INSTRUÇÕES PARA A
INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS DO
DHT NO PLE
(VERSÃO ATUALIZADA)

27.07.2020
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E TEORIA (DHT.FAU.UFRJ)

APRESENTAÇÃO
O colegiado do DHT considerou que não seria viável oferecer o mesmo número de vagas
previstas para o período presencial no PLE que se inicia em 10 de agosto. Mas consideramos
importante experimentar a adaptação de todas as disciplinas ao modo remoto, ainda que
abrindo apenas uma turma de algumas delas.

Pensando em priorizar as duas “pontas” do curso, o DHT ofertará maior número de vagas nos
1º, 2º, 7º e 8º períodos.

A oferta plena de vagas se dará apenas para os calouros, que seriam inscritos diretamente no
SIGA (e poderão decidir quais disciplinas trancar), como forma de incentivar a permanência e
integração na comunidade FAU.

O DHT não acredita que as disciplinas teóricas possam prescindir de momentos síncronos para
a discussão e debate sobre os conteúdos. Logo, todas as disciplinas terão momentos síncronos
em maior ou menor proporção.

MUITO IMPORTANTE: pensando em minimizar e flexibilizar o “tempo de tela” para docentes e
discentes, e reduzir o número de avaliações, propomos inscrições integradas em disciplinas do
DHT alocadas no mesmo período (propomos também inscrição conjugada em eletivas
direcionada a estudantes do 4º Período). Para tanto, precisamos DA COLABORAÇÃO DOS
DISCENTES, para que façam, no SIGA, a INSCRIÇÃO CONJUGADA conforme os casos descritos
neste caderno.

ATENÇÃO: No final desta versão do caderno, incluímos respostas às
perguntas frequentes!
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PRIMEIRO PERÍODO

ATENÇÃO, inscrição conjugada nas disciplinas!
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HAA I – HISTÓRIA DA ARTE E DE ARQUITETURA 1 (FAH 110) DISCIPLINA DO DHT
+
HTU I – HISTÓRIA DAS TEORIAS DO URBANISMO 1 (FAU110) DISCIPLINA DO D PUR
Descrição Preliminar: Esta disciplina busca apresentar o ofício do arquiteto e urbanista aos
alunos do primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Para isso, toma a
cidade do Rio de Janeiro como um laboratório. Por meio da experimentação, são então
introduzidas noções caras ao fazer do arquiteto e urbanista, tais como: linguagens, memórias,
perspectiva, mobilidade, habitação, meio ambiente. Neste momento de isolamento social, serão
estimulados a exploração do espaço privado e das vistas que os(as) estudantes experimentam
de suas casas. Para tratar dos temas do espaço público, serão utilizados instrumentos digitais,
como vídeo-documentários, visitas virtuais, Google Earth, Google Maps, Street View.
Para além do conteúdo a ser trabalhado, a presente disciplina busca também sensibilizá-los para
uma abordagem transdisciplinar, bem como para o pensamento científico. Estimulando,
portanto, a observação, a descrição, a análise, a problematização e a interpretação. Assim, cada
módulo parte da experimentação de espaços e é seguido por leituras ou filmes introdutórios aos
temas a serem abordados, debates orientados, exercícios e aulas expositivas. Sobretudo nas
leituras e nas aulas expositivas, narrativas históricas que enfocam a cidade do Rio de Janeiro são
introduzidas para subsidiar a passagem das etapas iniciais (observação, descrição e análise) às
etapas finais (problematização e interpretação).
A disciplina busca despertar e trabalhar em conjunto três tipos de expressões: a oral, a escrita e
a gráfica. Para isso, além de conteúdo teórico disponibilizado em material digital, serão
indicados vídeos e visitas virtuais, além do registro gráfico dos espaços privados e vistas, a serem
trabalhados de forma assíncrona. As aulas síncronas serão orientadas para a troca e o debate
sobre essas experiências individuais assíncronas em atividades como seminários.
Forma de Avaliação: Serão realizadas 3 avaliações, de trabalhos individuais assíncronos (escritos
e gráficos). A última destas avaliações acontecerá em conjunto com a disciplina Desenho de
Observação 1.
Bibliografia Digital: (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
ABREU, Maurício. “A Cidade, a Montanha e a Floresta” In: FRIEDMAN e HAESBAERT (org.) Escritos sobre
Espaço e História, 2014, pp.299-357.
ABREU, Maurício. “O Rio de Janeiro no século XIX: da cidade colonial à cidade capitalista”. In: Evolução
Urbana do Rio de Janeiro. 4.ed. Rio de Janeiro: IPLANRIO/Jorge Zahar Ed., 1987. pp. 35-69.
HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2015. pp. 48-67.
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PINHEIRO, Ethel; RACCA, Gustavo Badolatti; DRAGO, Niuxa Dias; FAGERLANDE, Sergio Moraes Rego. De
perto e de dentro: aproximando desenho e história(s). VIRUS, São Carlos, n.20, 2020 [online]. Disponível
em: http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=15lang=pt>
MORAES, Tetê (dir.).QUANDO a rua vira casa. Rio de Janeiro: IBAM/FINEP, 1980. Partes 1 e 2. (23 min.),
son., color. Youtube. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=F6oxjTOMenA .
ROCHA, Paulo Mendes da. Maquetes de Papel. São Paulo: Cosac Naify, 2007. Pp.19-52.
SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. “Preservar não é tombar, renovar não é por tudo abaixo”. Projeto, n.
86. São Paulo, abr. 1986, p. 59-63. (seguir roteiro de como se faz resumo de texto, apresentado em aula).
SISSON, Rachel. “Marcos Históricos e configurações espaciais. Um estudo de caso: os centros do Rio de
Janeiro” In: Revista Arquitetura FAU/UFRJ n.4/2sem. 1986, pp.56-81.
VAZ, Lilian F.; JACQUES, Paola B. Pequeno Histórico das Favelas no Rio de Janeiro (Pequeña historia de las
Favelas de Río de Janeiro). Revista Ciudad y Territorio - Estudios Territoriales, n. 135, p. 259-272, 2003.
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SEGUNDO PERÍODO

