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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 

HH 953A Ênfase em Patrimônio Histórico e Cultural I 

 
PRÉ-REQUISITOS 

AA200/ AA450 *HH183 

 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 

TEORIA: 02 PRÁTICA: 02 LABORATÓRIO: 00 ORIENTAÇÃO: 00 ESTUDO: 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA: 00 HORAS AULA EM SALA: 04 CRÉDITOS: 04 

 
HORÁRIO : 

Quinta-feira, das 14h00 às 18h00 

 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 

Marcos Tognon tognon@unicamp.br 

 
 
EMENTA 

Histórias e teorias da preservação do patrimônio histórico e cultural. 

 
 
PROGRAMA 
A disciplina tem co mo objetivo apresentar as principais questões que configuram a área de 
"Patrimônio Cultural", nos seus âmbitos histórico, legislativo, político e teórico, 
concentrando-se nas experiências ocorridas no Brasil durante o século XX. 
Assim, as principais temáticas a serem estudadas serão: 
- História da Preservação do Patrimônio (séculos XV-XX); 
- O Sphan no Brasil: história e estratégias; 
- As principais teorias de intervenção sobre o Patrimônio (séculos XIX-XX) 
- Cartas patrimoniais e legislação brasileira; 
- Estudos de caso.  
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
As atividades da disciplina consistem em: 
- Seminários docentes sobre os temas programados; 
- work-shops  sobre processos de divulgação e valorização do Patrimônio; 
- Visita de estudos ao patrimônio tombado em Campinas; 



- Visita ao Condepacc (para conhecer os procedimentos e políticas públicas da área).  
- Lista de textos para estudos aprofundados sobre os temas dos seminários.  
 
 
BIBLIOGRAFIA  
A bibliografia será apresentada na primeira aula da disciplina. 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Os estudantes deverão produzir um texto (a ser entregue no final do primeiro bimestre) e 
uma monografia (a ser entregue no final). Esses dois trabalhos terão as suas respectivas 
notas que, por sua vez, comporão a média final simples para a nota semestral. 
A nota final para a aprovação deve ser entre 5,0 e 10,0. 
O estudante terá direito ao Exame Final caso a sua média semestral se estabeleça no 
intervalo de 2,5 a 4,9 pontos (segundo Regimento Geral da Graduação da UNICAMP, 
Seção I, Artigo 57). O exame será feito segundo o calendário escolar da DAC. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

O atendimento aos estudantes ocorrerá toda quinta-feira, 11:00-13:00, com agendamento 
prévio junto ao docente. 
 
 


