mobilidade, a cidade inclusiva e a 
microacessibilidade, análise de sistemas de transporte (vias, veículos, terminais, estacionamentos, sinalização); aspectos ambientais dos 
transportes, sustentabilidade nos transportes; planejamento dos transportes; soluções de transporte público sobre pneus (corredores de 
ônibus), soluções de transporte público sobre trilhos (trens, metrôs, bondes, monotrilhos); técnicas para o tratamento ambiental de vias 
(traffic calming). 

Rio 2016/2050 
Código: Arq 1350 

Professora:   
VERA MAGIANO HAZAN 

Dia / Horário:  

Turma A 3 as feiras das 16h às 19h 

 

Sala:   a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 03 

Desenvolvimento de propostas para a cidade do Rio de Janeiro no futuro, a partir dos seguintes eixos temáticos: 1.a cidade e o legado dos 
jogos olímpicos fluxos e sistemas de transportes; integração e segregação; temporalidade, efemeridade e flexibilidade; inovação e 
patrimônio; arquitetura e paisagem; o habitat e as vivências urbanas; 2.Rio de Janeiro rumo ao século XXII a cidade em camadas e o resgate 
do espírito visionário dos arquitetos de outros tempos; propostas para o Rio de Janeiro em 2050. 

Espaço e Controle 
Código: Arq 1398 

Professor:   
CARLOS EDUARDO SPENCER 

Dia / Horário:  

Turma A 6 as feiras das 13h às 17h 
Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

A disciplina nasce a partir de situações observadas de dentro da cidade e procura explorar a estreita e incessante relação entre seus 

habitantes e a forma construída. Ao encarar a cidade como um todo vivo e complexo, procura-se reconhecer padrões de organização que 

constituam limites e fronteiras espaciais revelados fisicamente no ambiente urbano.  

A constituição destes elementos é tratada a partir de uma abordagem interessada nas relações de controle ocorridas no espaço da 

cidade, desempenhadas por seus habitantes. O controle, seja de acesso, de visão ou de uso, demarca espaços, os quais são definidos - e 

percebidos - por meio de limites e fronteiras. A chave para o estudo destes elementos é fornecida por N. J. Habraken, ao compreender a 

cidade como uma organização estruturada por um complexo padrão de hierarquia de controle, o qual define o centro operacional da 

relação entre humanos e toda a matéria construída. 

Nesta perspectiva, as investigações realizadas na disciplina visam reconhecer - e também delinear - configurações que representem o 

“jogo” de controle existente em um dado local. Com isso, pressupõe-se uma melhor compreensão de como limites e fronteiras são 

constituídos, se mantêm e se transformam neste imenso mosaico que é a cidade. 

Assuntos a serem discutidos na disciplina: ocupação do espaço público carioca na escala da calçada e na escala do bairro; gradação espacial 
público privado; apropriação e pertencimento, cercamento e vigilância; categorias como permeabilidade, porosidade, opacidade e 
conectividade; segregação e exclusão espacial; dentre outros.. 

Território de Favela: Leitura e Intervenção 
Código: Arq 1360 

Professora:   
TATIANA TERRY 

Dia / Horário:  

Turma A 6 as feiras das 13h às 17h 
Sala: a divulgar 

(Verificar na secretaria do 

curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

Proporcionar a experiência de projeto e análise urbana no ambiente da favela, considerando a participação de seus moradores na construção 
de propostas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade e integração à cidade, derrubando o estigma do território 
isolado. 
Favelas; Habitação de Interesse Social; Políticas Habitacionais; Programas de urbanização de favelas; Gentrificação; Densidade Urbana, 
Aspectos sócio-econômicos; Infraestrutura urbana; Morfologia urbana; Paisagem urbana; Metodologias de Análise Urbana; Diagnóstico 
Participativo; Espaços Públicos; Projetos Urbanos. 