ATENÇÃO, inscrição conjugada nas disciplinas!
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HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE II (FAH123) + ESTUDOS SOCIAIS (FAH244)
Descrição Preliminar: A disciplina apresentará a arquitetura das principais civilizações antigas
do Mediterrâneo (Egito, Grécia e Roma), buscando a descrição densa das obras, desenvolvendo
o pensamento abrangente necessário à visão sociocultural da história da arquitetura e das artes
e estimulando os estudantes a reconhecerem as características simbólicas, estéticas, espaciais,
programáticas, estruturais, técnicas e construtivas das expressões arquitetônicas estudadas.
Serão estimuladas leituras entre os diversos tempos históricos, com o estudo de textos que
desenvolvem, na atualidade, os temas da casa, da arquitetura simbólica, do lugar e da vida
urbana. Desta forma, o conteúdo dos textos e aulas gravadas de história da arquitetura antiga
deverá ser acessado para refletir sobre os textos de estudos sociais, discutidos nos encontros
síncronos.
Forma de Avaliação: Serão realizadas 3 avaliações. Duas relativas a trabalhos individuais
assíncronos (estudos dirigidos e análises de objetos arquitetônicos) e uma, de menor peso,
relativa à participação do estudante nos seminários síncronos.
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
ALONSO PEREIRA, José Ramón. Introdução à História da Arquitetura: das origens ao século XXI. Trad.
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2010.
ARTIGAS, Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo: Pini, 2015.
BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2005. Capítulo I: A casa. Do porão
ao sótão. O sentido da cabana. (p. 23-53).
CHOAY, Françoise. Património e Mundialização. Lisboa: Ed. Licorne, 2005. p.17-39
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. Pp.3145.
HALL, Stuart. A Identidade cultural na Pós-Modernidade. 12a. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2019.
NORBERG-SCHULZ. El Significado en la Arquitectura Occidental. Buenos Aires: SUMMA, 1979. Pp.37-76.
PATETA, Luciano (org.) Historia de la arquitectura. Antología crítica. Madrid, Blume, 1984. Pp.57-60.
RAPOPORT, Amos. “Teorias alternativas da forma da casa” In: House, form and culture. New Jersey:
Prentice-Hall Inc., 1969. pp.18-45 (traduzido)
RYBCZYNSKI, Witold. Casa, pequena história de uma ideia.
SENNETT, Richard. Carne e Pedra: O Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2003.
p. 15-25 e p. 287-306.

TEPERMAN, Sérgio. As cidades vivas, viva as cidades: crônicas sobre a arquitetura e urbanismo. Rio de
Janeiro: Senac, 2008.
VITRUVIO. Tratado de Arquitetura. Trad. Justino Maciel. SP: Martins Fontes, 2007.
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TERCEIRO PERÍODO
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HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE III
Descrição Preliminar: A disciplina apresentará os temas e objetos da arquitetura do medievo e
do Renascimento, incentivando leituras entre tempos históricos, para o reconhecimento de suas
permanências e transformações.
Forma de Avaliação: São propostos três conjuntos de atividades com vistas à fixação e avaliação
dos conhecimentos produzidos durante o período.
1) Leitura e estudo em grupo (assíncrona) de textos propostos na bibliografia básica.
1.1 - Estudos em grupo (assíncronos) dos textos da bibliografia básica.
1.2 - Debates em sala virtual (síncronos) sobre os estudos de grupo.
1.3 - Elaboração de um texto individual (de forma assíncrona) sobre os resultados dos
debates de 1.2
2) Estudos (assíncronos) em pequenos grupos de alunos sobre aspecto da temática
estabelecida pela ementa da disciplina visando a problematização crítica.
2.1 - Debates (síncronos) com o professor sobre o desenvolvimento dos trabalhos a
modo de orientação.
2.2 - Elaboração de um projeto-de-apresentação individual de cada grupo.
(assíncrona)
2.3 - Elaboração da apresentação de 6'40" a ser 'uploaded' pelos grupo de estudantes
contendo o resultado final do estudo crítico (atividade assíncrona)
3) Debates em sala virtual (síncronos) sobre permanências, contrastes e diálogos da
temática estabelecida na ementa com a produção contemporânea de arquitetura
(especialmente ss. xx e xxi)
3.1 - Elaboração (assíncrona) de projeto de painel(éis) comparativos de forma,
estrutura, expressão material, espaço, configuração, implantação. Como resultado
dos debates de 2.1
3.2 - Produção (assíncrona) do material gráfico/textual para o(s) painel(éis)
comparativos do projeto 2.2
3.3 - Execução (assíncrona) do painel.
3.4 - Debates (síncronos) sobre a atividade
São antevistas cerca de 60% de atividades assíncronas e 40% de atividades síncronas
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
Bibliografia básica - Toda a bibliografia básica será fornecida aos alunos em tradução realizada
pelos

professores

para

uso

específico

da

disciplina

em

forma

remota.

Trata-se de um conjunto de textos curtos que constituem uma antologia de escritos sobre o
acervo da arquitetura proposto pela ementa da disciplina. Espera-se que esses textos permitam
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problematizar alguns dos conceitos que alimentam a teoria, a produção e a historiografia
contemporânea (ss xx e xxi).
Bibliografia complementar - A essa bibliografia básica, se acrescentarão novos itens, conforme
as necessidades e abertas pelos debates em sala de aula remota e as possibilidades de acesso
livre e gratuito.
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QUARTO PERÍODO

