DIMENSÕES DA ARQUITETURA E URBANISMO

Programa de Pós-graduação “Lato Sensu”
O CURSO:
REVITALIZAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E ARQUITETÔNICA
O desafio formulado pela Reitoria do Centro Universitário UNIFLU, para a continuidade do
Programa Dimensões da Arquitetura e Urbanismo, agora no Campos1, Direito de Campos, com
ênfase no “Novo e no Contemporâneo”, nos leva a propor uma especialização na temática da
Revitalização dos espaços urbanos, ambientais e arquitetônicos, buscando qualificar
profissionais para o estudo de uma temática atual que agregue valor aos parâmetros da vida
profissional. Os processos de Revitalização Urbana, Ambiental e Arquitetônica, têm ocupado um
importante lugar de destaque a nível nacional e internacional e na compreensão da dinâmica urbana
contemporânea, dada a frequência e a abrangência que eles têm apresentado.
Nas últimas décadas estes processos têm se caracterizado por incorporar um conteúdo
diferenciador das várias experiências que a revitalização provoca com enfoque, sobretudo no papel
do poder público na condução das politicas urbanas em consonância com os instrumentos legais e
reguladores, no sentido de se obter êxito e sustentabilidade na implantação dos espaços
requalificados ou revitalizados. Exemplos de modelos projetuais realizados recentemente,
destacando as áreas centrais de cidades do país, tais como: Salvador, (BA) Vitória (ES), Fortaleza
(CE), São Luís (MA), Porto Maravilha (RJ) e ainda em desenvolvimento e construção, a própria
Revitalização Requalificação, Valorização e Preservação Cultural do Patrimônio Ambiental e
Urbanodo Centro Histórico da Cidade de Campos dos Goytacazes, só reforçam a pertinência de
qualificarmos mais profissionais.
Considerandoque os processos de revitalização apontam para articulações inovadoras entre
os atores envolvidos (poder público, iniciativa privada e sociedade), e na medida emquepodem
atingir ambientes, a exemplo de áreas industriais degradadas e abandonadaspátios de manobras de
antigos leitos ferroviários, áreas periféricas aos centros, áreas centrais, conjuntos urbanos
consolidados e subutilizados, habitação social, áreasdegradadas, (patrimônio histórico e ambiental)
ambientes arquitetônicos ehistóricos, infraestrutura urbana, equipamentos urbanos, acessibilidade e
mobilidade urbana, agregando valor, ao comercio, prestação de serviços, turismo, lazer,
entretenimentoe inclusão social, sabendo-se que, os governos locais devem estar comprometidos
com os processos de revitalização dos centros urbanos e suas performances.
A proposta temática para o curso: da Revitalização Urbana, Ambiental e Arquitetônica,
certamente se situa na tensão entre o local e o global e, por conseguinte, no cenário altamente
competitivo da atual fase da economia de mercado onde as cidades precisam se destacar através
de um diferencial que compreenda a espacialidade urbana, valorização da tradição e da cultura
local, todos direcionados ao modelo difundido no mundo, enfatizando que: os centros precisam se
revitalizar para tornar as cidades competitivas.
Sabedores do cotidiano e da prática profissional, vivida por arquitetos e urbanistas e outros
interessados e talvez o pouco tempo para desenvolverem conhecimentos e suficiência direcionados
aos citados conteúdos, principalmente de forma destacada para os que se dedicam as praticas
cotidianas da arquitetura e do urbanismo, quer no campo privado ou público, acreditamos como
fundamental que, aprofundar o debate destas questões visando qualificar cada vez mais a
profissão é o verdadeiro diferencial indispensável para a capacitação profissional, direcionada
a requalificação dos espaços urbanos e arquitetônicos.
A proposta curricular irá transitar por uma concepção moderna e dinâmica que contemple
módulos específicos, disciplinas presenciais, tutorias, trabalhos de campo, seminários
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O curso visa atender a demanda crescente de formação especializada de profissionais das
áreas da arquitetura, do urbanismo, engenharia, geografia, meio ambiente, paisagismo e profissões
afins e prospectando um novo campo de trabalho e oportunidades em franca expansão, se
propondo ao estudo e a pesquisados novos padrões de urbanidade, aplicados aos ambientes da
cidade possibilitam interagir com o processo de requalificação ou revitalização.
Convidamos todos participar desta diferenciada proposta com o objetivo de refletirmos sobre
“Como podemos contribuir para um futuro melhor das cidades, particularmente para seus
ambientes urbanos, ambientais e arquitetônicos”, capacitando profissionais, agregando o valor
da pesquisa, buscando promover a cidadania, dignificando cada vez mais a qualidade do ambiente
e da própria vida, atributos indispensáveis para o urbanismo sustentável e moderno, assim como,
promovera socialização do espaço urbano e a qualificaçãodo ambiente, gerando o bom convívio
democrático entre os cidadãos.
