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PLANO DE ENSINO 
2º PERÍODO EMERGENCIAL - ERE 2   

DE 25/01/2021 a 16/04/2021 
 

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO 

Turno: INTEGRAL Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular  

ESTÚDIO INTERMEDIÁRIO COMPOSTO  

EDIFÍCIOS / ESTRUTURAS CONTEMPORÂNEAS E PREEXISTÊNCIAS  

2º PERÍODO EMERGENCIAL - ERE 2  

Nome do Professor(a)  

Daniel de Paiva Dias Júnior  

Departamento  

Carga Horária 

Período 
3º a 6º 

DAUAP 

Teórica 
- 

Prática 
108h 

Total 
108h 

Natureza 
DISCIPLINA 
EM BLOCO 

Grau acadêmico / 
Habilitação 
Bacharelado 

Pré-requisito 
Oficinas I e II. 80% das 
unidades curriculares 

de fundamentação 

 

EMENTA 

Esta disciplina pretende instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento do Projeto de Edifícios 
Contemporâneos integrados ao Espaço Ambiental e Cultural Urbano das cidades. 
Pretende instigar novos olhares, evidenciar o reconhecimento dos valores, qualidades dos legados 
do passado como suporte fundamental para a produção de uma arquitetura/urbanismo consciente 
e factível, através de uma postura crítica e prática. 
A cidade viva permanece transformando-se. Todos os tempos são história. Por isto, na produção 
arquitetônica/urbana contemporânea em sua relação com as preexistências, é preciso subverter a 
lógica da mera reprodução de modelos e pensar a qualidade das novas construções como algo 
que poderá marcar indelevelmente a paisagem habitada. 
Busca a reflexão, investigação de uma produção arquitetônica/urbanística de qualidade, inventiva, 
criativa, que antecipa mudanças de comportamento social, com alta chance de apropriação, 
fruição, capaz de fazer história, promover melhoria da qualidade de vida dos usuários e 
estabelecer um diálogo consciente com a paisagem cultural/contexto que o circunda. 

OBJETIVOS 

GERAL: 
Desenvolver a capacidade crítica do aluno para problematizar situações concretas com pequena e 
média complexidades no âmbito do Projeto Contemporâneo face às diversas preexistências no 
espaço, bem como propor soluções criativas com consciência das possíveis consequências de 
suas propostas. 

 
ESPECÍFICOS: 
▪ Compreender o estado da arte no que tange as concepções e teorias contemporâneas sobre 

inserção de novos edifícios em áreas de tombamento, sítios históricos, espaços 
preexistentes, com ênfase em áreas com valor para preservação; 

▪ Desenvolver a capacidade crítica sobre as relações entre escalas, volumetrias, materiais, 
texturas, tecnologias, técnicas, custos e preexistências físicas, ambientais, sociais, culturais, 
antropológicas; 

▪ Problematizar a recepção, leitura e apropriação do novo edifício pela comunidade; 



2/5 

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 

  

 

▪ Questionar sobre o papel do Arquiteto na produção da cidade contemporânea; 
▪ Desenvolver um Projeto Preliminar / Legal de Arquitetura, visando conhecimento sobre 

aprovação do mesmo na prefeitura local; 
▪ Aprimorar a representação técnica e artísica do estudante (através do desenho arquitetônico, 

maquete e/ou modelo eletrônico, pranchas humanizadas). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será divido em 03, módulos, que se complementam, no exercício de desenvolver a 
habilidade de solucionar as demandas levantadas: 

 

MÓDULO I – DISCUSSÕES TEÓRICO/CRÍTICAS: Fase para buscar o conhecimento sobre essa 
temática e de se familiarizar com a abordagem da preservação cultural no âmbito da intervenção 
arquitetônica. 
Atráves de aulas expositivas com conteúdo teórico, seminário que explore referências projetuais, 
exibição de documentário e debates que estimulem a análise crítica. 