ATENÇÃO, inscrição conjugada nas disciplinas!
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ELETIVA ARQUITETURA E IDENTIDADE [HABITAR HOJE] (FAH609) / FAA (CÓD.5538)
PRÉ-REQUESITO: HISTÓRIA ARQUITETURA ARTE III - FAH231
Descrição Preliminar: A disciplina aborda a questão do habitar na cidade em tempos de
COVID_19. Integra teoria, projeto e linguagens para desenvolver ações de projeto enquanto
possibilidades de construir “boas perguntas” sobre as circunstâncias atuais. Estrutura de 3
módulos:
1_EXPLORAR: entrecruzamento de reflexões e narrativas;
2_CARTOGRAFAR: visibilizações de questões urbanas atreladas à crise;
3_FICCIONAR: representação dos cenários propositivos. Realizaremos um encontro semanal de
aula síncrona, com os três professores simultaneamente. No primeiro módulo propõe-se
debates coletivos com convidados externos, no segundo e terceiro módulos serão realizadas as
atividades projetuais.
Obs.: A disciplina se propõe como parte de uma experiência piloto para os alunos do 4º
semestre.
Forma de Avaliação: Avaliação por módulos. Formas de avaliação construídas coletivamente
entre professores e estudantes no âmbito da disciplina
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
ALBERG, A.; MENEGUETTI, M.; KOSLOWSI, G. 8 Reações para o Depois. Rio Books, 2019.
BENNETT, Chris. Launch Site Satellite. Cartografia videográfica. Pesquisa conduzida durante pósgraduação em Design na Universidade de Harvard, com o professor de Teoria Urbana Neil brenner, no
Urban Theory Lab. 5:57 min. 2014. Disponível em: http://cargocollective.com/cbennett/LAUNCH-SITESATELLITE.
BRENNER, N. (coord.). Implosions / Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization. Berlin: Jovis,
2014.
HARVEY, D. (2012). O direito à cidade. Lutas Sociais, 29(jul/dez), 73–89. JAQUES, P. B.;
PEREIRA, M. Nebulosas do pensamento urbanístico: tomo I – modos de pensar. Salvador:
EDUFBA, 2018 KRENAK, A. O amanhã não está à venda. Companhia das Letras, São Paulo, 2020
KOPENAWA, D.; ALBERT, B. A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami. Cia das Letras, São Paulo,
2015
KOOLHAAS, R. (1995). The Generic City. In R. Koolhaas & B. Mau (Eds.),S,M,L,XL(pp. 1239–1264). New
York: The Monacelli Press. LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1994.
LEFEBVRE, H. (1967). Le droit à la ville. L Homme et La Société, 6(1), 29–35.
MARQUEZ, R.; CANÇADO, W. Atlas ambulante. Instituto Cidades Criativas, 2011. Museu de Arte de São
Paulo. Lina Bo Bardi: Habitat. São Paulo, MASP, 2019. (Catálogo exposição)
ROLNIK, R. (2015). Guerra dos lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo:
Boitempo.
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SANTOS, C. N. Sementes Urbanas. Niterói: Eduff; Rio de Janeiro: Casa 8, 2017
STONER, J. Hacia una arquitectura menor. Madrid, Bartlebooth, 2018.
SIMAS, L. A.; RUFINO, L. Fogo no Mato. A ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Temos que criar outro conceito de criação. Rio de Janeiro: Coleção Encontros,
2007.
____. Há um mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Desterro. Florianopolis; Cultura e Barbárie:
Instituto Socioambiental, 2017.
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QUINTO PERÍODO
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HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE IV (FAH 243) / FAA (CÓD.5546) – 20 VAGAS
Professor: Pedro Lessa
Descrição Preliminar: O objetivo central do curso é atrair os alunos para conhecer as criações e
as transformações das arquiteturas e dos urbanismos europeus nos dois séculos que
antecederam à 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Ao fazer isto trataremos também das influências
(e reações) a que estas produções europeias levaram (ou despertaram) na América do Norte e
em outras partes do mundo. O curso inclui sempre a recordação da matéria dos séculos XV, XVI
e XVII abordando sempre Itália, França, Inglaterra, Espanha, Holanda e Alemanha.
A estratégia didática do curso é centrada na questão da LINGUAGEM. Vamos trabalhar com os
alunos as perguntas fundamentais dos arquitetos e dos urbanistas: É POSSÍVEL ESCREVER COM
EDIFÍCIOS ? (é possível ler edifícios e ler cidades?) Para isto trataremos de conhecer e comparar
os cinco elementos básicos da composição arquitetônica: 1) Vocábulos 2) Repertório 3) Sintaxe
4) Linguagem 5) Procedimentos projetivos.
Genealogia de Procedimentos Projetivos.
A estratégia do curso é usar o RIO, para pinçar os edifícios e as intervenções cariocas que tenham
nas

suas

características

o

DNA

das

obras

europeias

que precisamos

estudar.

Para avançar rumo aos objetivos: Buscamos trabalhar com os alunos os significados antigos e
atuais, de Passado e de História, as diferentes percepções sociais de cada época perante a
passagem do tempo. A percepção social de quem é o objeto da história. Os períodos da história.
Quem escreveu e como se escreve a história? Exemplos de transformação que a História sofreu
e sofre. Os diferentes tipos de história. Mostrar também as transformações dos estudos da
história. A importância das duas histórias: a dos Fatos e a das mentalidades.
Estudar a construção gráfica de uma linha do tempo que possa encaixar arquitetura e urbanismo
numa linha sincrônica da história geral e mais especificamente nas histórias das edificações, das
transformações urbanas, das ciências e das artes.
Forma de Avaliação: 1) Nota individual de participação 2) Trabalhos Escritos individuais (estes
têm maior peso) e um trabalho em grupo julgado em banca remota.(este tem menor peso).
Aprovação com 50%.
Bibliografia Digital (Esta proposta inicial apresenta os livros físicos. Atualmente estamos pesquisando
bibliografia em meio digital e procedendo à digitalização para que parte dela possa ser disponibilizada no
Google Classroom):
A Historia da Arte/E.H.Gombrich/Ed.LTC/Rio
A Linguagem Clássica da Arquitetura/J_Summerson/Ed.M.Fontes/SPaulo
A PaisagemUrbana- G.Cullen- Ed-70/Portugal
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Considerações

sobre

o

Ecletismo

na

Europa/LucianoPatetta

in

Ecletismo

na

Arq.

Brasileira/Org.A.Fabris/EdNobel/Edusp/S.paulo
Diccionario de Arquitectos/F.Hazan/ed.Gili/Barcelona
Dictionnaire de L’Urbanisme et de L´Aménagement/P.Merlin+F.Choay/Ed.PUF/Paris
Histoire Mondiale de L’ Architecture et de L’Urbanisme Modernes/Vol-I/M.Ragon/ed.Casterman/Paris
História Critica da Arquitetura Moderna/K.Frampton/Ed.M.Fontes/SPaulo
Historia da Arquitectura Contemporânea/R.Fusco/ed.H.Blume/Madrid
História da Arquitetura Moderna/L.Benevolo/edPerspectiva/SPaulo
História da Arquitetura/Sir-B.Fletcher’s/ed.B.Heinemann/TheBathPress/Avon
História da Arte como História da Cidade/G.C.Argan/ Ed.M.Fontes/SPaulo
História do urbanismo europeu/D.Calabi/Ed.Perspectiva/S.Paulo
Introduccion a la HISTORIA de la arquitectura/J.R.Alonso_Pereira/Ed.Reverté/Barcelona
Evolução Urbana do Rio de Janeiro/M.Abreu/IplanRio/ed.J.Zahar/Rio
Evolução Urbanística da cidade do Rio de Janeiro/Folder/Ed.PCRJ/Rio
O Álbum da Avenida Central/marcFerrez/Ed.Ex_Libris/J.Fortes1983/Rio
Rio

Guia

do

Patrimônio

CulturalCarioca/2014/ed.PCRJ/Rio/

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6442881/4172719/guiatombamentoport20.12baixa.pdf>
Rio-Guia para uma história urbana/Ed.FundaçãoRio/PCRJ/Rio

