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DISCIPLINAS OPTATIVAS 2018 1º 

 

TÓPICOS BENS CULTURAIS, TECNOL. TERRITÓRIO I (CH: 30/CR: 02) 

 

ACP809 A – ARQUITETURA DE TERRA  

- Prof. Marco Antônio Penido de Rezende 

Ementa: Esta disciplina visa dar aos alunos uma introdução às características da terra 

enquanto material de construção de forma prática. Desta forma, os alunos irão conhecer os 

conceitos básicos sobre o material enquanto desenvolvem alguns exercícios práticos e paredes 

com as técnicas construtivas do adobe, pau a pique e taipa de pilão. 

 

ACP809 B - ARQUITETURA, CULTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL 

- Prof. Flávio de Lemos Carsalade 

Estudo das interrelações entre cultura, história e arte e seus rebatimentos sobre a questão 

arquitetônica. Intervenções físico-espaciais em contextos pré-existentes. Estudo de 

metodologias projetuais e crítica das correntes de restauro arquitetônico e revitalizações 

urbanísticas. Interfaces entre arquitetura, urbanismo e cultura: questões de preservação do 

patrimônio histórico-artístico-cultural. 

 

ACP809 C - O PAPEL DO EDIFÍCIO E SEUS SISTEMAS NA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE BENS 

CULTURAIS 

- Prof.  Willi de Barros Gonçalves 

Ementa: Interfaces entre arquitetura, conservação preventiva de bens culturais e 

gerenciamento de riscos. Evolução histórica dos edifícios de museus. Arquitetura 

contemporânea de museus no contexto da indústria cultural. Planejamento, adaptação, 

organização e manutenção de espaços museais sob a ótica da conservação preventiva e da 

sustentabilidade ambiental. Problemática e metodologia de gerenciamento de riscos aos bens 

culturais materiais. 

 

ACP809 D- PODER SIMBÓLICO E IMAGINÁRIO SOCIAL NO PATRIMÔNIO E NO TURISMO 

Prof. Leandro Benedini Brusadin 
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Ementa: O poder dos símbolos e das tradições no imaginário social. Os conceitos de memória e 

identidade sob a ótica da História Cultural. A dinâmica do patrimônio cultural e sua interface 

com a sociedade e o consumo pelo turismo. O conhecimento histórico e a interpretação do 

patrimônio enquanto ferramenta de fruição contemporânea. 

 

ACP809 E – PAISAGEM  E MEMÓRIA  

- Profa. Myriam Bahia Lopes 

Ementa: A disciplina busca no campo das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, em 

particular, nos textos de autores tais como Pierre Sansot, Anne Cauquelin, Alain Corbin e 

Michel Collot, definições e instrumentos que permitam trabalhar a noção de paisagem, a partir 

da história da percepção e dos sentidos, da representação imagética e textual na composição 

da memória individual ou coletiva. Partimos do contexto da história das cidades minerárias do 

QF para refletir sobre essa conflituosa relação da paisagem com a vida ou a morte de seus 

habitantes. 

 

ACP809 F - SIMULAÇÃO TÉRMICA DE AMBIENTES 

Profs.: Roberta Vieira Gonçalves de Souza 

Ementa: Introdução à avaliação de eficiência energética e de desempenho térmico de 

edificações por simulação computacional. Exigências humanas para conforto térmico. 

Simulação computacional no software Energy Plus e Open Studio. Eficiência energética e de 

desempenho térmico nas edificações: sistemas, medição, métodos de cálculo, análise e 

dimensionamento de componentes. Normas técnicas e regulamentos. Eficiência energética e 

sustentabilidade. 

 

TÓPICOS BENS CULTURAIS, TECNOL. TERRITÓRIO II (CH: 60/CR: 04) 

 

ACP810A - ARQUITETURA PÚBLICA: PROGRAMA EPIC EM BELO HORIZONTE - MÓDULO 2 

- Profas: Eleonora Sad de Assis; Natália Aguiar Mól; Rejane Magiag Loura 

Ementa: O Programa EPIC (Educational Partnerships for Innovation in Communities - 

http://www.epicn.org/) em Belo Horizonte visa levantar dados e analisar as condições das 10 

áreas mais vulneráveis de Belo Horizonte às mudanças climáticas, indicando propostas viáveis 

para a melhoria das condições ambientais, sócio-culturais e econômicas, consideradas 
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integradamente. Propicia aos alunos de graduação e pós-graduação um ambiente colaborativo 

de discussão sobre problemas reais da cidade, usando o potencial da universidade para propor 

e desenvolver soluções. Planos urbanos para estas áreas serão desenvolvidos com base nos 

fundamentos da sustentabilidade e do planejamento participativo, envolvendo as 

comunidades das áreas vulneráveis e o corpo técnico da Prefeitura de Belo Horizonte. 

ACP810 B - CIÊNCIA DO INCÊNDIO E O AMBIENTE CONSTRUÍDO: INTERFACES 

- Prof. Paulo Gustavo von Krüger 

Ementa: Conceito de Incêndio na Engenharia e na Arquitetura. Fogo, triângulo do fogo e 

tetraedro do fogo. Modelamento de incêndio. Severidade de Incêndio. Cargas de incêndio: 

conceito e levantamento. Conceitos de sistemas de segurança: resistência, extinção e 

monitoramento. O comportamento humano em situação de incêndio. Os princípios de 

preservação do patrimônio cultural edificado e sua interação com a Ciência do Incêndio. 

Aplicação prática do conteúdo da disciplina em um projeto de intervenção, quanto às questões 

referentes à Ciência do Incêndio, em Diamantina. 

 

ACP810 C - MUSEU TERRITORIAL PARA BENTO RODRIGUES 

- Prof. Leonardo Barci Castriota 

 

ACP810 D – PROJETOS DE RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO: TEORIA E PRÁTICA CONTEMPORÂNEAS. 

Ementa: Preservação e uso sustentável do patrimônio cultural. Fundamentação teórica e 

metodológica para a restauração, a reabilitação e a requalificação de bens do patrimônio 

arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Interdisciplinaridade. Estudos de casos.  

 


