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Resumo
Este estúdio se volta a questão da ocupação das
bacias hidrográficas de São João del – Rei,
contrastando com as diretrizes do Plano Diretor e
buscando formas de balizar uma expansão
urbana com menos impacto socioambiental nas
áreas ainda não consolidadas.
Pretende-se trabalhar com maquetes para
sensibilização comunitária, visitas de campo,
entrevistas com lideranças e instituições de
educação e planejamento.
O estúdio se voltará à promoção da construção
de um diálogo de saberes entre população local
e acadêmica, gestores e construtores do espaço
urbanizado, procurando compreender as
questões proeminentes relacionadas a um
planejamento ambiental mitigador de impactos,
que se adeque à morfologia da bacia e às
questões de necessidade de expansão da cidade.

• Compreensão morfológicas de algumas bacias
hidrográficas de SJDR,
• interface entre as temáticas ambiental e
urbana
• Formular de cartografia temática (topográfica,
geomorfológica, ambiental e urbana);
• Compreensão da vulnerabilidade social e
fragilidade ambiental da área de enfoque;
• Criação de um planejamento ambiental
estratégico;

• Compreensão da morfologia da bacia
hidrográfica e dos impactos socioambientais
relacionados à negligência para com o ciclo
hidrológico e como isso pode ser incorporado
à diretrizes na escala do lote

Objetivos
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•Plano estratégico de curto, médio e longo
prazo sobre minimização de impactos
socioambientais na área estudada;
ÁREAS
P

Projeto de edifício

P

Projeto urbano

P

Planejamento urbano e regional

P

Intervenção em patrimônio

P

Intervenção na paisagem

P

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

•Diagnóstico e elaboração de resposta
projetual para um planejamento
coerente às demandas da área;
• Plano estratégico condizente à
operacionalização das demandas;
• Proposição de cenários futuros e de
novas ambiências urbanas;
•Proposta espacial completa
(representação técnica) e apresentação
gráfica em linguagem acessível à
população e tomadores de decisão.

Produtos
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Resumo

Diferente de um conjunto de ferramentas de
definição projetual, é uma forma de
enfrentamento ao que Maricato tem denominado
de “analfabetismo urbanístico”, é um exercício de
envolvimento na construção do próprio espaço
de modo consciente.
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A participação é um princípio de projeto
comumente conhecida pela interação com grupos
sociais demandantes de intervenções que se
orientam pelo Direito à Moradia e Direito à
Cidade.

• Apresentar a abordagem participativa
em diferentes interfaces de atuação em
Arquitetura e Urbanismo, tais como no
projeto, na tecnologia construtiva, na
legislação urbana, na infraestrutura, na
produção do espaço urbano, entre
outros.
• Experienciar a participação na
elaboração de uma proposta de
intervenção.

.

Objetivos
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ÁREAS
P

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
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Resumo
“...A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das
recordações e se dilata...não conta o seu passado, ela o contém
como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas , nas grades
das janelas... A cidade aparece como um todo no qual nenhum
desejo é desperdiçado e do qual você faz parte, e, uma vez aqui se
goza tudo o que não se goza em outros lugares, não resta nada
além de residir nesse desejo e se satisfazer...” Ítalo Calvino

Reconhecer os valores, qualidades dos legados do passado é
fundamental para a produção de uma arquitetura/urbanismo
consciente, crítico, factível, viável.
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/intervenções como
algo que marcará também indelevelmente a paisagem
habitada.
É necessário refletir, investigar sobre a produção de uma
arquitetura/urbanismo 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/clarividente com a
paisagem cultural/ contexto que o circunda.

• Compreender o estado da arte no que
tange as concepções e teorias
contemporâneas sobre inserção de novos
edifícios/estruturas em áreas de
tombamento, sítios históricos, espaços com
valor para preservação – preexistências em
geral;
• Desenvolver a capacidade crítica sobre as
relações entre escalas, volumetrias,
materiais, texturas, apropriações, usos e
preexistências;
• Problematizar a recepção, leitura e
apropriação do novo edifício/estrutura pela
comunidade;

• Indagar sobre o papel do Arquiteto na
produção da cidade contemporânea.

Objetivos
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ÁREAS
P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

P

Intervenção em patrimônio

P

Intervenção na paisagem

A

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

•Projeto Arquitetônico Básico
completo (representação técnica,
maquete e/ou modelo eletrônico);

•Memorial descritivo (conceitual e
técnico);
•Pranchas humanizadas.