ARQUITETURA NO BRASIL I (FAH 368) / FAA (CÓD.5470) – 20 VAGAS
Professora: Cláudia Nóbrega
Descrição Preliminar: Raízes históricas da arquitetura no Brasil. A contribuição portuguesa,
indígena e negra. Evolução da arquitetura no Brasil desde a colonização até o século XVIII.
Análise e crítica da produção arquitetônica e urbanística no período colonial.
O curso é organizado com aulas expositivas intercaladas com leituras de textos, que os alunos
deverão efetuar resumos e debates. Espera-se do(a) aluno (a) a leitura do material bibliográfico
indicado e a sua participação em todas as atividades. As aulas serão disponibilizadas após a
apresentação. Todos os textos que serão utilizados para os resumos e debates estarão
disponíveis em meio digital.
Forma de Avaliação: Os resumos deverão ser elaborados em grupo de 3 a 5 componentes*.
Após o debate, os resumos deverão ser enviados por e-mail para avaliação da professora. A
participação no debate vai gerar uma nota de participação individual de cada aluno. No final do
curso, será elaborado um trabalho em grupo sobre um tipo de programa da arquitetura colonial
estudado, com descrição e análise crítica sobre exemplares. Este trabalho deverá ser
apresentado, de forma sucinta, e enviado depois da apresentação para avaliação da professora.
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As 2 (duas) últimas aulas serão disponibilizadas para apresentação deste trabalho final.
Composição da média:
Nota 1 (resumos + nota participação nos debates).
Nota 2(apresentação e conteúdo do trabalho final)
Média = N1+ 2xN2 / 3 = M
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra ou
serão disponibilizados os links das obras já disponíveis na Internet). Esta bibliografia assim como a
bibliografia básica do curso será disponibilizada no primeiro dia de aula.
A Definir

Caso algum aluno não possa realizar as avaliações em grupo poderá trabalhar sozinho.
Entretanto, não aconselho, pois, o(a) aluno (a) poderá ficar sobrecarregado (a).

ARQUITETURA NO BRASIL I (FAH 368) / FAB (CÓD.5468) – 20 VAGAS
Professora: Priscilla Peixoto
Descrição Preliminar: Raízes históricas da arquitetura no Brasil. A contribuição portuguesa,
indígena e negra. Evolução da arquitetura no Brasil desde a colonização até o século XVIII.
Análise e crítica da produção arquitetônica e urbanística no período colonial.
O curso é organizado em torno de LEITURAS, DEBATES E ATIVIDADES DIRIGIDAS, entremeados
por AULAS EXPOSITIVAS. Espera-se do aluno a leitura do material bibliográfico indicado e a sua
participação em todas as atividades.
Durante as aulas expositivas, pretende-se contar com a participação de convidados,
pesquisadores e professores que tenham se dedicado a temas específicos a serem abordados
nas aulas.
As aulas serão síncronas com duração de 1h30. Semanalmente, será indicada uma leitura ou
vídeo correspondendo a atividade assíncrona complementar.
Forma de Avaliação: A avaliação da disciplina se dará em três etapas. Elas comporão a
construção de um mesmo trabalho realizado em grupo.
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
CESAROLI, Josianne F. O revival colonial nas Américas: maquinações da política, ciência e arte. In: SEIXAS,
Jacy; CESAROLI, Josianne F.; NAXARA, Márcia. Tramas do político: linguagens, formas, jogos. Uberlândia:
EDUFU, 2012. p.177-205.
ATIQUE, Fernando. A historiografia da arquitetura e das cidades, de fato, “importa”? Um balanço sobre
algumas histórias transnacionais do espaço construído. América - revista da pós-graduação da escola da
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cidade,

n.

2,

2020.

P.64-73.

Disponível

em:

http://ojs.escoladacidade.org/index.php/america/article/view/60
QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patrícia; ELIZALDE, Paz Concha. Uma breve história dos estudos decoloniais.
Arte e descolonização: MASP Afterall, 2019. Disponível em: https://masp.org.br/arte-e-descolonizacao
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. História dos índios no Brasil, Companhia das Letras, 1992.p.9-24.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Imagens de Índios No Brasil: O Século XVI. Estudos Avançados, São
Paulo, v. 4, n.10, p. 91-110, 1990.
NOVAES, Sylvia Cauiby. Etnografia em Imagens. History of Science, 07 de abril de 2020. [vídeo para
internet] Disponível em: https://youtu.be/iwHXX4dBtRs .
BURY, John. Arquitetura e arte no Brasil colonial. São Paulo: Nobel, 1990. P.60-85 (capítulo: A arquitetura
jesuítica no Brasil).
BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa e barroca no Brasil. Volume 1. Rio de Janeiro: Record, 1956. P.67109 (capítulos: Os monumentos mais antigos e realizações monumentais dos jesuítas)
REIS, Nestor Goulart. Notas sobre o Urbanismo no Brasil. Primeira parte: período colonial. In: Cadernos
de pesquisa do LAP. Série Urbanização e urbanismo. Julho-agosto de 1995. Nº8.
BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Com as mãos sujas de cal e de tinta, homens de múltiplas habilidades:
os engenheiros militares e a cartografia na América portuguesa (séc. XVI-XIX). In: Revista Navigator.
Volume 7, número 14, 2011. p. 9-19.
GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e Quilombos. Uma história do campesinato negro no Brasil. São
Paulo: Claro Enigma, 2015. P.7-33.
CARVALHO, Ana Maria Monteiro de. O Passeio Público e o chafariz das Marrecas de Mestre Valentim In:
Revista Gávea. Número 7. Dezembro de 1989. p. 82-105.
SQUEFF, Leticia Coelho. Quando a história (re)inventa a arte: a Escola de Pintura Fluminense. In: Rotunda.
Campinas, n. 01, abril 2003, pp. 19-31.
VAINFAS, Ronaldo. Patriarcalismo e misoginia. In: VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos pecados. Moral,
sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017 [2010]. P.147-170.
ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: NOVAIS, Fernando; SOUZA, Laura de Mello e.
História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Cia. Das
Letras, 1997. p.83-154.
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HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE V (FAH351) / FAA (CÓD.5547) – 20 VAGAS
Professor: Gustavo Rocha-Peixoto
Descrição Preliminar: Evolução da Arquitetura e da Cidade no contexto geral das artes a partir
do Proto-racionalismo até a atualidade.
Forma de Avaliação: São propostos dois conjuntos de atividades com vistas à fixação e avaliação
dos conhecimentos produzidos durante o período.
1) Leitura individual (assíncrona) dos textos propostos na bibliografia básica.
1.1 - Estudos em grupo (assíncronos) dos textos da bibliografia básica.
1.2 - Debates em sala virtual (síncronos) sobre os estudos de grupo.
1.3 - Elaboração de um texto individual (de forma assíncrona) sobre os resultados dos
debates de 1.2
2) Estudos (assíncronos) em pequenos grupos de alunos sobre aspecto da temática
estabelecida pela ementa da disciplina visando a problematização crítica.
2.1 - debates (síncronos) com o professor sobre o desenvolvimento dos trabalhos a
modo de orientação.
2.2 - elaboração de um projeto-de-apresentação individual de cada grupo.
(assíncrona)
2.3 - Elaboração da apresentação de 6'40" a ser 'uploaded' pelos grupo de
estudantes contendo o resultado final do estudo crítico (atividade assíncrona)
São antevistas cerca de 60% de atividades assíncronas e 40% de atividades síncronas
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
Bibliografia básica - Toda a bibliografia básica será fornecida aos alunos em tradução realizada
pelos professores e equipe para uso da disciplina. Trata-se de um conjunto de textos curtos que
constituem uma antologia de escritos sobre arquitetura que permitem problematizar aspectos
do conceito mutante de "modernidade" na arquitetura dos últimos dois séculos.
Bibliografia complementar - A essa bibliografia básica, se acrescentarão novos itens, conforme
as necessidades e possibilidades abertas pelos debates em sala de aula remota.