Prof. MSc. Cláudio Valadares
Graduação: Arquiteto e Urbanista / FIB/ Bennett
Mestrado:Tecnologia das Construções/ UFF/RJ.
Não perca esta oportunidade!!!!
Cadastre-se no processo de adesão em nosso site ou ligue 9.9981-2677.
PUBLICO ALVO:
Arquitetos e Urbanistas, Engenheiros, Geógrafos, profissionais do Meio Ambiente e do Paisagismo
e demais profissionais afins envolvidos no processo de revitalização dos ambientes urbanos.
CORDENAÇÃO:
Prof. MSc. Cláudio Valadares
Graduação: Arquiteto e Urbanista / FIB/ Bennett
Mestrado: Tecnologia das Construções/ UFF/RJ.
SUPERVISÃO:
Itamar Kalil
Graduação: Arquiteto e Urbanista/ UFBA
Professor Adjunto 4 da UFBA
Mestrado: Planejamento Urbano e Regional / Berkley
CARGA HORARIA:
CH =376 horas
Período: Período: Abril de 2015 a Novembro de 2016.
Horário: 6ª feiras das 17:/18h às 22:00h
Sábados de 8:30h às 12:30h e 14h às 18:00h.
As aulas serão realizadas de 15 (quinze) em 15 dias.
Local:
UNIFLU/Campus 1– Direito de Campos
5º andar - Pós Graduação
PROSPECÇÃO ECONTATO:
A proposta do curso deve ser divulgada com inserções na mídia (Radio e TV) além de mensagens
por e-mail específico, UNIFLU, disponibilizando a proposta e o programa do curso, com formato
inicial de adesão de interesse sem compromisso, com expectativa de resposta sobre o interesse
informando: nome e telefone, para contato posterior.
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participativos, estendidos a toda comunidade interessada, resultando no Projeto Final com
escolha para “Propostas dos Estudos Específicos” direcionados a intervenção urbana ou
arquitetônica, desenvolvendo através de conceitos e pesquisas os saberes nos campos da
espacialidade urbana e arquitetônica, representação e linguagem, concepção projetual, estudos
urbanos, teoria e história e o uso de novas tecnologias sustentáveis.
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Centro Universitário Fluminense - UNIFLU
Curso de Arquitetura e Urbanismo

TURMAS:
O número mínimo de alunos para o curso é de 25 (vinte e cinco). Caso haja um numero menor de
inscrições, o curso será adiado.
DISCIPLINAS:
O curso será composto de 6 (seis) módulos como descriminados abaixo contendo 14 ( quatorze)
disciplinas (aulas teóricas, tutorial e trabalhos de campo), 3 (três) seminários temáticos distribuídos
ao longo do curso e, o trabalho final.
MÓDULOS DAS ÁREAS DE ESTUDO:
•
•
•
•
•
•

M1-Estudos Urbanos e Ambientais - CH = 110 ha
M2-Teoria e história do ambiente da Cidade - CH = 50 ha
M3 - Tecnologias e Práticas SustentáveisCH = 50 ha
M4 - Legislação, Politicas Publicas e Gestão CH = 70 ha
M5 - Percepção e LinguagemCH = 40 ha
M6 - ProjetoCH = 32 ha

EMENTAS E CONTEÚDOS PROGRAMATICOS DOS MÓDULOS:
M1 - Estudos Urbanos e Ambientais – 110h
Ementa proposta - Estudos urbanos e ambientais–conceitos e teorias. Problemas urbanos e
ambientais decorrentes de grandes intervenções. Perspectivas de processos de transformação
espacial urbana a partir de práticas de revitalização e requalificação do ambiente urbano e de áreas
de acervo ambiental. Morfologia Urbana articulada às demais dimensões e variáveis urbanas.
Conhecimento dos aspectos da implantação e exploração de serviços públicos urbanos, com ênfase
na mobilidade e acessibilidade urbana. Fornecimento de suporte teórico-metodológico para a
estruturação de projetos de pesquisa e experimentação de técnicas em estudo de caso.
1- Revitalização e Requalificação do Ambiente Urbano no Cenário Nacional e Internacional Grandes Intervenções;
2- Morfologia e Diagnose do Ambiente Urbano
3- Mobilidade e Acessibilidade Urbana
4- Metodologia de Pesquisa
M2 - Teoria e História do ambiente da Cidade – 50h
Ementa proposta - Entender e aprofundar o conhecimento do fenômeno urbano. Possibilitar o
domínio dos aspectos conceituais envolvidos no papel do patrimônio na cidade contemporânea.
