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PLANO DE ENSINO 

 
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO 

Turno: INTEGRAL Currículo: 2013 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular 
TEORIAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2020/ER1 

EQUIVALÊNCIA: 
A mesma disciplina ministrada presencialmente, com a mesma carga horária 

de 36 horas. 

Departamento 
DAUAP 

Nome do Professor 
Liziane Peres Mangili 

Período 
3° ao 10° 

 

Carga Horária 
Teórica 

síncrona 
12h 

Assíncrona 
24h 

Total 
36h 

Natureza 
EMERGENCIAL 

REMOTO 1 

Grau acadêmico / Habilitação 
Bacharelado  

Pré-requisito 
---- 

EMENTA 
Fundamentos, teorias, história e análise crítica da preservação e da restauração em patrimônio             
artístico, arquitetônico e/ou urbano 

OBJETIVOS 
Conhecer a evolução dos conceitos e teorias no âmbito do patrimônio cultural. Dotar de              
conhecimento e capacidade crítica para analisar questões relativas à preservação e à restauração             
em patrimônio artístico, arquitetônico e/ou urbano 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Formação do campo patrimonial no Ocidente.  
- Teorias do restauro 
- Cartas Patrimoniais 
- Patrimônio em debate: análise crítica a partir das teorias decoloniais 
- Legislação aplicada ao 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: 
24 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. 
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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 
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. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (de acordo com Projeto Pedagógico) 
BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia, São Paulo: Ateliê, 2005.  
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Unesp, 2001.  
LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (de acordo com Projeto Pedagógico) 
AUSTRALIA ICOMOS. The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance. 2013. Disponível em: 
&lt;http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf
&gt;. Acesso em: 19 fev. 2015. 
 
BARDESCHI, Marco Dezzi. Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria.             
Milão: Franco Angeli, 2009. 
 
BOITO, C. Os Restauradores. Tradução Paulo e Beatriz Mugayar Kühl. 2. ed. Cotia: Ateliê              
Editorial, 2003. 
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BRASIL. Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio               
histórico e artístico nacional. Diário Oficial (DOFC), Rio de Janeiro, RJ, 6 de dezembro de 1937, p.                 
24056. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm&gt;. Acesso     
em: 30 jan. 2015. 
 
CURY, I. (Org.). Cartas Patrimoniais. 3. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. 
 
JOKILEHTO, Jukka. A history of architectural conservation. Oxford: Butterworth-Heinemann:         
ICRROM, 1999. 
 
KØLVRAA, Christoffer (2018), 'Modalities of heritage practice' [online] ECHOES: European          
Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities. Disponível em: http://keywordsechoes.com/         
[Acessado em 18/01/2020 às 18:07h]. 
 
MARCONI, Paolo. Il restauro e l’architetto. Teoria e pratica in due secoli di dibattito. Veneza:               
Marsilio, 1993.  
 
POULOT, D. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumentos aos             
valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. 
 
RIEGL, A. El culto moderno a los monumentos. 3. ed. Madrid: A. Machado Libros S.A., 2008. 
 
RUSKIN, J. A lâmpada da memória. Tradução Maria Lucia Bressan Pinheiro; revisão Beatriz e              
Gladys Mugayar Kühl. Cotia: Atelier Editorial, 2008. 
 
VIOLLET-LE-DUC, E. E. Restauração. Tradução Beatriz Mugayar Kühl. Cotia: Ateliê Editorial,           
2000. 
 
ZANCHETI, S. M.; HIDAKA, L. T. F.; RIBEIRO, C.; AGUIAR, B. Judgement and validation in the                
Burra Charter process: introducing feedback in assessing the cultural significance of heritage. City             
&amp; Time v. 4 n. 2, 2009, p.5. Disponível em: &lt;http://www.ct.ceci-br.org&gt;. Acesso em: 30              
jan. 2015. 

 
Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Profa. Dra. Liziane Peres Mangili 

 

______________________________ 
Coordenadora 
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