ARQUITETURA NO BRASIL II (FAH 473) / FAA (CÓD.5509) – 20 VAGAS
Professor: Gustavo Rocha-Peixoto
Descrição Preliminar: Análise da produção de arquitetura no Brasil do início do século XIX até o
início do movimento moderno. Estabelecendo suas relações socioculturais.
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Forma de Avaliação: São propostos dois conjuntos de atividades com vistas à fixação e avaliação
dos conhecimentos produzidos durante o período.
1) Leitura individual (assíncrona) dos textos propostos na bibliografia básica.
1.1 Estudos em grupo (assíncronos) dos textos da bibliografia básica.
1.2 Debates em sala virtual (síncronos) sobre os estudos de grupo.
1.3 Elaboração de um texto individual (de forma assíncrona) sobre os resultados dos
debates de 1.2
2) Estudos (assíncronos) em pequenos grupos de alunos sobre aspecto da temática estabelecida
pela ementa da disciplina visando a problematização crítica.
2.1 debates (síncronos) com o professor sobre o desenvolvimento dos trabalhos a modo
de orientação.
2.2 elaboração de um projeto-de-apresentação individual de cada grupo. (assíncrona)
2.3 Elaboração da apresentação de 6'40" a ser 'uploaded' pelos grupo de estudantes
contendo o resultado final do estudo crítico (atividade assíncrona)
São antevistas cerca de 60% de atividades assíncronas e 40% de atividades síncronas
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
Bibliografia básica - Toda a bibliografia básica será fornecida aos alunos pelo professor para uso
da disciplina. Trata-se de um conjunto de textos curtos que constituem uma antologia de
escritos sobre arquitetura que permitem problematizar aspectos dos conceitos de
'Nacionalidade' 'Regionalismo' e 'Globalização' 'Memória' e 'Conservação' e na arquitetura dos
últimos dois séculos a partir do escopo temático definido na ementa de AB2.
Bibliografia complementar - A essa bibliografia básica, se acrescentarão novos itens, conforme
as necessidades e possibilidades abertas pelos debates em sala de aula remota.

ARQUITETURA NO BRASIL II (FAH 473) / FAB (CÓD.5510) – 20 VAGAS
Professora: Priscilla Peixoto
Descrição Preliminar: Análise da produção de arquitetura no Brasil no século XIX estabelecendo
suas relações socioculturais.
O curso está organizado em aulas expositivas, leituras orientadas, debates e atividades dirigidas.
Espera-se do aluno a leitura do material bibliográfico indicado e a sua participação em todas as
atividades. Curso realizado com a colaboração do professor Francisco Salles Trajano Filho (IAUUSP).
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As aulas serão síncronas com duração de 1h30. Semanalmente, será indicada uma leitura ou
vídeo correspondendo a atividade assíncrona complementar.
Forma de Avaliação: A avaliação da disciplina se dará em três etapas. Elas comporão a
construção de um mesmo trabalho realizado em grupo.
Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra Obs:
Esta Bibliografia básica poderá sofrer acréscimos):
ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Discutindo a arquitetura do século XIX: os preconceitos da
arquitetura moderna e o processo de revalorização recente. In: CAVALCANTI, A.; DAZZI, C.; VALLE, A.
Oitocentos – Arte Brasileira do Império à República. Rio de Janeiro: EBA-UFRJ/DezenoveVinte, 2008. p.3752.
TELLES, Ângela Maria Cunha da Motta. Grandjean de Montigny: da arquitetura revolucionária à civilização
nos trópicos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. (páginas a definir)
DIAS, Elaine. Félix-Émile Taunay e a recepção da tradição clássica na Academia Imperial de Belas-Artes
(1834-1851).

In:

Rotunda.

Campinas:

Cepab-IA-Unicamp,

n.

4,

2006.

Disponível

em:

http://livrozilla.com/doc/446738/rotunda-04---instituto-de-artes
UZEDA, Helena Cunha de. O Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes e processo de
modernização do centro da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. 19&20, Rio de Janeiro, v. V,
n. 1, jan. 2010. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artedecorativa/ad_huzeda.htm
CARDOSO, Rafael. A Academia Imperial de Belas Artes e o Ensino Técnico. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n.
1, jan. 2008. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/rc_ebatecnico.htm
AMARAL, Claudio. A cidade como obra de arte. O Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Rui Barbosa
e John Ruskin. In: Revista Vivercidades. n.25. Novembro, 2008. p.1-7
MATTOS, Cláudia Valladão de. O panteão e a mata: estética e política na formação e atuação de Manuel
de Araújo Porto-alegre. In: SQUEFF, Letícia; KOVENSKY, Julia. Araújo Porto-alegre: singular e plural. São
Paulo: IMS, 2014. p.125-141.
PADUA, José Augusto. Um sopro de destruição. Pensamento político e crítica ambiental no Brasil
Escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004 (páginas a definir)
SALES, Francisco. Arquitetura entre as artes e a nação no pensamento de Manuel de Araújo Porto-Alegre
(palestra).
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nacionalidade e patrimônio. O Segundo Reinado brasileiro e seu modelo tropical
exótico. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº34, 2012. p.337-359. Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Numero%2034.pdf
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ATENÇÃO, inscrição conjugada nas disciplinas!
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TEORIA DA ARQUITETURA II (FAH471) + ARQUITETURA NO BRASIL III (FAH483)
Descrição Preliminar: Análise e crítica da produção de arquitetura no Brasil nos séculos XX e XXI
com duas abordagens inter-relacionadas. A primeira centra-se nas questões tectônicas, seus
valores estético, técnico e social. A segunda abordagem tem como ponto de partida as revisões
historiográficas recentes que questionam as narrativas hegemônicas e o discurso histórico
operativo. Deste modo, a disciplina abre-se para outros olhares emergentes tais como, omissões
históricas,

obras

dissonantes,

questões

de

gênero

e

questões

periféricas.

