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Resumo
A proposta do EIN parte da concepção de que
ao se pensar e projetar “a casa”, trabalha-se
com as referências básicas familiares que
parametrizam a proposição em arquitetura e
o urbanismo.
Partindo disso, durante o estúdio serão
realizados estudos – teóricos, referenciais e
projetivos – que focarão a compreensão de
soluções, demandas e possibilidades que a
complexidade de um projeto de “casa”,
imbuído de seu sentido pleno do “habitar
essencial” pode solicitar à arquitetura.
Serão desenvolvidos 2 projetos residenciais –
casas – com diferentes pontos de partida e
parâmetros, pretendendo-se exercitar com
isso a capacidade de compreensão e
problematização de realidades e a partir disso,
a articulação embasada de espaços
arquitetônicos.

• discussões teóricas sobre a casa para base
conceitual e proposição de projeto;
•

desenvolvimento de processos de projeto –
diagramas, croquis, estudos → projeto;

• Estabelecimento de visão crítica sobre
referências projetuais a fim de se
experimentar modos de compreensão de
arquitetura – ler arquitetura e aprender
arquitetura;
• Exercitar a proposição de projetos de
arquitetura de “casas” em contextos
específicos, comuns e familiares;

Objetivos
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• projeto – diagramas, croquis, estudos;
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• análises de inserção urbana, ambiental e
implantações;
ÁREAS
P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

N

Intervenção na paisagem

A

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• estudos teóricos básicos para
embasamento e discussões sobre a “Casa”;
• desenvolvimento de projetos arquitetônicos
de casas em 2 exercícios de concepção e
desenvolvimento.
• apresentação e representação processual e
técnica de projetos arquitetônicos;
• noções e desenvolvimento de projetos
complementares básicos.

Produtos
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Estúdio Intermediário

museu do amanhã (SanNago Calatrava)
Rio de Janeiro

ÊNFASES T.I.A
P

Obra civil

A Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

A
P Planejamento urbano e regional
A Livre
bauhaus (Walter Gropius) – Dessau

ACH

Cidade-Imagem-Iden5dade 1- arquitetura
unité d’habitacion (Le Corbusier) - Marseille
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Resumo
A proposta do estúdio é invesNgar como
aspectos exteriores ao campo disciplinar da
Arquitetura e Urbanismo (como crises
políNco-econômicas, mudanças de padrões
de comportamento, imposição de valores,
etc.. ) se conﬁguram, se manifestam e se
materializam nos espaços arquitetônicos e
urbanos citadinos, e discuNr como estes
projetos tendem a se transformar em
símbolos de “modernidade”.
Tendo como referência projetos
arquitetônicos e inserções/ intervenções
urbanas, de diversas escalas e diferentes
perﬁs, este módulo discuNrá o processo de
construção da imagem e da idenNdade das
cidades, que se uNlizam de atributos gsicoespaciais-conceituais cada vez mais
espetaculares e complexos, e que promovem
mudanças signiﬁcaNvas na vida coNdiana das
pessoas.

Obje5vos
•

Promover uma plataforma de produção
críNca-teórica-práNca que discuta a
Arquitetura e Urbanismo como disciplina,
práNca e produto

•

evidenciar a importância das discussões de
caráter críNco-teórico-histórico como parte
indispensável do processo de
experimentação projetual,

•

discuNr conceitos/ abordagens teóricas
sobre os processos de formação das
imagens e idenNdades das cidades

•

analisar criNcamente os processos históricos
de construção e de transformação da
paisagem urbana (espaços urbanos e
objetos arquitetônicos)

•

desenvolver propostas de intervenção
arquitetônica para um determinado
contexto, observando as parNcularidades
locais e/ou aspirações globais – sobretudo
no que concerne as indústrias criaNvas e do
turismo
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Resultados
•

Elaboração de estudos (2D e 3D) e de
propostas projetuais arquitetônicas em síNos
especíﬁcos contemporizando,
contextualizando e hierarquizando as
especiﬁcidades espaciais, formais, funcionais,
programáNcas e as relações entre o objeto
proposto e a (re)criação de uma (nova)
imagem/idenNdade para a cidade.

•

Apresentação do processo projetual –
análises do terreno, estudos de implantação,
propostas composiNvas e desenvolvimento
do projeto, estudos de condicionantes
climáNcos, aplicabilidade de conceitos e
teorias, modelos 3D esquemáNcos.

•

Apresentação do projeto ﬁnal – poriolio/
pranchas com desenhos da proposta
arquitetônica e de inserção urbana, modelos
3D, memorial analíNco-descriNvo-jusNﬁcaNvo
do projeto.

ÁREAS
A
P

Projeto de edigcio

P
A

Projeto urbano

A
P

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

P

Intervenção na paisagem

P

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N
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Instituição: as complexidades de
um projeto institucional

ÊNFASES TIN
P Obra civil
A Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

N Planejamento urbano e regional
A Livre
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Estúdio Intermediário Instituição – 1º Bimestre
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Resumo

Trazendo na prática para a sala de aula o
processo
e
metodologia
do
desenvolvimento
de
um
projeto
arquitetônico real, as demandas do
mercado de trabalho, as tendências
contemporânea e a vivência de atuação do
arquiteto como profissional autonômo.