Meio ambiente, paisagem e planejamento sustentável. A ideia contemporânea do urbano como
patrimônio cultural.
5- Dimensões da Produção do Espaço Urbano
6- A Cidade e o Patrimônio na Intervenção Urbana
M3-Tecnologias e Práticas Sustentáveis – 50h
Ementa proposta - Problematiza o processo de estruturação das atividades nas cidades a partir da
ocupação urbana. Condicionantes ambientais garantidores da qualidade dos ambientes urbanos.
Definições e conceitos de tecnologia e sustentabilidade. Implantações urbanas mais econômicas e
ecologicamente mais estáveis.
7- Sustentabilidade Urbana e Ambiental
8- Infraestrutura Urbana
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Esta ação visa mensurar e avaliara demanda instalada e de acordo com o cenário resposta a
próxima etapa será uma chamada para confirmação da inscrição definitiva apresentando a
documentação exigida.
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Ementa proposta - Legislação urbana e ambiental. Avaliação crítica urbanística e ambiental nos
níveis municipais, estaduais e federais. Áreas de preservação. Instrumentos de planejamento e
gestão. Aspecto contemporâneo das politicas públicas e gestão dos ambientes urbanos.
9- Instrumentos de Planejamento e de Gestão
10- Políticas Públicas: Escalas e Competências
11- Instrumentos do Direito Urbanístico
M5 - Percepção e Linguagem – 40h
Ementa proposta – Leitura, análise e abordagem crítica do ambiente construído. Concepção de
projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo para requalificação de ambientes urbanos e
paisagens naturais. Exemplos de reabilitação urbana e arquitetônica.
12- Observação, Análise e Registro do Ambiente Urbano.
13- Prática Projetual para Intervenções no Espaço Urbano e seu Caráter Interdisciplinar
M6 - Projeto: 32h
Ementa proposta - Revitalização, requalificação e reabilitação de ambientes urbanos e paisagens
naturais degradadas: estudo de caso.
14 - Desenvolvimento da Monografia.
AVALIAÇÃO:
Cada docente, em função da metodologia adotada e da especificidade dos conteúdos
programáticos, disporá de total liberdade de escolha quanto a procedimentos que julgar
mais adequados e deverá conduzir a avaliação em consonância com os critérios
estabelecidos para aprovação final do aluno, a saber:
CONTROLE E LIMITES DE FALTA
Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas de cada disciplina da grade
curricular;
Obtenção, em um total de 100 (cem), de, nomínimo, 70 (setenta) pontos como nota final de cada
disciplina da grade curricular, e de conceito não menos que “SATISFATÓRIO”
(compreendido de A a C) no Trabalho Final do Curso.
PROJETO E TRABALHO MONOGRÁFICO.
O trabalho Final de Curso terá prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias, a contar do
último dia letivo do curso, e deverá versar sobre aescolha dotema relacionado à área
estudada.
CERTIFICAÇÃO:
Será conferido certificado de Especialistaem Revitalização Urbana, Ambiental e
Arquitetônicaao participante que cumprir todas as disciplinas componentes da grade
curricular do curso desde que atendidos os indicadores mínimos de assiduidade (75%) e de
aproveitamento (70 pontos) em cada uma delas.
Do certificado do curso constará, além do legalmente exigido, o título do trabalho final de
curso apresentado e o registro do resultado obtido pelo aluno.
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M4 - Legislação, Politicas Publicas e Gestão – 70h
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O investimento corresponderá a 21(vinte e uma) parcelas mensais de R$ 790,00
(setecentos e noventa reais) e a primeira delas deverá ser quitada no ato da inscrição,
sendo que, as demais devem ser resgatadas via boleto bancário, após cadastro
efetivado no ato da matricula na Pós-Graduação. Não será fornecido o certificado ao
aluno inadimplente.
INSCRIÇÕES:
— Período: 02/02/2015 a 30/03/2015
— Documentação necessária:
. Diploma de curso superior (cópia)
. Histórico escolar de curso superior (cópia)
. Documento de identidade (cópia)
. Curriculum vitae
. Uma fotografia 3x4
. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
LEGISLAÇÃO:
O presente curso cumpre todas as disposições nos termos da Resolução
CNE/CES nº1 de 08.06.2007 e Resolução CNE/CES nº 7 de Setembro 2011.
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INVESTIMENTO:
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