Metodologia: - leituras de textos (ASSÍNCRONO), - análises de obras (SÍNCRONO), - Aulas
expositivas (SÍNCRONO) (parte do conteúdo será disponibilizado ASSINCRONAMENTE em
arquivo PDF), - Seminários/debates (SÍNCRONO).
Forma de Avaliação: Serão realizadas 3 avaliações: 1. Seminários em grupo com apresentação
de textos, com imagens, para promover um debate (peso 2) (SÍNCRONO) 2. Trabalho em grupo
(peso 2) (ASSÍNCRONO) 3. Trabalho individual (peso 3) (ASSÍNCRONO)
Bibliografia Digital (as referências que não estiverem disponíveis na rede serão disponibilizada no
Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra Obs: a Bibliografia poderá sofrer algumas alterações):
AMARAL, Izabel. Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de perguntar.
Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP. São Paulo, v.16 no.
26, p. 148-167, dec. 2009. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43644.
CONDURU, Roberto. Tectônica tropical. In: ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian. Arquitetura moderna
brasileira. London: Phaidon, 2004. p. 56-105.
FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo, Cosac Naify, 2006.
FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (1980).
GUERRA, Abilio (org.). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira – parte 1 e
parte 2. Coleção RG Bolso, n. 1 e n. 2. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
KOURY, Ana Paula. Grupo Arquitetura Nova. São Paulo: Romano Guerra/ Edusp, 2003
________________ (Org.). Arquitetura moderna brasileira. Uma crise em desenvolvimento. Textos de
Rodrigo Lefèvre (1963-1981). São Paulo, Edusp, Fapesp, 2019.
NESBITT, Kate (org). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo:
Cosac Naify, 2006.
NOBRE, A. L.; KAMITA, J. M.; LEONÍDIO, O.; CONDURU, R; (Org.). Lúcio Costa: um modo de ser moderno.
São Paulo: Cosac Naify, 2005
RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (Orgs.). Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. Coleção
Face Norte, volume 13. São Paulo, Cosac Naify, 2009.
SYKES, A. Krista (org.). O campo ampliado da arquitetura: antologia teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac
Naify, 2013.
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XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify,
2003
ZEIN, R. V. O vazio significativo do cânon V!RUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em:
<http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>. Acesso em: 23 Jul. 2020.
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OITAVO PERÍODO

recomenda-se inscrição conjugada nas turmas A e B
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TEORIA DA ARQUITETURA III (FAH 481) / FA A – 20 VAGAS
TEORIA DA ARQUITETURA III (FAH 481) / FA B – 20 VAGAS
Profa. Maria Clara Amado:
Descrição Preliminar: Apresentar o objeto arquitetônico através das questões conceituais da
“Forma”. Pensar o objeto próprio em um mundo espacial: forma e plástica. Estabelecer
fronteiras entre a forma e seu entendimento como linguagem arquitetônica e suas
possibilidades enquanto signo e símbolo. A arquitetura como comunicação e a ambiência em
que se insere. Considerar a passagem destes conceitos dentro do Projeto arquitetônico como
parte indissociável.
Forma de Avaliação: Decisão tomada em conjunto entre professor e alunos considerando a
possibilidade de aplicação prática dos textos. 3 avaliações com peso igual e valendo de 0 a 10.
Bibliografia Digital (as referências que não estiverem disponíveis na rede serão disponibilizada no
Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
ARANTES, Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo: Edusp, 2000.
BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva,
DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem. São Paulo: Editora 34, 2013.
EISENMAN e KOOLHAS. Supercrítico. São Paulo: CosacNaify, 2013.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Rio de Janeiro: Sinergia.Relume Dumará, 2009.
JOLY, Martine. Introdução à análise da Imagem. São Paulo: Papirus, 2012.
MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos.
São Paulo: CosacNaify, 2008.
MONTANER, J. M. As formas do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
NESBITT, K. (Org.) Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1993-2009). Barcelona:
CosacNaify, 2008.
PAREYSON, Luigi. Estética. Teoria da Formatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
ZAERA POLO, A. OMA 1986-1991. Notas para um levantamento topográfico. El Croquis, nº 53, 1992.
SILVA, Cairo Albuquerque. Os quatro tipos de composições em Le Corbusier: o resgate da composição
clássico/modernista. In: CANEZ, Anna Paula & SILVA, Cairo Albuquerque (org.). Composição, partido e
programa: uma revisão de conceitos em mutação. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010. p. 47-68. Disponível
em: https://issuu.com/editorauniritter/docs/composicaopartidoprograma/60
PERDIGÃO, A. K. A. V. Considerações sobre o tipo e seu uso em projetos de arquitetura. Arquitextos, São
Paulo, ano 10, n. 114.05, Vitruvius, nov. 2009 disponível em:
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.114/14
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FAH 48 6) / FAA – 20
VAGAS
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FAH 48 6) / FAB – 20
VAGAS
Profa. Maria Clara Amado:
Descrição Preliminar: Apresentar o conceito de Patrimônio Cultural e os diversos
entendimentos da palavra Restauro e a sua importância como “atribuição profissional” do
arquiteto definida por lei. Apresentar a história das teorias para o Restauro. Principais teóricos
e aplicação e estudos de caso reais. Cartas e compromissos. O Brasil e o entendimento de
patrimônio em processo. Legislação. A paisagem e o patrimônio industrial.
Forma de Avaliação: Decisão tomada em conjunto entre professor e alunos considerando a
possibilidade de aplicação prática dos textos. 3 avaliações com peso igual e valendo de 0 a 10.
Bibliografia Digital (as referências que não estiverem disponíveis na rede serão disponibilizada no
Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
BELLINI, Amadeo. Tecniche della conservazioni. Milano: Franco Angeli, 1992.
BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração.Trad. Beatriz Mugayar Kuhl. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
DEFEZ, Alberto. Il consolidamento degli edifici. Napole: Linguore Editore, 1981.
FEILDEN, Bernard M. Conservation of Historic Buildings. London: Butterworth- Heinemann, 1994.
FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo: trajetória da política federal de preservação
no Brasil. 2.ed. ver. amp. Rio de Janeiro: UFRJ; MinC-IPHAN, 2005.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil.
2.ed. Rio de Janeiro: UFRJ; IPHAN, 2002.
KATINSKY, Julio Roberto. Um guia para a História da Técnica no Brasil Colônia. São Paulo: FAU/USP, 1979.
KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: Problemas teóricos
de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.
MENEGUELLO, C. Da Ruína ao Edifício - Neogótico, Reinterpretação e Preservação Do Passado na
Inglaterra Vitoriana. Editora: Anna Blume / Fapesp, 2008
POULOT, Dominique. Uma história do Patrimônio no Ocidente. Estação Liberdade: São Paulo, 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - DGPC. Manual de Obras em edificações
preservadas. Rio de Janeiro: 1991.
UNESCO. La conservacion et la restauracion des monuments et des bâtiments historique. Paris:1973.
VARINE - BOHAN, Hugues. Patrimônio cultural. A Experiência Internacional. São Paulo: FAU/ USP/SPHAN,
1975.
http://portal.iphan.gov.br
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TEORIA DA ARQUITETURA III (FAH 481) / FAC (CÓD.4988) – 20 VAGAS
Professora: Ana Paula Polizzo
Horário das aulas no SIGA**: SEGUNDA – 10:00 -11:40
Horário das aulas síncronas: SEGUNDA - 10:00 - 11:30
** o horário do SIGA não é correspondente ao horário dos encontros síncronos, mas ficará
marcado na grade do aluno e não poderá ser sobreposto ao de outras disciplinas.
Descrição Preliminar: Arquitetura e a forma. Arquitetura como objeto próprio em um mundo
espacial: forma e plástica. Significação simbólica da forma. Tipologia e morfologia. A linguagem
arquitetônica e seus valores simbólicos. A forma arquitetônica como identidade cultural. A
forma arquitetônica e ambientes urbanos. Forma e comunicação.
Dinâmicas de trabalho: A disciplina será baseada em seminários e discussões de textos,
buscando relacionar as ideias dos autores com obras de arquitetura contemporânea.
Forma de Avaliação: A avaliação será composta de:
Nota 1: Seminários em dupla com apresentação de textos selecionados e seleção de imagens
(individual - peso 2 - SÍNCRONA) + entrega de resenha do texto apresentado (em grupo - peso 1
- ASSÍNCRONA);
Nota 2: Formulações de questões sobre os textos abordados pela turma a serem explicitadas no
CHAT para debate (individual - peso 1 - SÍNCRONA)
Nota 3: Análise arquitetônica em dupla com base em pelo menos dois textos abordados.
Trabalho escrito (em grupo - peso 3 - ASSÍNCRONA) + Apresentação (individual - peso 1 SÍNCRONA).
Obs. A proposta de avaliação será apresentada aos estudantes e está sujeita a reajustes.
Bibliografia Digital (as referências que não estiverem disponíveis na rede serão disponibilizada no
Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra):
COLQUHOUN, A. Composição x Projeto. In: Modernidade e Tradição Clássica. São Paulo: Cosac Naify,
2004, p.49-65.
EISENMAN e KOOLHAAS. Supercrítico. São Paulo: Cosac Naify, 2013
MONEO, R. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos. São
Paulo: Cosac Naify, 2008.
MONTANER, J. M. As formas do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
_____. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
_____. Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitetura de ação. Gustavo Gili, São Paulo, 2017.
NESBITT, K. Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). Barcelona: Gustavo Gili,
2002.