• Desenvolver a capacidade de criação e
pensamento crítico no processo de
construção do Projeto Arquitetônico a
partir de uma demanda real;
•

Estudar o conceito do projeto, partido
arquitetônico e sua organização espacial
(Forma, espaço e ordem);

• Discutir e analisar as questões
construtivas, estruturais e infra-estruturais
de um projeto;
• Desenvolver a capacidade de pensar e
planejar a execução do projeto;
• Analisar criticamente a demanda, o
programa e as condicionantes de projeto;
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O objetivo desse estúdio é desenvolver um
projeto arquitetônico completo de uma
edificação institucional, a partir de uma
necessidade real, trabalhando o processo
de projeto desde a análise das
condicionantes, até o desenvolvimento
Executivo. Evidenciando as necessidades do
programa e o projeto ideal em contra
partida com as limitações de orçamento e
manutenção.

Objetivos

2020-1


P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

A

Intervenção na paisagem

A

Interfaces de arquitetura
Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Projeto arquitetônico desenvolvido
em 3 fases (Estudo Preliminar,
Projeto Legal e Projeto Executivo),
contendo plantas, cortes, fachadas,
detalhamento, maquete (física ou
eletrônica) e memorial descritivo.
• Aquisição de repertório teórico das
formas de projetar edificações
institucionais;
• Aquisição de repertório projetual
de instituições;

Resultados


Curso de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal de São João del Rei

ÁREAS

2020-1

Universidade Federal de São João del Rei
Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Estúdio Intermediário REUSO

1º Bimestre

Reuso de edificações de interesse
cultural
ÊNFASES TIN
P Obra civil
P Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

A Planejamento urbano e regional
A Livre
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Resumo
O objetivo desse estúdio é repensar os usos
exclusivamente culturais da cultura, ou seja,
propor a reabilitação/reconversão de
edificações de interesse patrimonial para
outros usos, que não apenas os
equipamentos culturais, questionando essa
prática e mostrando a viabilidade de outros
usos.

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

A partir do conhecimento e análise de
projetos de reconversão de uso de
edificações pré-existentes, pretende-se
intervir em espaços na cidade de São João
del Rei ou outras, para reconvertê-los em
habitações e/ou outros usos que não os
culturais (museus, centros culturais).

• Entender a demanda de usos dos bairros e da
cidade, bem como os valores associados aos
edifícios históricos para cada grupo social;

• Questionar o uso do patrimônio histórico
exclusivamente para usos culturais;

• Desenvolver o projeto de reconversão de uso
priorizando uma edificação pré-existente de
interesse cultural.

Objetivos

2020-1
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ÁREAS
P

Projeto de edifício

A

Projeto urbano

A

Planejamento urbano e regional

P

Intervenção em patrimônio

A

Intervenção na paisagem

A

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Aquisição de repertório projetual
na temática de projetos de
reconversão de uso de edificações
históricas;
• Identificação
dos
associados à edificação;

valores

• Diagnóstico urbano visando pautar
a proposta dos melhores usos,
compatíveis com os valores da
edificação;
• Projeto arquitetônico, contendo
plantas, cortes, fachadas, maquete
(física ou eletrônica).

Resultados

2020-1
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Estúdio Intermediário
tarde

1º Bimestre
ÊNFASES T.I.
A Obra civil
N Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

N Planejamento urbano e regional
P Livre

AEPR

Arquitetura em processo

2020-1
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Resumo
Este estúdio parte do estudo de
estratégias de projeto de determinado(s)
arquiteto(s) como modos de investigação
espacial em seus processos de produção e
recepção, visando à reflexão crítica sobre
métodos, representações e construções
de objetos arquitetônicos. Tal reflexão
pretende enriquecer o repertório dos
alunos quanto à concepção do conceito e
da forma no processo de projeto,
atualizando suas ferramentas e sua
postura crítica diante do edifício, da
cidade e das demandas contemporâneas
de uso do espaços. Pretende ainda
atualizar a compreensão quanto aos
agentes do espaço e a potencialização de
novas espacialidades e experiências, a
partir de proposições mais flexíveis e
adaptativas.

• Pesquisar, analisar e explorar processos de
projeto de arquitetos, compreendendo seus
métodos e posturas;
•Discutir a possibilidade de apropriação das
estratégias estudadas na produção de novos
espaços, condizentes com as demandas do
homem contemporâneo;
• Experimentar novas abordagens projetuais e
desenvolver ferramentas próprias para
concepção espacial
• Atualizar demandas e experiências a partir
de novas espacialidades

Objetivos
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• Maquetes;
ÁREAS
P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

A

Intervenção na paisagem

A

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Mapeamentos conceituais e
diagramas;
• Representações técnicas do
projeto e sua inserção no espaço
urbano;
• Especulações estruturais, de
materiais e construtivas do objeto;

• Representações tridimensionais
das ambiências pretendidas

Produtos

2020-1
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Estúdio Intermediário

1º Bimestre
ÊNFASES T.I.
A Obra civil
A Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

A Planejamento urbano e regional
A Livre
LUAR

Luz e Arquitetura

2020-1
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Resumo
A má qualidade das condições de iluminação natural
verificada em grande parte das edificações é um reflexo
da principal dificuldade que se impõe à integração da
luz natural no projeto arquitetônico: a própria
compreensão do fenômeno e os aspectos físicoconstrutivos a ele relacionados.
Somente a
consideração da luz natural e a valorização do princípio
ambiental como princípio ordenador conduzirá a um
resultado satisfatório, garantindo a qualidade final do
“produto” – a obra concluída (PEREIRA et al, 2005).