 
MÓDULO II – ANÁLISE DO CONTEXTO E CONCEITUAÇÂO PROJETUAL: Fase que visa buscar 
a compreesão urbano-paisagística do local desejado para inserção da nova arquitetura, para 
exercitar o repertório técnico aprendido e elaborar o conceito da proposta. 
Por meio de discussões coletivas, orientações dupla/grupo, aulas expositivas, exercícios práticos e 
levantamento de dados, visando elaborar estudos de setorização, volumetria, explorar tecnologias 
construtivas e materiais, culminando em um seminário para apresentação dos diagnósticos. 

 

MÓDULO III – PROJETO PRELIMINAR: Fase de aprimoramento e concretização das ideias. 
Através da elaboração de um projeto arquitetônico de nível preliminar, com discussões e 
orientações coletivas e em grupo, finalizando com a apresentação do trabalho em um seminário. 

METODOLOGIA 

Em virtude do momento de pandemia do Covid-19, a disciplina será desenvolvida de maneira 
remota, por meio de ATIVIDADES SÍNCRONAS, em tempo real, e em ATIVIDADES 
ASSÍNCRONAS, a serem realizadas pelos discentes autonomamente, sem horário definido. 
 
As atividades síncronas ocorrerão semanalmente através de: 
▪ Aulas expositivas 2x por semana, de 60 a 120 minutos, durante as 12 semenas previstas no 

calendário acadêmico, ministradas por meio da plataforma Google Meet (ou correspondente); 
▪ Leituras e conversas sobre textos que abordem a temática; 
▪ Discussões sobre a responsabilidade do profissional frente à inserção de novos objetos na 

paisagem cultural das cidades; 
▪ Desenvolvimento e orientações de projeto; 
▪ Seminários e debates coletivos; 
▪ Orientação dos TIN; 

 
As atividades assíncronas se darão pelo (a): 
▪ Disponibilização dos materiais a serem trabalhados pelos estudantes, por meio do Portal 

Didático da UFSJ ou outra plataforma, a combinar; 
▪ Recepção e crítica das atividades produzidas para a disciplina; 
▪ Produção de material para apresentação dos seminários; 
▪ Desenvolvimento das atividas práticas definidas; 
▪ Estudo e representação do projeto exigido pela diciplina; 

 
Como proposta final da disciplina será desenvolvido um projeto de temática livre, mas condizente 
com o diagnóstico estabelecido durante o percurso, buscando se inserir de maneira coerente com 
o contexto, respeitando as legislações urbanísticas vigentes e o patrimônio preexistente. A 
proposta deverá estar inserida em um local de preservação cultural, o que contribuirá para o 
exercício da capacidade crítica, analítica e criativa dos estudantes frente ao tema. 
Por conta do atraso para o início da disciplina, devido aos trâmites da contratação, as aulas não 
dadas a partir de 25/01/21 até a presente data de início deverão ser repostas. Elas serão incluídas 
dentro do horário das atividades assíncronas e nos momentos de orientações de projeto. Tais 
aulas serão previamente agendadas por cada grupo/dupla, sendo marcadas em horários distintos 
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dos horários oficiais da disciplina. 
Todas as atividades deverão ser dimensionadas, adaptadas e organizadas, considerando-se o 
momento de distanciamento social, ocasionado pela pandemia do covid-19. Por isso, serão 
privilegiadas a realização de atividades e discussão em MODO REMOTO. Caso haja a 
necessidade do aluno realizar algum levantamento de campo, é imprescindível que se respeite 
todos os protocolos estabelecidos pela OMS. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

▪ Frequência e participação nas aulas; 
▪ Cumprimento dos exercícios propostos; 
▪ Capacidade de análise, síntese e crítica durante as discussões e seminários; 
▪ Coerência de proposições e soluções projetuais; 
▪ Desenvolvimento de projeto de arquitetura com criatividade, coerência e eficácia; 
▪ Qualidade da representação arquitetônica. 

