
Aula Inaugural:
A genealogia da cidade
A Coordenação do curso de Arquitetura e

Urbanismo da UFSJ e o CACAU têm a honra de

convidar a todos e todas, estudantes e professores,

a participar de sua Aula Inaugural do Período de

Ensino Remoto Emergencial – ERE 1, a realizar-se

remotamente na quinta-feira, dia 17/09/2020, às 17h.

O evento contará com a presença do
professor da Escola de Arquitetura da UFMG
e filósofo, Dr Carlos Antonio Leite Brandão
(Cacá), que discorrerá sobre “A Genealogia
da Cidade”, propondo com isso um
convite ao diagnóstico do nosso tempo e
um pensar sobre a razão, os sentidos e
nossa experiência antropológica – os
principais operadores do tratado de Leon
Batistta Alberti – para fazermos de nossas
cidades um ambiente que nos prepare para
uma vida mais justa e feliz.

Professor titular da Escola de Arquitetura da
UFMG e pesquisador do CNPq, Cacá Brandão
é Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela
UFMG, Mestre e Doutor em Filosofia pela
mesma universidade, com pós-doutorados
(estágio sênior) junto à Fundation Maison des
Sciences de lHomme e École des Hautes
Études en Sciences Sociales (Paris, 2010,
bolsa CAPES) e junto ao CNRS-Paris (2018).

Atua, principalmente, nas áreas de
Arquitetura, Urbanismo e Filosofia, com
ênfase em História, Teoria e Filosofia da Arte,
da Arquitetura e da Cidade, em História e
Filosofia da Arte e da Arquitetura e em
Renascimento.

Tem sido também, ao longo das suas três
décadas de vida acadêmica, um organizador
da área de conhecimento em que atua, tendo
participado de comitês científicos de
instituições brasileiras de fomento à pesquisa,
dirigido a Escola de Arquitetura da UFMG,
coordenado o seu programa de Pós-
Graduação e editado a revista Interpretar
Arquitetura, ligada ao grupo de pesquisa,
Arquitetura, Humanismo e República que ele
criou e dirigiu até 2019.
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Para acessar o link da reunião clique aqui

https://meet.google.com/tjx-fehi-yho

