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EMENTA GERAL 
Exercitar 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. Exercitar o conhecimento sobre os            
processos diversificados de proposição espacial e execução, seja por meio de maquetes,            
protótipos ou construções de objetos e mecanismos em escala real. Aprimorar a linguagem própria              
e diversificada para representação do espaço. 

EMENTA ESPECÍFICA 
Exercitar a capacidade crítica para problematizar a reconversão de usos das edificações com             
interesse histórico/cultural. Examinar os princípios que norteiam as práticas de intervenção em            
edifícios patrimoniais. Exercitar o conhecimento sobre a produção arquitetônica em ambientes de            
valor patrimonial. Aprimorar a linguagem específica da representação sobre construções existentes           
de valor histórico. 

OBJETIVOS 
GERAL: Desenvolver a capacidade crítica do aluno para problematizar situações concretas ou            
abstratas com pequena e média complexidades (no nível do objeto, dos espaços interiores, do              
edifício, do paisagismo e da cidade) e propor soluções criativas com consciência das possíveis              
consequências de suas propostas. 
ESPECÍFICOS: 

● conhecer exemplos de projetos de intervenção em imóveis de interesse cultural que foram 
adaptados a usos distintos dos originais; 

● questionar o uso do patrimônio histórico exclusivamente para usos culturais; 
● entender a demanda de usos dos bairros e da cidade, bem como os valores associados 

aos edifícios históricos para cada grupo social; 
● desenvolver o projeto de reconversão de uso priorizando uma edificação pré-existente de 

interesse cultural. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



 

Conceito de intervenção arquitetônica. Análise da      
obsolescência funcional das edificações históricas: causas e consequências. Análise de possíveis           
novos usos: limites materiais, programáticos e de significados. Identidade das intervenções: o            
“lugar” da intervenção frente às 

 

obras preexistentes. O projeto de intervenção: abordagem técnica, estética e funcional. Análise 
crítica de projetos de reuso do patrimônio. 

METODOLOGIA 
ATIVIDADES SÍNCRONAS: 
Aulas expositivas síncronas semanais de acordo com cronograma oficial da Coordenação do            
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ. Utilização de recursos audiovisuais como o Google              
Meet, powerpoint e navegação em sites disponíveis da internet. Serão 12 encontros, um por              
semana, valendo por 1 horas / aula, totalizando 12 horas síncronas. 

 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: 
60 horas divididas em uma postagem por semana, com instruções para leituras de textos, visitas               
aos sites recomendados, indicações de links de documentários, filmes, clipes no YouTube e outros              
canais disponíveis. Postagem de instruções para as tarefas das atividades assíncronas que            
valerão como parte das avaliações de aproveitamento do curso. 

 
Todas as atividades síncronas e assíncronas terão o Portal Didático da UFSJ como o mediador. 
Os links dos encontros síncronos serão informados via Portal Didático. 

 
Disponibilização de uma hora semanal adicional, síncrona, para esclarecimentos de dúvidas e 
orientações, mediante agendamento prévio via e-mail: liziane.mangili@ufsj.edu.br 

 
OBSERVAÇÃO: Tendo em vista a possibilidade de nem todos terem acesso às bibliografias             
básicas e complementares oficiais do projeto pedagógico, serão postados no portal           
didático várias alternativas on line com resenhas, entrevistas, documentários, discussões e           
artigos (de livre acesso) de questões fundamentais discutidas pelos autores sugeridos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

mailto:liziane.mangili@ufsj.edu.br


 

● Qualidade de representações gráficas. 
● Objetividade, clareza e capacidade de síntese. 
● Coerência e capacidade de análise crítica. 
● Abordagem e abrangência dos conteúdos. 

 
A cada duas semanas, o estudante deverá postar no diário de bordo e / ou no Fórum do Portal 
Didático, uma atividade previamente estabelecida, que contará como presença e 60% da 
avaliação, totalizando 6 atividades postadas: 60% dos créditos (e 60% da presença). 

 
Trabalho final entregue via Portal Didático, de acordo com as instruções que serão postadas no 
Portal didático 4 semanas antes do término do período de aulas: 40% dos créditos (e 40% da 
presença). 

 
Avaliação substitutiva: quaisquer atividades, das 6 propostas para postagem no portal didático 
(diário de bordo e / ou Fórum), poderão ser repostas em qualquer momento do curso até duas 
semanas antes do encerramento das aulas. Em situações especiais, em comum acordo entre o 
professor e estudante, algumas das postagens poderão ser substituídas por avaliação síncrona 
oral, via Google Meet, flexibilizando ao máximo, as possibilidades de não retenção no curso. 

 
Observação: a avaliação final terá o prazo estabelecido de acordo com o cronograma da disciplina, 
encerrando as entregas digitais no último dia de aula do período letivo emergencial, no portal 
didático. 

 
Os casos e situações omissos serão resolvidos mediante discussão individual, de acordo com as 
solicitações agendadas previamente. 
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