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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

AUP 5912-1 - Projeto em Pauta: Arquitetura Contemporânea 

 

Período: 2016/2 

Nº DE CRÉDITOS: 9  

Horário regular (11 aulas) l segunda-feira 08:30 às 12:30 

Oficina de projeto l semana 03 a 07 de outubro l segunda a sexta de 08:30 às 12:30 

(atividade com docentes arquitetos convidados e estudantes de graduação) 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS:  

1. Anália Amorim    

2. Marta Bogéa      

 

CONTEÚDO (EMENTA): Projeto em Pauta: arquitetura contemporânea analisa e investiga 

projetos, concursos, produção e processos da arquitetura contemporânea a partir da 

produção brasileira e da década de 1990. Tanto o Brasil quanto os anos 1990 são 

epicentros a partir dos quais se recorre a outros contextos históricos e projetos de modo a 

implementar sua análise. A disciplina investiga conceitos teóricos e reflexões pertinentes a 

contemporaneidade, analisa projetos arquitetônicos em suas especificidades, atenta 

também a seu campo teórico e conceitual. 

 

OBJETIVOS:Analisar Projetos tendo em vista contexto de produção e processo, bem como 

contexto conceitual no qual  se insere na produção brasileira e internacional a partir do fim 

do século XX e início do XXI. Objetiva especificamente compreender o projeto como modo 

peculiar de conhecimento que permite certos modos de reflexão e pensamento 

indissociaveis de sua práxis. Contempla também produção arquitetônica discente, 

desenvolvida no âmbito da prática profissional como dado de análise e experimentação.  

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Elementos de avaliação: Participação nas aulas, 

apresentação de seminários, participação na oficina, elaboração de trabalho final.  

Critérios: Considera-se entendimento dos textos e do(s) projeto(s) analisados, competência 

de análise, tendo em vista identificação dos autores e pertinência de argumentação. O 

trabalho final necessariamente pressupõe argumentação e análise verbal além de usufurir 
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(quando pertinente) da investigação ocorrida na oficina, através de projeto que deve ser 

considerado em relação a outras experiências próximas bem como a projetos e obras de 

outros autores e outros tempos/lugares. 

  

OBSERVAÇÕES GERAIS: A Oficina de Projeto com arquitetos e docentes convidados será 

organizado de modo a se constituir também como atividade de extensão para estudantes de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU USP com número de vagas adequado ao 

seu formato. Com isso busca aproximação da Graduação e Pós-graduação usufruindo da 

atividade de projeto que investiga o tem a partir do modo peculiar de conhecimento da área. 

A atividade é de interesse também para formação do jovem arquiteto e, além de sua função 

primeira de apresentação de temas e projetos de relevância, instiga a produção de 

conhecimento específicos, através da reflexão analítica por meio de debates e desenhos, 

articulando projeto e critica.   

 
CRONOGRAMA: 

 

1 01/08 Introdução, plano de curso 

2 08/08 Tempo: adição subtração (Marta Bogéa) 

3 15/08 Habitação  

4 22/08 Intervenção em Patrimônio  

5 29/08 São Paulo Centro  

 05/09 Feriado_semana da pátria 

6 12/09 Estruturas associadas (Anália Amorim) 

7 19/09 A boa vida – seminário discente _ mesa de debate (ppt) 

8 26/09 A boa vida – seminário discente_ mesa de debate (ppt) 

9 03/10 Oficina: Habitar o centro de São Paulo 

10 04/10  Oficina: Habitar o centro de São Paulo 

11 05/10  Oficina: Habitar o centro de São Paulo 

12 06/10 Oficina: Habitar o centro de São Paulo 

13 07/10  Oficina: Habitar o centro de São Paulo 

14 10/10 debate sobre oficina 

15 17/10 debate de conclusão de curso  

 14/11 entrega (discente) trabalho final 

16 05/12 entrega (docente) de avaliação e comentários 
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