 
AVALIAÇÕES: 
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: 
 
▪ MÓDULO I 
Leitura dirigida: 5 pontos 
Seminário: 25 pontos. 
 
▪ MÓDULO II 
Análise urbano-paisagística e conceituação do projeto: 30 pontos. 
 
▪ MÓDULO III 
Estudo preliminar: 40 pontos 

 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: 
Por tratar-se de uma disciplina de cunho prático e processual, e em função da atual pandemia e 
redução da carga horária, a avaliação substitutiva será por meio de reentrega do trabalho de 
menor nota no semestre, que substituirá a respectiva nota (ou ausência de nota). A reentrega 
poderá ser realizada até o último dia de aula do calendário letivo emergencial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo, UNESP. 2001. 

KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização – 
Problemas teóricos de restauro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 

NEUFERT, Ernest. A arte de projetar em arquitetura. 17.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASKAR, Jorge A. Fazenda Pé-do-Morro e Capela de Santana. In: Guia dos bens tombados: 

Volume 2 – 2. ed. – Belo Horizonte: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais, 2014. 

BOITO, Camillo. Os Restauradores. São Paulo, Ateliê, 2002. 

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia, São Paulo: Ateliê, 2005. 

BRASIL. Manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural / 
Elaboração: José Hailon Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sylvia Maria Nelo Braga. Brasília: 
Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005. 

BRENDLE, Betânia. Uma teoria, alguns princípios e muita arquitetura: a atualidade do pensamento 
brandiano no em intervenções arquitetônicas na Alemanha, Dinamarca e Itália. Revista Thésis, v. 
2, n. 4, 2017. 
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CARBONARA, Giovanni . Brandi e a restauração arquitetônica hoje, Desígnio, 2006 (2007), n. 
6, pp. 35-47. 

CARSALADE, Flavio de Lemos. A Pedra e o Tempo: Arquitetura como patrimônio cultural. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2014. 

_____. Patrimônio histórico. Sustentabilidade e sustentação. Vitruvius, texto especial, v. 80, 
2001. 

CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos. São Paulo: 
Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009. 

CHING, Francis D.K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

_____. Representação gráfica em arquitetura. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

_____, Lorraine. Técnicas de representação. [Representational techniques]. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. 

HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

KÜHL, Beatriz Mugayar. História e Ética na Conservação e Restauração de Monumentos 
Históricos. Revista CPC. São Paulo, v.1, n.1, p. 16-40, nov. 2005/ abr. 2006. 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 

NORBERG-SCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar. In: NESBITT, Kate. Uma nova agenda para 

a arquitetura: antologia teórica. 1965-1995. São Paulo: Cosac Naify, 2ª. ed. rev., 2013. 

RIEGL, Alöis. O culto moderno aos monumentos. Madrid: Visor, 1987.  

RUSKIN, John. A lâmpada da memória. Trad.: Maria Lucia Bressan Pinheiro. Cotia – SP: Ateliê 
Editorial, 2008. 

SANTA CECÍLIA, Bruno. Éolo Maia: complexidade e contradição na arquitetura brasileira. Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2006. 

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Teorías de la intervención arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 
2006. 

TSCHUMI, B. Event-cities 3. Concept vs. Context vs. Content. Cambridge, Massachussets: MIT 
Press, 2004. 

VIOLLET LE DUC, E. Restauração. Trad. Beatriz M. Kuhl. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. 

ZONNO, F.V. “O valor artístico na relação passado-presente – modos de interpretação do 

lugar.” In: TREVISAN e NOBREGA (Org.). Projeto e Patrimônio – reflexões e aplicações. Rio de 

Janeiro: Rio Books, 2016. 

NBR: 

NBR 6492 – Representação de projetos de Arquitetura. 

NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de Escalas. 

NBR 8402 – Execução de caracter para escrita em desenho técnico. 

NBR 8403 – Aplicação de Linhas em Desenhos. 

