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Disciplina:
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Informações gerais sobre o formato da disciplina:
(Por favor responda de forma a permitir à/ao estudante uma visão realista do formato e das
exigências da sua disciplina, neste contexto excepcional de atividades on-line. Atente-se às
recomendações previstas nas questões preliminares acima)

1. A disciplina prevê atividades síncronas (com docente e estudantes online ao
mesmo tempo)? Sim ( x ) Não ( )

Se sim, responda:

- Qual plataforma será usada?: Google meet
- Quantas dias por semana?:1
- Quantas horas por dia?:2 (a carga horária da disciplina
- Qual o formato (expositivo, seminário, etc.): aula expositiva com ou sem apresentação

de PowerPoint, discussão de texto, convidados externos etc.

- As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem
de forma assíncrona? Se não, como prevê disponibilizar o conteúdo às/aos alunos/as
que não puderem participar das atividades síncronas? (por exemplo: disponibilizar
plano de aula, powerpoint, bibliografia e/ou videografia). Sim, algumas atividades
poderão ser gravadas e todo conteúdo (textos e PowerPoint) serão disponibilizados.

2. Que tipo de material será utilizado na disciplina. Ex. Documentos de texto
(livros, artigos), imagens, vídeos, podcasts, etc.? Textos, imagens, fimes

3. Como será o formato de avaliação da disciplina? Descreva explicitando ao
menos as seguintes questões: 1) serão atividades síncronas ou assíncronas; 2)
Serão atividades individuais ou em grupo; 3) Qual o formato da avaliação. 1. A
participação em aula é parte da avaliação, mas também teremos material
produzido em casa; 2) Individuais e em grupo; 3) Uma avaliação na metade do
curso e outra ao final.
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4. Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso:

Ementa:

Introdução aos aspectos históricos relativos à vida nas cidades e à formação de um saber

histórico sobre o espaço urbano. A questão urbana e habitacional, a esfera pública, o espaço

privado, a segregação, a forma e a imagem da cidade e as diferentes percepções históricas

do espaço habitado.

Programa:

A disciplina, seguindo ementa, pretende apresentar ao ingressante, futuro arquiteto e
urbanista, a cidade em sua complexidade. Para tanto, veremos conceitos e definições de
cidade, as distinções historicamente construídas entre cidade e campo, intersecções como
cidade e gênero, cidade e relações raciais; representações di versas: cidade e vida
intelectual, cidade e cinema, literatura, artes visuais; utopias e distopias urbanas; cidade e
processos de exclusão.
Tais conteúdos serão apresentados por meio de aulas síncronas e assíncronas, leitura
conjunta de textos, imagens, filmes etc.
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