XV MAU - Atividades e Cronograma – 31/10 - 04/11
Oficinas e Atividades Práticas
Palestras e Mesas de Debate

Quinta-feira 27/10
CREDENCIAMENTO

________________________________________________________________________________

Segunda-feira 31/10
9h00 - 9h30 Apresentação da MAU
Objetivos, Métodos, Oficinas, Convidados, Finalidades.

9h30 - 10h30 Oficina Reconhecimento do Espaço Físico
Esta atividade tem como objetivo o reconhecimento da situação atual do curso quanto aos mobiliários, equipamentos,
espaço, etc. Os móveis serão retirados dos lugares, partindo do zero, para a realização de um check list no qual será
analisado o quadro atual tanto quantitativo como qualitativo.

10h30 - 12h00 Apresentação do Colegiado
A apresentação do colegiado deverá mostrar ao curso a situação atual, quais os encaminhamentos do colegiado e o
que está sendo discutido. Possibilitando aos alunos e outros que não estão envolvidos diretamente ao colegiado ficarem
informados.

12h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 16h00 Rafael Brandão (UFSJ) - A Experiência da Reforma Curricular no Curso de AU
da UFSJ
Nesta atividade, a reforma curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ servirá de estudo de caso, com a
exposição do processo de construção da grade curricular, as diretrizes e o projeto pedagógico.

16h00 - 17h00 Humberto Kzure (UFRRJ) - Ideologia no Curso de Arquitetura e Urbanismo
Qual tipo de profissional queremos ser? Como deve ser nossa formação? Qual a real função do arquiteto na sociedade?
Qual nosso poder de atuação? Algumas questões como essa serão debatidas na presença do professor Humberto da
UFRRJ.

17h00 - 18h00 Sônia Ferraz (UFF) - Experiência na Coordenação da UFF e Conceito
Pedagógico
A professora Sônia da UFF traz um pouco da sua experiência como coordenadora de um curso de Arquitetura e
Urbanismo que também está passando por uma reforma curricular. Apresenta também um pouco do conceito
pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFF, mostrando a importância do entendimento da Habitação para
a formação do Arquiteto e Urbanista.

18h00 - 19h30 JANTAR
19h30 - 22h00 Sônia Ferraz (UFF) - Oficina “O Processo da Reforma Curricular”
Dinâmica com o objetivo de compreender o funcionamento de uma grade curricular do curso de Arquitetura e
Urbanismo, quais os instrumentos e pessoas envolvidas, qual o caminho que podemos seguir.

________________________________________________________________________________

Terça-feira 01/11
9h00 - 10h00 EMAU RUA (UFJF) e Fabrício Fontenelle (UFJF) - Atividades Extra-Curriculares
Momento de exposição do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, projeto proposto pela FeNEA, e a importância
das atividades de pesquisa e extensão na vida acadêmica e profissional

10h00 - 12h00 Guilherme Figueiredo (UFJF), Marcos Borges (UFJF), Pedro Kopschitz (UFJF)
e Luiz Passaglia (UFJF) - Exposição Áreas, Ideologias e Conceitos
Momento de exposição e debate sobre as diversas áreas presentes no ensino de Arquitetura e Urbanismo. Professor
Guilherme: Projeto e TFG; Professor Marcos Borges: Representação e Processo Criativo; Professor Pedro Kopschitz:
Tecnologias e Sistemas Estruturais; Professor Alberto Passaglia: Teoria e História.

12h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 15h00 CACAU (UFJF) - Exposição do Seminário Regional de Ensino Superior e da
Comissão de Espaço Físico
Exposição dos alunos que participaram no Seminário Regional de Ensino Superior, no SERES foram discutidos temas
como o ensino de projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, além de discussões sobre a grade curricular.
A Comissão de Espaço físico é uma comissão criada para estudar as possibilidades para a expansão do curso, dela
participam alunos e professores.

15h00 - 18h00 Fabrício Fontenelle (UFJF) - Maratona de Projeto Pedagógico Utópico:
Definição dos Eixos Temáticos da Grade e das Diretrizes
Dinâmica de desenvolvimento de um projeto pedagógico utópico, que atenda todas as necessidades de formação como
arquiteto e cidadão.

18h00 - 19h30 JANTAR
19h30 - 22h00 Projeto Pedagógico Utópico/ Projeto Espacial Utópico
Fechamento do projeto pedagógico utópico e início do desenvolvimento de um projeto espacial utópico. Este projeto
deve prever todas as necessidades físicas baseado no projeto pedagógico.

________________________________________________________________________________

Quarta-feira 02/11
9h00 - 12h00 Jorge Arbach (UFJF) - Concurso de Pintura do Galpão
O concurso será orientado professor Jorge Arbach, os alunos que se inscreverem deverão desenvolver um projeto de
pintura externa do galpão. O objetivo principal é ressaltar o edifício da arquitetura entre os outros galpões.

12h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 22h00 Alex D’Almeida, Daniel Camargo, Dalton Carvalho, Mateus Estevez
- Maratona do Projeto Espacial Utópico
-Oficina de Reforma de Móveis
-Intervenções Artísticas
-Oficina de Pintar o CACAU (Curadoria dos Desenhos, e Projeto de Pintar)
-Oficina de Luminárias
A maratona dos Projeto Espacial utópico será orientada pelos ex-alunos Alex D’Almeida, Daniel Camargo, Dalton
Carvalho, Mateus Estevez, paralelamente vão acontecer outras oficinas durante a tarde e a noite.

________________________________________________________________________________

Quinta-feira 03/11
9h00 - 12h00 Tiago Paula Souza e Tatiana Ramos Wanderley - Experimentações Lúdicas e
Conceitos de Sustentabilidade - Parte 1/ Adequação dos Projetos Utópicos na Realidade do
Curso
Intervenção espacial com baixa tecnologia( alternativa).

12h00 - 14h00 ALMOÇO
14h - 15h00 Guilherme Lassance (UFRJ) e Ana Cristina (UFSJ) - Apresentação da Grade da
UFRJ e da UFSJ e Importância da Atuação da Academia na Cidade.
15h00 - 18h00 Guilherme Figueiredo (UFJF) e Ana Cristina (UFSJ) - Adequação dos Projetos
Utópicos na Realidade do Curso
A partir dos projetos utópicos desenvolvidos, o que pode ser aplicado no quadro em que o curso se encontra? Com o
espaço limitado, carência de professores, falta de mobiliário e equipamentos adequados?

18h00 - 19h30 JANTAR
19:30 - 22h00 Conclusões dos Projetos Pedagógico e Espacial

________________________________________________________________________________

Sexta-feira 04/11
09h00 - 12h00 Tiago Paula Souza e Tatiana Ramos Wanderley - Experimentações Lúdicas e
Conceitos de Sustentabilidade Parte 2
Continuação da etapa anterior

12h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 18h00 Conclusões dos Projetos (pedagógico e espacial) / Produção de Documento
Oficial
As conclusões dos projetos tem como objetivo a produção de um documento, o qual será apresentado ao Colegiado e à
coordenação para que estes deem sequência aos trabalhos, com a ajuda do CACAU.

18h - 19h30 JANTAR
22h00 FESTA DE ENCERRAMENTO