 

 

 

 

 

 

 

Canteiro Experimental 
Código: Arq 1331 

Professor:   
LUCIANO ROSA ALONSO ALVARES E ADRIANO 
MENDONÇA 

Dia / Horário:  

Turma A 4 as feiras das 9h às 13h 

 
Sala: Laboratório do Canteiro 

Experimental 

Créditos: 04 

Descrição:  

 Estudo de modelos estruturais, através de referências históricas, como fundamentação do projeto. Experimentação partindo de um material-
base proposto, a ser estudado ao longo do semestre. Entendimento do comportamento do material, pela experimentação, e das 
possibilidades técnicas que este oferece à construção, pela vivência da obra. Geração de modelos construtivos. A dialética entre projeto e 
construção. Emprego de desenhos e modelos como ferramentas de aproximação da obra construída. Noções de segurança e organização do 
trabalho no canteiro. Introdução a conceitos de planejamento, fases e controle de obras, através da experiência prática. Construção de uma 
obra projetada e desenvolvida coletivamente, a partir das experimentações realizadas. Emprego de ferramentas eletrônicas de desenho e 
análise estrutural como subsídio técnico ao processo de desenvolvimento. Exercício de atividades práticas de construção que promovam o 
resgate crítico de saberes e talentos esquecidos e técnicas populares. Realização de ensaios que demonstrem comparativamente a utilização 
empírica (saber popular) e científica (saber técnico) das culturas construtivas apropriadas. 

 

Construção Sustentável 
Código: Arq 1393 

Professor:   
MARCELO BEZERRA 

Dia / Horário:  

Turma A 2 as feiras das 15h às 17h + 2h SHF (sem horário 
fixo) 

 

Sala: a divulgar 
(Verificar na secretaria do 

curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

 A sustentabilidade nas edificações é uma necessidade para redução dos padrões atuais de consumo de recursos como água e energia tanto 
na construção como na operação de edifícios. Na concepção, seja de novas edificações ou na reforma de edifícios, o foco para projetistas é 
de como reduzir esses consumos na visão de um novo cenário que exigirá revisões no modelo atual. A disciplina pretende discutir técnicas 
de construção nas diversas áreas a partir da análise de exemplos, dos sistemas existentes e das interações entre os mesmos. O foco será 
reunir teoria e prática para gerar o aprendizado a partir de pesquisas exploratórias, leitura de textos, procedimentos práticos e discussão em 
sala de aula. 

Pretende-se gerar como resultados textos e trabalho prático que sintetizem os objetivos alcançados. A proposta é de dividir as aulas 
semanais entre atividades às 2as (15 às 17 hs) e mais 2 horas (SHF: Sem Horário Fixo) para atividades diversas (ex: presença em 
palestras, visitas, entre outros) em horários a serem definidor. Pretende-se também contar com a presença de palestrantes convidados 
sobre temas relacionados a construção sustentável. 

Interface Estrutura-Arquitetura com Foco na Prática de Projetos 
Código: Arq 1402 

Professor:   
MONICA CAVALCANTE DE AGUIAR 

Dia / Horário:  

Turma A 4 as feiras das 15h às 19h 

 

Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

 O objetivo é promover o diálogo Arquitetura-Engenharia Estrutural objetivando uma compreensão abrangente dos conceitos estruturais 
envolvidos na prática de elaboração e desenvolvimento de projetos em ambiente multidisciplinar. 
Pela abordagem de fundamentação teórica em aulas expositivas com tópicos para discussão, modelagem física e virtual, prática laboratorial, 
estudos de casos e exercícios de projeto, o curso objetiva o desenvolvimento das compreensões necessárias à elaboração do projeto de 
arquitetura com a consideração do pensamento estrutural, possibilitando sua viabilização com soluções adequadas e pertinentes, redução 
de conflitos em fases futuras de seu desenvolvimento e um bom diálogo interdisciplinar com a engenharia estrutural. 
 
IMPORTANTE  
Recomenda-se que, devido ao enfoque prático da disciplina e para melhor aproveitamento, os alunos interessados tenham cursado as 
disciplinas SISTEMAS ESTRUTURAIS I, II e III. 

 

Forma e Estrutura na Arquitetura  
Código: Arq 1400 

Professor:   
DENISE SOLOT 

Dia / Horário:  

Turma A 4 as feiras das 13h às 17h 

 

Sala:  a divulgar 

(Verificar na secretaria do 
curso) 

Créditos: 04 

Descrição:  

O objetivo é conceber o projeto arquitetônico a partir de seus aspectos elementares: Forma, Matéria e Estrutura. Estimular o pensamento 
reflexivo analógico das esferas dos experimentalismos plásticos e tecnológicos que envolvem a prática do projeto arquitetônico. 
Como nasce a Forma? O processo fenomenológico formal/estrutural inerente à condição humana. Os experimentalismos tecnológicos e 
plásticos na arquitetura e as inter-relações com as contínuas transformações sociais, urbanas e do meio ambiente em distintos períodos 
históricos e distintas culturas. Estética e a tese de Luigi Nervi. Pesquisa e estudo dos materiais. Estudo dos ícones arquitetônico. Aulas são 
expositivas através de estudo de modelos arquitetônicos exemplares, apoiadas em leituras pontuais de texto e exercícios práticos de 
maquetes (papel e eletrônica).  
 
