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DISCIPLINAS OPTATIVAS 2018 2º 

 

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

 

ACP809 B – ABORDAGEM DE ACV NO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

– Profa. Andréa Franco Pereira 

Ementa: Compreensão do conceito de meio ambiente, sustentabilidade e ciclo de vida, 

incluindo obtenção e transformação de matéria-prima, construção, uso do ambiente e 

demolição. Estudos para aplicação de ferramentas de Análise do Ciclo de Vida, Ecodesign e 

Design for Environment na concepção e produção do ambiente construído. Poder Público e 

medidas compulsórias; Medidas voluntárias: certificação e selos. 

 

ACP809 C – INCÊNDIO EM PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO: PROJETO APLICADO 

– 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. 

 

ACP809 D – MORFOLOGIA URBANA 

– Profas. Maria Cristina Villefort Teixeira, Staël de Alvarenga Pereira Costa e Professora 

convidada: Gisela Barcellos de Sousa (Depto de Urbanismo) 

Ementa: Morfologia urbana, conceituação, origens e métodos. As principais Escolas de 

Morfologia Urbana. A cidade como relação da sociedade com o espaço. O uso da Morfologia 

Urbana como método para elaboração de projetos urbanos. 

 

ACP809 E – PRODUÇÃO DIGITAL DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Profa. Rejane Magiag Loura 
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Ementa: Inteligência artificial na atividade de arquiteto urbanista; Interfaces de programação; 

Análise de parâmetros urbanos, edifícios e dos usuários; Ferramentas para produção digital do 

ambiente construído. 

ACP809 F – TECNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

– Profa. Sofia Araújo Lima Bessa 

Ementa: Conceitos básicos e procedimentos metodológicos referentes aos materiais 

convencionais utilizados nas edificações e construções. Avaliação pós-ocupação com ênfase no 

sistema construtivo. Desempenho de edificações. Estudo dos materiais não convencionais e 

dos concretos especiais. Resíduos na construção civil. 

 

ACP809 H – TINTAS MODERNAS NA REGIÃO DE BELO HORIZONTE (1940 – 1960) 

– Profs. Luiz A C Souza ; Alessandra Rosado 

Ementa: Revisão da literatura sobre tintas imobiliárias antigas e modernas; introdução à 

história das tintas no Brasil; composição material de tintas imobiliárias; métodos físico-

químicos de análises de tintas e materiais pictóricos. 

 

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

 

ACP810 A – ARQUITETURA E TECNOLOGIA VERNÁCULAS 

– Prof. Marco Antônio Penido de Rezende 

Ementa: O conceito de Arquitetura e Tecnologia Vernáculas. As Escolas Mundiais de 

Arquitetura e Tecnologia Vernáculas. A produção brasileira. Trabalho de campo  e  estudo de 

Caso 1: O uso do adobe em Lapinha da Serra. Trabalho de campo e estudo de Caso 2: A pedra 

e a identidade construtiva em São Thomé das Letras. Trabalho de campo e estudo de caso 3: 

ranhuras, reações, construção e identidade na periferia. 

 

ACP810 B – PAISAGEM CULTURAL E PAISAGEM URBANA HISTÓRICA 

Profs. Leonardo Barci Castriota; Flávio de Lemos Carsalade 

Ementa: Esta disciplina apresentará o estado atual da discussão sobre a paisagem cultural, 

bem como a perspectiva da paisagem urbana histórica, que, de acordo com o Memorando de 

Viena de 2005, pode ser entendida como “a zona urbana resultante de uma estratificação 
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histórica de valores e atributos culturais e naturais, o que transcende a noção de ‘conjunto’ ou 

‘centro histórico’ para abarcar o contexto urbano geral e seu entorno geográfico”. A disciplina 

contará ainda com a participação dos arqueólogos ingleses Graham Fairclough e Sam Turner, 

responsáveis pela metodologia conhecida como Historic Landscpae Characterization (LHC), 

utilizada no Reino Unido, que possibilita a criação de modelos espaciais detalhados 

relacionados à mudança da paisagem histórica.  Num trabalho a ser realizado em parceria com 

a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, esta metodologia será adaptada e aplicada ao bairro 

da Lagoinha, com o objetivo de aperfeiçoar a leitura do mesmo e propor diretrizes para sua 

proteção e reabilitação. 

 

ACP 810 C – TÓPICOS ESPECIAIS II: ARQUITETURA PÚBLICA – Programa EPIC no Município de 

Belo Horizonte – módulo III 

Profas: Eleonora S. Assis; Rejane M. Loura; Natália Aguiar Mól 

Ementa: O EPIC (Educational Partnerships for Innovation in Communities) é um programa 

internacional que coloca a universidade a serviço de uma municipalidade por um determinado 

período. Tendo se originado nos EUA, há atualmente iniciativas em países da África, Ásia e no 

México, sendo a nossa a única da América do Sul. O objetivo da disciplina é propiciar aos 

alunos de graduação e pós-graduação um ambiente colaborativo de discussão sobre 

problemas reais da cidade e usar o potencial da universidade no desenvolvimento de soluções. 

No caso de Belo Horizonte, a demanda é a de desenvolver uma experiência de abordagem 

participativa na análise dos locais e elaboração de propostas para as áreas identificadas como 

as mais vulneráveis às mudanças climáticas. São 12 as áreas mais vulneráveis no município, 

abrangendo uma população de 48.440 habitantes em 2010. A disciplina tem lidado com 2 

áreas-piloto: o Conjunto Paulo VI (Regional Nordeste) e o bairro Confisco (Regional Pampulha). 