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Sites sobre Patrimônio Cultural: 

ABRACOR – Associação Brasileira de Conservadores – Restauradores de Bens Culturais 
http://www.abracor.com.br/novosite 

DOCOMOMO Brasil - http://www.docomomo.org.br 

http://www.abracor.com.br/novosite
http://www.docomomo.org.br/
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ICCROM - International Centre For The Study Of The Preservation And Restoration Of Cultural 
Property - http://www.iccrom.org 

ICOM - Conselho Internacional de Museus http://www.icom.org.br 

Instituto Socioambiental - www.socioambiental.org.br 

ICOMOS Internacional Council on Monuments and Sites – www.icomos.org  

IPHAN - http://www.iphan.gov.br 

Ministério da Cultura - http://www.cultura.gov.br 

Organização das Cidades Patrimônio Mundial - http://www.ovpm.org 

Sítio Internacional sobre La Revitalizacion de Centros Historicos de Ciudades de America Latina y 
Del Caribe - http://www.archi.fr/SIRCHAL 

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage - www.ticcih.org  

UNESCO – World Heritage Centre - http://whc.unesco.org 

UNESCO - http://www.brasilia.unesco.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprovado pelo Colegiado em  /  /   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniel de Paiva Dias Júnior Luciana Massami Inoue 
Docente                                                                         Coordenadora pro tempore 
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Objetivos

▪ Compreender o estado da arte no que tange as

concepções e teorias contemporâneas sobre

inserção de novos edifícios em áreas de

tombamento, sítios históricos, espaços

preexistentes, com ênfase em áreas com valor

para preservação;

▪ Desenvolver a capacidade crítica sobre as

relações entre escalas, volumetrias, materiais,

texturas, tecnologias, técnicas, custos e

preexistências físicas, ambientais, sociais,

culturais, antropológicas;

▪ Problematizar a recepção, leitura e apropriação

do novo edifício pela comunidade;

▪ Questionar sobre o papel do Arquiteto na

produção da cidade contemporânea;

▪ Desenvolver um Projeto Preliminar / Legal de

Arquitetura, visando conhecimento sobre

aprovação do mesmo na prefeitura local;

▪ Aprimorar a representação técnica e artísica do

estudante (através do desenho arquitetônico,

maquete e/ou modelo eletrônico, pranchas

humanizadas).

Resumo

A proposta do EIN é instrumentalizar o

aluno para o desenvolvimento do Projeto

de Edifícios Contemporâneos integrados ao

Espaço Ambiental e Cultural Urbano das

cidades.

A disciplina será desenvolvida de maneira

remota, por meio de ATIVIDADES

SÍNCRONAS, em tempo real, e em

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS, a serem

realizadas autonomamente.

O conteúdo será divido em 03 módulos,

que se complementam, no exercício de

desenvolver a habilidade de solucionar as

demandas levantadas. Estarão inclusos

seminários, análises relacionadas ao tema,

aulas teóricas e estudos referenciais.

Como proposta final da disciplina será

desenvolvido um projeto de temática livre,

mas condizente com o diagnóstico feito

durante o percurso, buscando se inserir de

maneira coerente com o contexto estudado,

respeitando as legislações urbanísticas

vigentes e o patrimônio preexistente.
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Projeto de edifício

ÁREAS

Preferencial: P

Aceitável: A

Não recomendada: N

P

Projeto urbano

Planejamento urbano e regional

Intervenção em patrimônio

Intervenção na paisagem

Interfaces de arquitetura

A

Obra civil

ÊNFASES T.I.N

Preferencial: P

Aceitável: A

Não recomendada: N

A

Patrimônio

A Planejamento urbano e regional

P Livre

N

P

P
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Produtos

▪ Leituras dirigidas;

▪ Seminário sobre referências de

projeto relacionados ao tema;

▪ Análise urbano-paisagística do local

designado para inserção da nova

arquitetura;

▪ Conceituação da proposta, com

estudos de volumetria, usos,

explorando materiais e tecnologias;

▪ Proposta preliminar de projeto para

um espaço de interiores residencial;

P

P


