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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO 
Turno: INTEGRAL Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Unidade curricular 

MOD: Análise Crítica, Teoria e história da arquitetura e urbanismo 
EQUIVALÊNCIA: 

FUND: Análise Crítica, Teoria e história da arquitetura e urbanismo OU  
01 MOD:THP + 01 MOD:TES 

Departamento 
DAUAP 

Nome da Professora 
Flávia Nacif da Costa 

Período 
2° 

Fundamentação 

Carga Horária 

Teórica 
síncrona 

72h 

Prática 
--- 

Total 
72h 

Natureza 
Optativa no sistema 
remoto emergencial 

Grau acadêmico / Habilitação 
Bacharelado /Teoria e História 

Pré-requisito 
---- 

EMENTA 
A arquitetura e a cidade diante da arte moderna e das revoluções sociais, técnicas e industriais 
ocorridas a partir do século XVIII. Arquitetura Moderna e Contemporânea. Surgimento e evolução 
do pensamento urbanístico. Introdução às questões relativas ao patrimônio histórico e cultural. 

OBJETIVOS 
Desenvolver no aluno a compreensão dos processos que configuram a produção e a teoria 
arquitetônica e urbanística contemporâneas, a partir da análise histórica. Consolidar a capacidade 
do aluno de aprofundar autonomamente conhecimentos referentes à arquitetura, ao urbanismo e ao 
paisagismo, a partir de um mapeamento da produção arquitetônica ao longo da história. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A unidade curricular será desenvolvida em torno de 6 unidades, distribuídas ao longo de 12 
semanas, sendo as 3 primeiras um panorama histórico-crítico dos períodos e movimentos e os 
demais uma discussão temática em torno da arquitetura contemporânea, não necessariamente 
organizados cronologicamente, onde predomina o caráter teórico das abordagens. 
 
Conteúdo programático e cronograma: 
 
Unidade 1: 1ª e 2ª semanas 
O Movimento Moderno, as vanguardas artísticas do início do século XX e a Bauhaus 
Unidade 2: 3ª e 4ª semanas 
A arquitetura Pós-moderna 
Unidade 3: 4ª e 5ª semanas 
O Deconstrutivismo e o Minimalismo 
Unidade 4: 6ª e 7ª semanas 
Arquitetura contemporânea: tessituras e permeabilidades 
Unidade 5: 8ª e 9ª semanas 
Comunicação e mobilidade, corpo e representação 
Unidade 6: 10ª, 11ª semanas 
Espaço e gênero, morar e habitar 
Obs.: a 12ª semana abarcará o desenvolvimento da última tarefa avaliativa. 
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METODOLOGIA  
 
As atividades serão desenvolvidas de forma assíncrona, e a distribuição do conteúdo ocorrerá 
semanalmente e quinzenalmente no portal didático do campus virtual da UFSJ, conforme o tempo 
de duração da unidade. Além do material postado como conteúdo da unidade, em arquivo pdf 
interativo com textos, imagens e links para vídeos ou textos, haverá instruções para leituras de 
textos, visitas a sites recomendados e, eventualmente, a outros canais disponíveis. A cada 
unidade lançada, quando houver uma atividade avaliativa a ela conectada, haverá a postagem de 
instruções para a realização das mesmas. Seu desenvolvimento é assíncrono, mas deve obedecer 
aos prazos estabelecidos e valerão como parte das avaliações de frequência e aproveitamento do 
curso. 
O esclarecimento de dúvidas e demais orientações deverá ocorrer também essencialmente de 
forma assíncrona, via mensagem no canal do portal didático. Caso haja necessidade de contato 
por meio de videoconferência síncrona, ao longo do desenvolvimento da unidade curricular, ela 
deverá ocorrer mediante agendamento prévio, com contato via mensagem no portal didático. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
As atividades avaliativas englobarão postagens num Fórum (entre a 1ª e a 2 semanas) e o 
desenvolvimento de trabalhos divididos em três Tarefas (Tarefa 1: entre a 3ª e a 4ª semanas; 
Tarefa 2: entre a 5ª e a 7ª semanas; Tarefa 3: entre a 9ª e a 12ª semanas). A cada grupo de 
semanas indicado, e com o devido detalhamento dos trabalhos, o estudante deverá postar as 
atividades no portal didático do Portal Didático. Devem ser observadas as datas iniciais e finais 
com atenção, uma vez que entregas fora do prazo configurarão infrequência na disciplina. Cada 
entrega de atividade previamente estabelecida contará como presença, sendo a nota final 
composta pela seguinte proporção: o Fórum equivalerá a 15% da nota e da presença; a Tarefa 1 
a 20%; a Tarefa 2 a 25%; a Tarefa 3 a 40%. As instruções de cada atividade serão postadas ao 
longo da disponibilização do conteúdo, e de acordo com o andamento de sua divisão nas 
unidades. O aluno deve obter um aproveitamento mínimo de 75% da disciplina e obter o mínimo 
de 60 pontos em 100 para aprovação – ou seja, deve realizar no mínimo 75% das entregas (que 
equivalem a 75% da frequência) e obter o mínimo de 60 pontos na somatória de todas as notas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

GHIRADO, Diane Yvonne. Arquitetura contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. 

NESBITT, Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965 - 1995). São 
Paulo: Cosac Naify, 2a Ed. Rev., 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CHENG, Irene; TSCHUMI, Bernard (orgs). State of architecture at the beginning of the 21st 
century. Nova York: Monacelli Press, 2004. 

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S,M,L,XL. Nova York: The Monacelli Press, 1995. 

MONTANER, Josep Maria. Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade 
do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 

RAUTERBERG, Hanno. Entrevistas com arquitetos. RJ: Viana & Mosley, 2008. 

SOLÁ-MORALES RUBIÓ, Ignasi de. Diferencias: topografia de la arquitectura contemporanea. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2003. 
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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 
materiais alternativos e/ou complementares, on line ou compartilhados num espaço de 
biblioteca virtual, no portal didático, dentro do espaço da disciplina. 
 
 

Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
 

 
______________________________ 

Prof. Dra. Flávia Nacif da Costa 
 

______________________________ 
Coordenador(a) 

 