Sobre o conforto visual, objetivo desejado ao se trabalhar
com a iluminação, Malheiros et al (2006) ressalta que em
um sentido mais restrito o conforto visual atende às
questões de quantidade de luz e eliminação de seus
defeitos, e num sentido mais amplo proporciona prazer
visual e um ambiente agradável e atrativo.
A partir destas considerações, este estúdio propõe o uso
da luz natural como princípio ordenador de projeto,
buscando atender não somente o mínimo de luz natural
desejável e indicada para determinados ambientes e usos,
mas também uma atmosfera agradável e prazerosa aos
usuários.

• Discutir os conceitos de iluminação e
conforto visual, e a partir disso debater as
possibilidades do uso da luz como princípio
ordenador do projeto de arquitetura;
• Analisar o contexto climático e ambiental:
interpretação de dados e avaliação dos
potenciais de projeto a partir da definição
do local de intervenção;
• Analisar por meio de simulações
computacionais o entorno, bem como as
propostas de projeto;
• Desenvolvimento de estudo preliminar a
partir dos conceitos e análises realizados;
• Desenvolvimento de projeto final.

Objetivos

2020-1
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• Diagnóstico climático e ambiental
do local da intervenção utilizandose de simulações computacionais;
ÁREAS
P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

N

Intervenção na paisagem

N

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Estudo preliminar com análise
prévia a partir de simulações;
• Proposta
espacial
completa
(representação
técnica),
apresentação gráfica e simulações
finais justificando as estratégias de
iluminação propostas.

Produtos

APO
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Estúdio Intermediário

Arquitetura Popular
1º Bimestre
ÊNFASES T.I.
P Obra civil
A Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

A Planejamento urbano e regional
A Livre
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Resumo
A arquitetura popular abarca um grande
percentual da construção civil realizada no
Brasil.
Suas formas expressivas e espontâneas de
habitar contam, porém, com uma escassa
compreensão por parte de profissionais
como arquitetos, que participam ainda
muito pouco desta vasta produção.
Através da investigação e experiência dos
processos, elementos, espaços e modos
de apropriação inerentes à arquitetura
popular, se exercitarão estudos
propositivos para interagir com ela e até
mesmo aperfeiçoá-la.
O Estúdio decorre no âmbito do projeto
de extensão ‘Suporte arquitetônico para
demandas populares’.

• Conscientizar sobre os processos, elementos,
fatores e agentes que interagem na produção
da arquitetura popular;
• Incorporar técnicas e instrumentos de
levantamento, organização e análise de
dados;
• Desenvolver trabalhos/projetos no contexto
da arquitetura popular, atendendo demandas
reais.

Objetivos

2020-1
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ÁREAS
P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

A

Intervenção na paisagem

A

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Memorial explicativo da proposta
• Representação (gráfica, espacial,
multimídia etc) do processo de
trabalho e da proposta de
intervenção espacial
• Especificação de processos e
soluções construtivas

Produtos
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Estúdio Intermediário

1º Bimestre
ÊNFASES T.I.
P Obra civil
A Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

P Planejamento urbano e regional

UeN
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P Livre

Urbano e Natureza

2020-1


Resumo

Com base em textos e estudos de caso, serão
discutidos conceitos básicos e desenvolvidas
experimentações sobre a relação entre Espaço e
Natureza .
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Sustentabilidade, ecologia, preservação, meioambiente, entre outros, são termos que cada vez
mais tornam-se obrigatórios para diferentes áreas
do conhecimento. Obrigatório porque está
colocado o limite de nossa humanidade. Se por
um lado é um grande desafio, por outro desvelanos os caminhos para os inúmeros problemas
urbanos a serem enfrentados especialmente pelo
arquiteto urbanista.

• Permitir ao estudante apreender o
debate ambiental relacionado à
produção do espaço urbano
contemporâneo;
• Estimular uma visão de totalidade sobre
propostas projetuais;
• Fomentar uma sensibilidade ambiental
em relação às dinâmicas sociais no
espaço.

Objetivos
.
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ÁREAS
A

Projeto de edifício

P Projeto urbano

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

P Planejamento urbano e regional
A

Intervenção em patrimônio

P

Intervenção na paisagem
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P Interfaces de arquitetura

• Apresentação de seminários sobre
textos com as abordagens conceituais
principais;
• Dossiê de pesquisa, diagnóstico e
resposta projetual;
• Participação nos debates em aula.

Produtos

