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PROARQ | MESTRADO EM ARQUITETURA 

Disciplina:     A vegetação no conforto ambiental – Tópicos Especiais FAH 713 e FAH 813 – 2020.1 
- Pandemia 

Professor responsável: Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 

Carga horária: 15h 

Dias e hora: 6as, de 10:00h às 11:30h 

Modalidade: remota (Plataforma Zoom) 

1 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

A disciplina A vegetação no conforto ambiental introduz o aluno no tema induzindo a refletir sobre o 
papel da vegetação para o conforto ambiental do ambiente construído, observados o clima, a 
geometria, os elementos da forma urbana e a percepção do usuário.  

 A disciplina aborda  

- a relação entre o clima, a paisagem e a vegetação; 
- os principais métodos de análise do comportamento da vegetação para o conforto 

ambiental; 
- as relações que se estabelecem entre o papel da vegetação na dissertação do aluno 

2 MÉTODO DIDÁTICO E AVALIAÇÃO 

A disciplina será ministrada, em caráter excepcional, on line, a partir do Aplicativo ZOOM e, 
didaticamente, será ministrada por meio de: 

- exposições teóricas; 

- exercícios; 

- debates e seminários. 

A disciplina será avaliada a partir de: 

- exercícios desenvolvidos em casa e apresentados on line; 

- fichamentos dos textos; 

- apresentação e discussões nos seminários; 

- produção de um artigo científico (trabalho final). 

 

O aproveitamento será expresso por meio de conceitos: A=excelente, B=bom, C=regular e 
D=deficiente. Será considerado aprovado o discente que obtiver conceito A, B ou C e frequência 
igual ou superior a 75% das aulas ministradas on line. 
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3 PLANO DE AULA 

 

4 CONTEÚDOS DOS TRABALHOS 

Exercício 1 

Objetivo: Reflexões iniciais sintéticas das dissertações e sua relação com o tema da disciplina. 

Exercícios 2 e 3 – (Seminários 1 e 2)  

Objetivo: Debate teórico sobre as questões que envolvem o tema: 
O exercício se desenvolve em 4 etapas: (a) leitura e o fichamento de dois textos, realizados em casa; 
(b) desenvolvimento de uma questão sobre o segundo texto, em casa; (c) apresentação do primeiro 
texto; e (d) debate on line.  

Exercício 4 – Avaliação das áreas vegetadas e sua relação com a paisagem e com o conforto 
ambiental, a partir de sua janela. 

 
Trabalho final – apresentação, sob a forma de artigo científico, do trabalho discutido em sala ou com 
base na dissertação do aluno. A combinar. 
 
Orientações para fichamento de textos desenvolvido em uma lauda A4 
Identificação: PROARQ – Mestrado Acadêmico. A vegetação no conforto ambiental 2020.1 – Nome Completo. 
Nome do Arquivo: EX1_TextoX_Nome_Sobrenome. EX1_TextoX_Nome_Sobrenome. 
Dados do texto: SOBRENOME, nome. Título do Livro/artigo (se for artigo, indicar o título do Livro/Periódico, 
precedido da palavra “in” (ou “em”) (Xed.). Local da Edição: Editora, ano de publicação, p. X-Y (página inicial e 
página final). Data da 1ª Edição. 
Palavras-chave (3 a 5) 
Contexto/Autor 
Identificar a autoria do texto contextualizando o ambiente científico, político, econômico e social. 
Ideias central e secundárias 
Apontar e delimitar os núcleos centrais do texto, ou reconhecer sua intenção fundamental. 
Apontar e delimitar as dimensões parciais do texto. 
Relação/contribuição para o projeto e/ou dissertação 
Argumentar sobre a utilidade e aplicabilidade do texto e/ou das ideias do autor na construção do trabalho, indicando 
quais aspectos contribuíram para mudar sua(s) opinião(ões), e quais contribuíram para reforçar suas crenças. 
Citações e referências bibliográficas 

AULA DATA CONTEÚDO PRPOGRAMÁTICO

1 17/jul
Apresentação do Curso e dos temas: programa, avaliação, bibliografia recomendada, 

avaliação. Discussões sobre o trabalho final. Jogo

2 24/jul Clima, espaço urbano e vegetação. Aula expositiva e debates

3 31/jul A vegetação no conforto do ambiente construído. Aula expositiva e debates

4 07/ago Seminário I - relação da pesquisa de dissertação  com a vegetação e o conforto ambiental

5 14/ago Seminário I

6 21/ago Seminário II

7 28/ago Vegetação e ambinete construído - Arborização urbana

8 04/set Exercício

x 11/set Apresentação dos temas e discussões. Orientações.

9 18/set Apresentação dos temas e discussões. Orientações.

10 25/set Apresentação Final - Entrega

Avaliação: participação; seminários, trabalho final (a combinar)

CENTRO DE LETRAS E ARTES

FACULDADE DE ARQUITEURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

MESTRADO ACADÊMICO   - PERÍODO ESPECIAL ON LINE

TÓPICOS ESPECIAIS I - FAH 713 e FAH 813 - A Vegetação no Conforto Ambiental - FA



  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

 

 3 

Destacar citações de interesse com o projeto de dissertação/artigo e referencias bibliográficas que possam ser 
futuramente exploradas. 
Conclusão 
Considerações finais sobre o artigo, sua qualidade, validade, mérito, etc. 
 
Orientações para o desenvolvimento das questões 
As questões devem ser identificadas e entregues por escrito, no início da aula devendo suscitar reflexões que 
auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos. 
Identificação: PROARQ – Mestrado Acadêmico. Metodologia da Pesquisa 2020.1 – Nome Completo. Texto. 
Questão. 
 
Orientação para as apresentações 
As apresentações são livres, com textos sintéticos, constituídas por até 10 slides, baseadas nos fichamentos da 
equipe e devem durar até 10 min. 
 
Textos – serão distribuídos pelo professor 
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