
 

 

Disciplina: FAH 702 / 802 - PROJETO E GESTÃO DE ESPAÇOS PRESERVADOS 
Prof. Responsável: Cêça Guimaraens 
Ementa: 
Estudo dos processos de projeto e administração de espaços urbanos e arquitetônicos preservados. 
Objetivos: 
O curso se constituirá de aulas sobre as formas de gestão patrimonial e os projetos contemporâneos de revitalização 
urbana e renovação arquitetônica. Os aspectos arquitetônicos e urbanísticos do patrimônio cultural, os condicionantes e 
os processos de administração, e a execução de projetos em espaços urbanos e arquitetônicos preservados serão 
estudados por meio da apresentação e discussão de estudos de casos expressivos da diversidade com que o tema é 
abordado na atualidade. Tal desenvolvimento deverá destacar a conceituação e a legislação de proteção; e os métodos 
de intervenção e os instrumentos de análise constantes na bibliografia indicada. Os textos que serão discutidos em 
seminários tratam dos modos de ser e perceber os edifícios e os lugares e incluem as idéias e ações concretas para a 
integração de espaços preservados na forma física e na imagem exterior das cidades.  
Avaliação: 
As teses e as idéias que fundamentam os projetos de fatos urbanos e culturais significativos na atualidade são os 
temas e tópicos propostos na disciplina. Tais conteúdos serão estudados, expostos e debatidos em classe por todos os 
estudantes e estas atividades deverão expressar as referências bibliográficas indicadas. As leituras planejadas 
constituirão os focos de seminários, onde serão apresentados exercícios de síntese parcial e o Trabalho Final. Desse 
modo, serão produzidos ensaios textuais e gráficos, os quais deverão refletir a aplicação de conceitos e os estudos das 
práticas preservacionistas contemporâneas estudadas. 
Programa: 
Aula Tema 

1ª Apresentação do curso 

2ª 
Conceitos, legislação, processos e projetos de gestão do patrimônio cultural. 
Leituras programadas. 

3ª 
Conceitos, legislação, processos e projetos de gestão do patrimônio cultural. 
Análises de casos. 

4ª 
Conceitos, legislação, processos e projetos de gestão do patrimônio cultural. 
Apresentação de trabalhos. 

5ª Exercícios-sínteses 

6ª 
Patrimônio e memória: objetos, métodos e ações de valoração. 
Leituras programadas. 

7ª 
Patrimônio e memória: objetos, métodos e ações de valoração. 
Análises de casos. 

8ª 
Patrimônio e memória: objetos, métodos e ações de valoração. 
Apresentação de trabalhos. 

9ª Exercícios-sínteses 
10ª Seminário final. 
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