
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI NO10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 
COORDENADORIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - COARQ 

 

1/3 

  PLANO DE ENSINO 

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO 

Turno: INTEGRAL Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular:  

EIN CIDADE: CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Departamento 

DAUAP 

Nome da Professora: LÍVIA MUCHINELLI 

Período 

3° a 6° 

Carga Horária 

Teórica 

- 

Prática 

144h 

Total 

144h 

Natureza 

EMERGÊNCIAL 

REMOTO 2 

Grau acadêmico / Habilitação 

Bacharelado  

Pré-requisito 

Oficinas I e II e 
80% das unidades 

curriculares de 
fundamentação 

EMENTA 

Desenvolver a capacidade crítica para problematizar espaços públicos e/ou privados, arquitetônicos, urbanísticos 
e/ou paisagísticos, cotidianos ou extraordinários, externos ou internos, a partir de demandas concretas, incluindo 
demandas legais, ou abstratas. Consolidar o conhecimento sobre processos diversificados de proposição 
espacial e execução. Refinar a linguagem própria e diversificada para representação do espaço. Aplicar ao 
projeto conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastre. 

EMENTA ESPECÍFICA 

Este estúdio intermediário visa estimular uma visão crítica do estudante sobre a produção da cidade e as 
diferentes formas de Habitação de Interesse Social (HIS) que surgem dela - condicionadas a planos e programas 
oficiais ou autoconstrução -, seus principais atores, resultados na paisagem e elementos de infraestrutura e, 
especialmente, impactos sofridos com a pandemia de COVID-19. Esta concretização se dará através da 
discussão da situação de SJDR perante a realidade brasileira; do estudo dos programas habitacionais e/ou de 
urbanização existentes e da legislação correlata - bibliograficamente e por (possíveis) visitas de campo. E, 
também, pela proposição de um elemento arquitetônico ou urbanístico, em resposta à uma demanda concreta ou 
abstrata do município, desde a representação gráfica, composição de custos, elementos de sustentabilidade 
ambiental, prevenção de desastres. 

OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade crítica do estudante para problematizar situações concretas como a produção do 
espaço urbano brasileiro e seus rebatimentos sobre a formação das áreas mais pobres das nossas cidades – as 
mais impactadas durante a pandemia de COVID-19 – apesar da atuação (ou não) dos governos, contado com a 
legislação existente e considerando o espaço nos âmbitos urbano e social.  

Propor soluções arquitetônicas e/ou urbanísticas participativas, inovadoras financeiramente viáveis e 
construtivamente exequíveis para demandas locais; destacando-se a assistência técnica profissional nestes 
processos como gerenciador dos planos, articulador de atores e executor técnico de obras de urbanização 
sustentáveis urbana e ambientalmente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso se divide nos Módulos apresentados a seguir:  

1) Mesas redondas > Leituras/ assistir vídeos sobre as diversas vertentes da HIS, técnicas e experiências 
voltadas à habitação e à urbanização e sobre os impactos que essa área vem sofrendo durante a pandemia de 
COVID-19, e exposição do conteúdo na forma de mesas redondas. 

2) Análise e Diagnóstico > Levantamento das principais características da área escolhida para intervenção 
(urbanas, econômicas, sociais, infraestruturais, etc) e do local onde será realizada a possível intervenção; 

3) Concepção > Desenvolvimento, junto à comunidade, o(s) projeto(s) e demonstrá-lo por meio de esquemas 
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gráficos, croquis, frases e maquetes conceituais. 

4) Estudo Preliminar > Desenvolvimento das ideias da etapa anterior e sua representação técnica. 

METODOLOGIA  

A metodologia deste estúdio se baseia na realização de aulas expositivas; na leitura de textos/ assistir vídeos e 
estudo de obras análogas, em especial sobre os impactos da pandemia de COVID-19, com a consequente 
apresentação dos temas estudados para a turma; no diagnóstico da área/ terreno ou moradia, envolvendo os 
moradores locais; e na concepção e desenvolvimento do estudo preliminar de uma proposta de intervenção 
urbana ou habitacional em uma área vulnerável de SJDR, em conjunto com a população – por meio de 
metodologias participativas – com vistas a realizar sua execução. 

No contexto do ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, as aulas acontecerão 2 vezes por semana, de forma 
SÍNCRONA, com duração de 2,5 horas, a serem distribuídas por 12 semanas (somando 60h); e se darão por 
meio da plataforma Google Meet (ou correspondente), com uso de apresentações em Powerpoint e da 
navegação em páginas disponíveis da Internet. Nestes momentos acontecerão, aulas expositivas, de 
apresentação e discussão dos conteúdos apreendidos autonomamente - de forma ASSÍNCRONA (como a leitura 
de textos, por exemplo – somando 48h) - ou serão realizados exercícios experimentais sobre o tema da UC, além 
de orientação de projetos. Já as atividades ASSÍNCRONAS se darão pela disponibilização dos materiais a serem 
trabalhados pelos estudantes, de maneira autônoma, com antecedência de 1 semana pelo Portal Didático da 
UFSJ; sendo eles textos, endereços eletrônicos, entre outros elementos. 

Os trabalhos serão realizados em parceria com o projeto de extensão GEPHIS e as metodologias aplicadas 
buscarão envolver a população, na medida do possível, por reuniões remotas; entretanto, poderão carecer de 
visitas de campo – que serão organizadas seguindo-se as medidas de segurança recomendadas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aproveitamento dos estudantes será avaliado de acordo com seu envolvimento nos trabalhos práticos, em 
grupo, a serem desenvolvidos em cada módulo, de acordo com a seguinte divisão: 

1) Mesas redondas = 25% > leitura e entendimento do texto, participação no debate; 

2) Análise e Diagnóstico = 25% > análise e diagnóstico completo do bairro; 

3) Concepção = 20% > proposta conceptiva condizente com o diagnóstico feita junto com a população; 

4) Estudo Preliminar = 30% > conteúdo e qualidade do estudo preliminar; 

* O aluno que obtiver mais de 25% de faltas será reprovado. 
** Avaliação substitutiva: o aluno terá direito a uma avaliação substitutiva na disciplina, independente se atingiu ou não a 
média, para substituir as atividades 4) Estudo Preliminar. 
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