Produtos
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Estúdio Intermediário

(nova) Praça Mauá – Rio de Janeiro

ÊNFASES T.I.A
P

Obra civil

A Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

P Planejamento urbano e regional
A Livre
nyhavyn– København

ACH

Cidade-Imagem-Iden5dade 2 - urbanismo
paris plage - Paris
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Resumo
A proposta do estúdio é invesVgar como
aspectos exteriores ao campo disciplinar da
Arquitetura e Urbanismo (como crises
políVco-econômicas, mudanças de padrões
de comportamento, imposição de valores,
etc.. ) se conﬁguram, se manifestam e se
materializam nos espaços arquitetônicos e
urbanos citadinos, e discuVr como estes
projetos tendem a se transformar em
símbolos de “modernidade”.
Tendo como referência projetos e/ou
propostas de revitalização e/ou
transformação de espaços públicos urbanos,
este módulo discuVrá o processo de
construção da imagem e da idenVdade das
cidades, que vem se uVlizando de atributos
fsico-espaciais-conceituais cada vez mais
espetaculares e complexos, e que promovem
mudanças signiﬁcaVvas na vida coVdiana das
pessoas

Obje5vos
•

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

•

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

•

discuVr conceitos/ abordagens teóricas sobre
os processos de formação das imagens e
idenVdades das cidades

•

analisar criVcamente os processos históricos
de construção e de transformação da
paisagem urbana

•

desenvolver propostas de intervenção
urbana para um determinado contexto,
observando as parVcularidades locais e/ou
aspirações globais – sobretudo no que
concerne as indústrias criaVvas e do turismo
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Resultados

•

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

•

Apresentação do processo projetual –
análises do terreno, estudos de implantação,
propostas composiVvas e desenvolvimento
do projeto, estudos de condicionantes
climáVcos, aplicabilidade de conceitos e
teorias, modelos 3D esquemáVcos.

•

Apresentação do projeto ﬁnal – poriolio/
pranchas com desenhos da proposta de
inserção urbana, modelos 3D, memorial
analíVco-descriVvo-jusVﬁcaVvo do projeto.

ÁREAS
A
P

Projeto de edifcio

P

Projeto urbano

A
P

Planejamento urbano e regional

A

Intervenção em patrimônio

P

Intervenção na paisagem

A
P

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N
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Interiores: o interior como
determinante do projeto

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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Resumo

Evidenciando o dimensionamento através
da antropometria, e trabalhando a
funcionalidade e o conforto dos ambientes
atráves dos dimensionamentos, materiais,
tecnologias e decisões projetuais.

Trazendo na prática para a sala de aula o
processo
e
metodologia
do
desenvolvimento de ambientes interiores, e
suas demandas de acordo com o mercado e
as tendências atuais.

•

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

• Discutir e analisar as questões funcionais,
prátricas, técnicas e de conforto;
• Desenvolver a capacidade de pensar e
planejar os ambientes;
• Analisar criticamente as formas de uso e
espacialidade dos ambientes.
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O objetivo desse estúdio é desenvolver
espaços interiores e entender como estes
espaços podem determinar a arquitetura

• Desenvolver a capacidade de criação e
pensamento crítico no processo de
construção do Projeto Arquitetônico a
partir de seus ambientes;

Objetivos
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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 de interiores
desenvolvido em 3 fases (Estudo de
condicionantes,
Anti-projeto,
e
Projeto
Executivo),
contendo
plantas,
cortes,
detalhamento,
maquete (física ou eletrônica) e
memorial descritivo.
• Aquisição de repertório teórico de
antropometria e ergonomia;
• Aquisição de repertório projetual
de interiores;

Resultados
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Estúdio Intermediário

2º Bimestre
(PUR/PAT)
P Patrimônio

Preferencial: P
Aceitável: A

P Planejamento urbano e regional
A Obra Civil
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Percepção Ambiental
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Resumo
Percepção ambiental como fenômeno
social e seus reflexos no espaço.
Formação da percepção humana.
Métodos e técnicas de levantamento
da percepção ambiental (leitura
técnica e comunitária). Aplicação dos
estudos de percepção em projetos de
intervenção espacial
/ desenho
urbano.

• Compreender como se dá a percepção
humana e os fatores que interferem
nessa percepção;
•

Apreender as metodologias de análise
urbana baseadas no conceito da
percepção ambiental (mapa mental,
poema
dos
desejos,
entrevista,
questionário, dentre outros);

•

Aplicar a percepção ambiental no
processo de projeto de intervenção
espacial.

Objetivos
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• Entendimento da percepção como
fenômeno socioespacial;

ÁREAS
Preferencial: P

P

Projeto urbano

P

Planejamento urbano e regional

P

Intervenção em contexto patrimonial

P

Intervenção na paisagem

• Conhecer os métodos e técnicas
de levantamento da percepção
ambiental e sua importância como
subsídio a projetos e planos
urbanísticos.
•Anteprojeto
de
intervenção
espacial / desenho urbano como
produto
da
aplicação
da
metodologia
de
percepção
ambiental.