 

ELETIVAS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

 



 

 

 

 

 

Viagem de Observação Arquitetônica à Barcelona 
Código: Arq 1332 

Professor:   
FERNANDO ESPÓSITO 

Dia / Horário:  

Abril de 2017  
Créditos: 03 

Descrição:  

A disciplina Viagem de Observação Arquitetônica-Barcelona, propõe o encontro com a arquitetura principalmente contemporânea a partir 
de roteiros especificamente desenhados para conhecer obras de relevância e a cidade. O registro e observação da viagem através de 
diferentes estratégias como croquis, fotografia e anotações desenvolve a capacidade de análise do estudante, contribuindo na valorização 
da experiência in loco. 
 
IMPORTANTE: 

Antes da inscrição na disciplina, o aluno precisa entrar em contato com o professor responsável, para entrar na lista da viagem e assim 
confirmar vagas e acompanhar o processo com a agencia. 

Nova York e Chicago: Viagem de Estudos 
Código: Arq 1341 

Professor:   
LUCIANO ALVAREZ E RAUL SMITH 

Dia / Horário:  

  
Créditos: 04 

Descrição:  

A Viagem de Estudos tem como objetivo colocar o aluno em contato direto com obras arquitetônicas contemporâneas e de referência na 
história e teoria da arquitetura.  Além disso a viagem dará a oportunidade aos alunos de conhecer essas cidades, seus espaços públicos, e 
a sua especificidade cultural.  A viagem irá incluir também visitas a escritórios de arquitetura grandes e pequenos, e a instituições de ensino 
de arquitetura presentes em ambas as cidades. Número máximo de vagas: 20. 

 

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

Código: Arq 1344 

Professor:   
CECILIA POLACOW HERZOG 

Dia / Horário:  

2ª quinzena de março – fim-de-semana  
Créditos: 03 

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.  
 

Workshop de Linguagem Visual: Outros Espaços 
Código: Arq 1326 

Professor:   
SHEILA DAIN 

Dia / Horário:  

De 20/03 a 31/03 
2as, 4as e 6as feiras, de 13h às 17h 

Sala:  a divulgar 
Pelos profs. da disciplina 

Créditos:02 

Descrição:  

Objetivos: 
- Apurar a percepção do aluno em relação aos aspectos formais, materiais e simbólicos do espaço. 

 
- Abrir oportunidades de experimentação no campo visual e plástico no espaço real, por meio de exercícios práticos e da leitura visual 

das experiências realizadas, abordando as diversas questões e possíveis respostas.   
 
Aprofundar a vivência do aluno no universo da Linguagem Visual, levando em conta que um período é insuficiente para que abranger as 
informações e experiências necessárias à sua formação 

Workshop Habitar a Rua, Viver na Cidade 
Código: Arq 1399 

Professor:   
VERA HAZAN, RODRIGO RINALDI, LUCIANO ALVARES e 
PIERRE MARTIN 

Dia / Horário:  

De 06 a 17 de fevereiro de 2017. 
2ª a 6a feira, de 13h às 19h. 
 

Sala:  a divulgar 
Pelos profs. da disciplina 

Créditos:04 

Descrição:  

A questão principal é a ocupação democrática do espaço público, com auxílio do mobiliário urbano como objeto de interação e integração 
entre moradores da cidade. Propõe-se pensar em equipamentos que permitam uma maior apropriação de seus usuários, sejam eles 
moradores do bairro ou de rua, sejam eles passantes ou turistas. A dinâmica da disciplina acontece através de grupos de 3 a 5 alunos, que 
elegem situações a serem problematizadas e solucionadas a partir de suas propostas projetuais. Sentar, descansar, dormir, comer, ler, 
jogar, conversar, cantar, trocar, refrescar, guardar.... do abrigo ao chuveiro; do banco ao bebedouro; da espreguiçadeira ao sombreiro; da 
mesa ao balanço; do palco ao bicicletário; esses e outros tantos equipamentos, a princípio utilitários, passam a ser elementos de 
integração e ativação de relação entre pessoas, independente do gênero e da idade. 

VIAGENS E WORKSHOPS 


