UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Cidade Universitária – Campus A. C. Simões
Tabuleiro do Martins – CEP 57072 970 – Maceió – AL
Tel. (82) 3214 1284

CURRÍCULO 2006

6º PERÍODO

DISCIPLINA: CIDADES BRASILEIRAS

CÓD: AURB053

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA

Origem e formação das cidades brasileiras. O processo de povoamento e a organização territorial
brasileira. Cidades planejadas: Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Cidades alagoanas.
OBJETIVOS

Desenvolver a capacidade de leitura bibliográfica e do desenho de cidades, através da
história e suas concepções teóricas. Realizar experiência concreta em diferentes espaços
nas cidades, estimulando a percepção do aluno e capacitando-o a reflexão. Desenvolver a
análise e crítica das cidades, no tempo, ressaltando a época contemporânea, quanto seus
aspectos morfológicos, sócio-político e econômico, cotidiano do cidadão e
consequentemente seu processo de formação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I UNIDADE
Cidade Moderna e Contemporânea no Brasil, alguns exemplos: Belo Horizonte, Brasília e
outros. ( Estudar as influências do pensamento de arquitetos – urbanistas, engenheiros,
geógrafos, dentre outras formações profissionais, no planejamento e projeto de cidades e
suas diferentes concepções teóricas e de desenho )
Cidades Alagoanas, alguns exemplos: Maceió e outros

(Compreender a situação atual e o processo de formação das cidades alagoanas e
nordestinas)
II UNIDADE
Os problemas do desordenamento das cidades

(Identificar os problemas urbanos e ambientais das cidades, principalmente aqueles
relativos ao crescimento das mesmas, e desenvolver a análise e a crítica)
Formação das Cidades Brasileiras

(Identificar, refletir e questionar os referenciais do processo de formação das cidades
brasileiras e sua expressão espacial, desde a sua origem a atualidade.)
ESTRATEGIAS E METODOLOGIA

Formalização do saber através de produção de texto; Representações gráficas e corporal;
Síntese de leituras bibliográficas, Visitas a cidades; Visitas de campo dirigidas, com
estruturação de pesquisa de campo, aplicação de questionários ou entrevistas;
Sistematização de dados e das informações através de assessoramentos; Interpretação de
imagem: iconografias de maneira geral: mapas, fotos, desenhos, etc.; Elaboração de
painéis e apresentação; Realização de seminários. As várias estratégias poderão ocorrer
individualmente ou em equipe. Aulas teóricas do professor e palestras dos convidados
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do rendimento do aluno poderá ser individual ou em equipe. Poderá ser
escrita e/ou contínua, considerando se a qualidade e quantidade das intervenções
nas
aulas teóricas, assessoramento de trabalhos, seminários, dentre outros, como
indicadores do aproveitamento individual e da participação e interesse do mesmo.
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