Resultados
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Estúdio Intermediário
manhã

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

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

N Planejamento urbano e regional
P Livre

DEDO

Desconstrução do objeto
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Resumo
Este estúdio pretende desenvolver
estratégias de aproximação entre objeto e
espaço no processo de produção e
recepção da arquitetura. Pretende
investigar novas espacialidades e
experiências, a partir de proposições de
objetos mais flexíveis e de lógicas de uso
adaptativas, potencializando múltiplas
conexões com o usuário e a cidade.
Parte-se de uma reflexão em torno das
partes que habitam os espaços (desde
elementos como portas e guarda-corpos
até peças de mobiliário) e sua relação com
os limites delineados pela forma do objeto
arquitetônico, o corpo e a experiência de
apropriação.
Objetiva-se atualizar o aluno quanto às
suas ferramentas criativas e sua postura
crítica diante do edifício, da cidade e das
demandas contemporâneas de uso do
espaços, descontruindo lógicas
padronizadas de atuação e evitando
soluções obsoletas.

• Pesquisar, analisar e explorar processos de
produção de objetos e espaços, com
experimentações de projeto e possível
construção física de objetos, em escala de
mobiliário;
•Potencializar estratégias de apropriação do
edifício e do urbano visando à produção de
novas espacialidades, condizentes com as
demandas do homem contemporâneo;
• Experimentar novas abordagens projetuais e
desenvolver ferramentas próprias para
concepção espacial e viabilização técnicoconstrutiva
• Atualizar demandas e experiências a partir
de outras lógicas de atuação

Objetivos
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• Maquetes e colagens;

• Mapeamentos conceituais e
diagramas;
ÁREAS
A

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

N

Intervenção em patrimônio

A

Intervenção na paisagem

P

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Representações técnicas do objeto
e sua inserção no espaço urbano;
• Especulações estruturais, de
materiais e construtivas do objeto;
• Representações tridimensionais
das ambiências pretendidas
• possível construção de objetos na
escala do mobiliário

Produtos
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Estúdio Intermediário

2º Bimestre
ÊNFASES T.I.
P

Obra civil

A

Patrimônio

A

Planejamento urbano e regional

P

Livre

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

PEAD

Peles adaptáveis
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Resumo
A pele de um edifício, também chamada de envoltória e
envolvente, tem um papel importante, pois é mediadora
entre o edifício e o ambiente externo, de modo a criar
internamente condições mais confortáveis. “É uma função
que desenvolveu por séculos, de maneira tal, para se
diferenciar em relação às condições climáticas” (BUTTERA,
2009, p.172).
A pele é composta de fechamentos opacos e
transparentes. As características da pele, comum em
todas as análises sobre eficiência energética de
edificações, podem aumentar ou minimizar os ganhos de
calor. São elas: cor da edificação, propriedades térmicas
de seus materiais e componentes como vidros, paredes e
coberturas, e a exposição destes fechamentos ao
ambiente externo.
“Além da orientação e da forma do volume, os materiais
dos fechamentos externos são importantes para definir a
estrutura térmica e a qualidade da iluminação natural”
(LAMBERTS;DUTRA;PEREIRA, 1997, p. 54) nos edifícios.
Este estúdio propõe o desenvolvimento de um edifício
com peles adaptáveis entendendo-se que assim, o edifício
poderá ter melhor desempenho térmico e luminoso, e por
consequência, melhor desempenho energético.

• Discutir os conceitos de conforto e
eficiência
energética,
relacionando-os
principalmente ao desempenho da pele do
edifício;
• Discutir possibilidades de adaptação da
pele em diferentes usos e situações
climáticas;
• Analisar o contexto climático e ambiental:
interpretação de dados e avaliação dos
potenciais de projeto a partir da definição
do local de intervenção;
• Desenvolvimento de estudo preliminar a
partir dos conceitos e análises realizados;
• Desenvolvimento de projeto final.

Objetivos
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• Diagnóstico climático e ambiental
do local da intervenção;

ÁREAS
P

Projeto de edifício

N

Projeto urbano

N

Planejamento urbano e regional

N

Intervenção em patrimônio

N

Intervenção na paisagem

N

Interfaces de arquitetura

Preferencial: P
Aceitável: A
Não recomendada: N

• Estudo preliminar com definição
dos elementos adaptáveis da pele
do edifício;
• Proposta
espacial
completa
(representação
técnica),
apresentação gráfica, maquete e
detalhe do principal elemento
adaptável.

Produtos