28

SOLÀ-MORALES, I. Diferencias - Topografias de la Arquitectura Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili,
2003.
SYKES, K. O Campo Ampliado da Arquitetura: antologia teórica (1993-2009). Barcelona: Gustavo Gili,
20013.
TSCHUMI, B. Red is not a color. New York: Rizzoli, 2012.
ZAERA POLO, A. OMA 1986-1991. Notas para um levantamento topográfico. El Croquis, nº 53, 1992.
ZONNO, F. V. Lugares complexos, poéticas da complexidade - entre arquitetura, arte e paisagem. Rio de
Janeiro: FGV, 2014.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÔNIO C ULTURAL (FAH 486) / FAC
(CÓD.5537) – 20 VAGAS
Professora: Cláudia Nóbrega
Horário das aulas no SIGA**: QUINTA – 8:20 -10:00
Horário das aulas síncronas: QUINTA - 8:20 às 9:50
** o horário do SIGA não é correspondente ao horário dos encontros síncronos, mas ficará
marcado na grade do aluno e não poderá ser sobreposto ao de outras disciplinas.
Descrição Preliminar: Conceituação de patrimônio cultural. Conservação e restauração: critérios
e técnicas. Sistemas construtivos tradicionais e sua aplicação contemporânea. Documentação e
levantamentos arquitetônicos. História e teoria do restauro.
O curso é organizado com aulas expositivas intercaladas com leituras de textos, que os alunos
deverão efetuar resumos e debates. Espera-se do(a) aluno (a) a leitura do material bibliográfico
indicado e a sua participação em todas as atividades. As aulas serão disponibilizadas após a
apresentação. Todos os textos que serão utilizados para os resumos e debates estarão
disponíveis em meio digital.
Forma de Avaliação: Os resumos deverão ser elaborados em grupo de 3 a 5 componentes*.
Após o debate, os resumos deverão ser enviados por e-mail para avaliação da professora. A
participação no debate vai gerar uma nota de participação individual de cada aluno. No final do
curso, será elaborado um trabalho em grupo sobre um projeto de intervenção em um exemplar
considerado patrimônio cultural edificado, com descrição e análise crítica sobre a intervenção.
Este trabalho deverá ser apresentado, de forma sucinta, e enviado depois da apresentação para
avaliação da professora. As 2 (duas) últimas aulas serão disponibilizadas para apresentação
deste trabalho final.
Composição da média: Nota 1 (resumos + nota participação nos debates)
Nota 2 (apresentação e conteúdo do trabalho final)
Média = N1+ 2xN2 / 3 = M
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Bibliografia Digital (a ser disponibilizada no Google Classroom, respeitado limite de 20% da obra ou
serão disponibilizados os links das obras já disponíveis na Internet). Esta bibliografia assim como a
bibliografia básica do curso será disponibilizada no primeiro dia de aula.
A DEFINIR

* Caso algum aluno não possa realizar as avaliações em grupo poderá trabalhar sozinho.
Entretanto, não aconselho, pois, o(a) aluno (a) poderá ficar sobrecarregado (a).
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DHT NO PLE
PERGUNTAS FREQUENTES

27.07.2020
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E TEORIA (DHT.FAU.UFRJ)
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DIVULGAÇÃO DOS CADERNOS
AONDE É POSSÍVEL ACESSAR O CADERNO DAS DISCIPLINAS OFERTADAS PELO DHT
NO PLE?
Resposta: Você pode acessá-lo na página da FAUUFRJ.

VAGAS
PORQUE ALGUMAS DISCIPLINAS DO DHT SÓ TEM UMA TURMA?
Resposta: Não foi possível manter o mesmo número de turmas porque a adesão ao PLE é
facultativa. Além disso, a maioria dos professores entendeu que essa é uma experiência piloto
para testar novas metodologias, aprender novas ferramentas e produzir conteúdo que possa ser
utilizados posteriormente de forma assíncrona. Baseado em experiências de faculdades de
arquitetura que vêm adotando o ensino remoto, recomenda-se também que, nestes casos, a
relação de horas de trabalho seja menor que a presencial. Ainda assim, consideramos essencial
oferecer pelo menos uma turma de cada disciplina e testar sua adaptação aos formatos digitais.
QUAL FOI O CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA A DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS
DAS DISCIPLINAS DO DHT?
Resposta: O número de 20 alunos por turma foi sugerido pela Direção para encontros síncronos,
pois é o número máximo de pessoas que podem ser visualizadas na mesma tela nas plataformas
disponíveis. Como todas as disciplinas do DHT terão encontros síncronos pelos
motivos explicitados na resposta abaixo, adotamos a recomendação. Além disso, acreditamos
que uma turma maior coibiria a participação dos estudantes.

SINCRONICIDADE
O DHT OFERTARÁ ALGUMA DISCIPLINA ASSÍNCRONA NO PLE?
Resposta: Não. No entanto, haverá conteúdos (parte da disciplina) destinados a atividades
assíncronas como leituras, vídeos e realização de estudos dirigidos e trabalhos.
POR QUE O DHT NÃO OFERECERÁ DISCIPLINAS ASSÍNCRONAS NO PLE?
Resposta: Os professores do DHT entendem que para manter a qualidade do ensino,
desenvolver o debate e estimular o pensamento crítico, é necessário que haja momentos
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síncronos para a discussão dos conteúdos. Logo, todas as disciplinas terão momentos síncronos
em maior ou menor proporção.
POR QUE O DHT NÃO DISPONIBILIZARÁ TODAS AS AULAS GRAVADAS?
Resposta: A disponibilização de aulas pré-gravadas demanda cuidado especial para referência
de imagens e textos e também o domínio de técnicas de gravação com as quais muitos
professores não estão familiarizados, portanto, não há tempo hábil para preparar todo o
material até o início do PLE. Já no caso da gravação das aulas síncronas para posterior
disponibilização, em alguns casos, não será possível para não coibir a participação dos
estudantes (já que alguns podem não ter assinado o termo de cessão de imagem e voz). Em
outros casos, seria necessário edição do vídeo antes da disponibilização, o que demanda um
tempo maior de elaboração. Além disso, ainda não está garantido aos professores
armazenamento suficiente para manter todas as aulas disponíveis.

VAGAS
O NÚMERO DE VAGAS POR DISCIPLINA AINDA ESTÁ EM DEBATE? AO LONGO DO
PERÍODO DE INSCRIÇÕES, EXISTE A POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE
VAGAS EM FUNÇÃO DA DEMANDA?
Resposta: Considerando-se que os alunos podem trancar a qualquer momento, em alguns casos,
a chefia está averiguando se as dinâmicas de algumas disciplinas comportarão até trinta
estudantes. No entanto, será necessário esperar o fechamento da segunda CRID.
QUAL O CRITÉRIO UTILIZADO PARA SE ESTABELECER PRIORIDADE DE INSCRIÇÃO NAS
DISCIPLINAS?
Resposta: A direção fará inscrição direta de alunos concluintes (menos de 32 créditos para
integralização do curso), alunos COOA, alunos de primeiro período e alunos em mobilidade
acadêmica. Salvo esses casos, o critério utilizado seguirá os estabelecidos e praticados pelo SIGA
no período regular.

PRÉ-REQUISITOS
NO CADERNO, ALGUMAS DISCIPLINAS CONTAM COM MENOS PRÉ -REQUISITOS E
CORREQUISITOS QUE NOS PERÍODOS NORMAIS, IS TO ESTÁ CORRETO?
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Resposta: Não há alteração quanto aos requisitos das disciplinas ministradas pelo DHT no PLE
em relação ao período regular.
HAVERÁ QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO OU CORREQUISITO EM DISCIPLINAS EM QUE
ESTA OPÇÃO NÃO ESTÁ APRESENTADA NO CADERNO?
Resposta: Não haverá quebra de requisitos para as disciplinas do DHT para o PLE. A quebra de
requisito é uma operação que visa impedir que o estudante atrase a integralização do curso.
Contudo, como já sinalizado, deve-se lembrar que o PLE é um período excepcional e, por isso,
não constitui prejuízo quanto a isso.

DISCIPLINAS CONJUGADAS
SERÁ POSSÍVEL SE INSCREVER EM APENAS UMA DAS DISCIPLINAS QUE ESTÃO SENDO
OFERTADAS DE MANEIRA CONJUGADA?
Resposta: No caso das disciplinas conjugadas do segundo período (HAAII + SOC) e do sétimo
período (TAII + ABIII), a proposta DHT para o PLE visou diminuir a carga de trabalhos e a
exposição dos estudantes na tela. Assim, foi desenvolvido um formato em que as disciplinas
serão ministradas e avaliadas de maneira integrada. Portanto, recomenda-se fortemente que
os alunos que desejem fazê-las realizem a inscrição conjugada, mesmo que seja possível se
inscrever no SIGA em apenas uma delas, visto que terão que desenvolver todas as atividades
propostas segundo programa e horários divulgados no caderno DHT-PLE.
No caso do oitavo período (CRPC e TAIII), a inscrição conjugada é apenas uma sugestão.
PARA DISCIPLINAS OFERTADAS NO PLE A PENAS NO MODO CONJUGADO, EXISTE A
POSSIBILIDADE DE ABRIR NOVAS TURMAS COM CONTEÚDO SEPARADO?
Resposta: Não, pois o período de cadastramento de turmas no SIGA já terminou. Tampouco, há
tempo hábil para adequação dos programas dessas disciplinas em separado ao formato do PLE.
As propostas do DHT foram preparadas especialmente para que o tempo de todos fosse
otimizado e a qualidade do curso mantida.
Retificamos que a adesão às disciplinas é facultativa e a não adesão não prejudica o andamento
do curso do aluno, pois 2020-1 continua em suspenso.
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APARENTE SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIO
NO CADERNO, APARECE UMA SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIO DE UMA TURMA DE TA2
E UMA TURMA DE AI2. É ISTO MESMO?
Resposta: Sim, pois são disciplinas de períodos diferentes.
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