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PLANO DE ENSINO
A disciplina estabelece fundamentos conceituais e metodológicos para que
o futuro arquiteto e urbanista possa agir e atuar em ações que envolvam o
planejamento da paisagem e nas ações afins que esta atividade tem com o
Planejamento urbano e regional.
Neste ano o objeto focal de trabalho serão as áreas de borda, isto é aquelas
de contato entre as áreas urbanas consolidadas ou em consolidação e as
suas áreas vizinhas, que serão utilizadas como ferramentas para o
entendimento dos métodos e conceitos da disciplina. Para tanto serão feitos
dois exercícios, que são:
Exercício 01
- Introdução ao Planejamento da Paisagem – que objetiva estabelecer
uma discussão e revisão inicial sobre conceitos e procedimentos básicos de
planejamento paisagístico e desenvolver princípios éticos em relação a
criação e conservação de recursos e valores paisagísticos e ambientais.
Utiliza-se como estratégia de abordagem um recorte espacial hipotético,
para a qual se prevê um processo de urbanização, que deve ser avaliado de
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acordo os padrões de conhecimento de cada equipe, (o trabalho será feito
em grupos de até cinco pessoas) e que posteriormente responderão as
questões propostas, estabelecendo critérios de intervenção e fazendo uma
sugestão para a construção da nova paisagem.
Peso 01
Exercício 02 – Plano de Paisagem
Será dividido em três partes, Avaliação Paisagística e Ambiental, Plano
Geral da Paisagem e Projeto de Sistema Setorial de Espaços Livres que
objetiva propor para um setor de borda, de transição do município de
Suzano, (município situado na região Metropolitana de São Paulo), uma
ação paisagística que objetive tanto a conservação dos recursos ambientais
existentes, águas e matas como a possibilidade de usufruto de seus espaços
livres por parte da sociedade local e dos habitantes da metrópole São Paulo.
Este exercício será desenvolvido em parceria com a disciplina
Planejamento Urbano. Peso 1.
Parte 1 – AVALIAÇÃO PAISAGÍSTICA AMBIENTAL
Objetiva a compreensão paisagística e ambiental do município de Suzano
de seus conflitos e potenciais e das demandas da expansão urbana em
andamento, de modo as e verificar formas de ação possíveis.Esta etapa terá
seus produtos considerados e avaliados pelas duas disciplinas Peso 02
Parte 2 – PLANEJAMENTO DA PAISAGEM/ SISTEMA DE
ESPAÇOS LIVRES
Objetiva propor uma alternativa para o sistema de espaços livres para
recreação, conservação e preservação do município. Peso 3.
Parte 3 – DESENHO DA PAISAGEM
A partir do estabelecimento das linhas gerais de um plano para os espaços
livres locais será feita proposição para um trecho específico. Esta etapa
objetiva desenvolver e detalhar parte do plano proposto e nela cada
equipe deverá sobre um segmento do município fazer um plano de massas,
que deverá manter as características físicas e funcionais do sistema
proposto e levar em conta as demandas e potenciais existentes e sua
articulação com as diretrizes de ocupação do solo, de conservação e
preservação ambiental e as potencialidades presentes e futuras de uso dos
espaços livres propostos. A área escolhida deverá obrigatoriamente se
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situar em área de borda, isto é de limite e de transição entre a urbanização e
as áreas ainda não urbanizadas do município. Esta parte vale peso 4
Procedimentos Gerais
Os trabalhos serão executados em grupo de cinco pessoas. Serão fornecidas
ou indicadas bases teóricas e cartográficas, que permitirão aos grupos um
conhecimento prévio dos locais de trabalho.
O curso será ministrado através de atividades práticas e de ateliê, visitas de
campo, aulas expositivas e seminários parciais e finais de avaliação.
Forma de avaliação
As equipes e cada aluno individualmente deverão ter notas acima de 5,00
em todos os exercícios e na média final do semestre ou ficarão reprovadas.
Caso uma equipe ou aluno obtenha nota menor em um exercício, deverá
refazê-lo, de acordo com a indicação do seu professor.
Se a média final for entre 3,00 e 4,90 a equipe ou aluno, terá direito a
recuperação, dentro dos prazos e especificações dados pelo seu orientador.

Cronograma preliminar
Março
Dia 3 - apresentação da disciplina
- aula expositiva – Planejamento da Paisagem
- apresentação exercício I - Introdução ao Planejamento da
Paisagem
- início exercício I
Dia 4 – desenvolvimento exercício I
Dia 10, 17, 18, 24 – aula expositiva – Ecologia da Paisagem
Dia 25 - Avaliação exercício I
Abril
Dia 1 - apresentação exercício II - Plano de Paisagem
Dia 2- desenvolvimento exercício II, parte 1 - AVALIAÇÃO
PAISAGÍSTICA AMBIENTAL/ trabalho integrado com planejamento
urbano
Dia 7 – palestra com a secretária Michelle Sá Vieira da SEMA/Suzano
sobre as questões ambientais do município, desenvolvimento exercício
II/parte 2
Dia 8, 14 e 15 - desenvolvimento exercício II/parte 1
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Dia 21 e 22 – Semana Santa – não haverá aula
Dia 28 e 29 - desenvolvimento exercício II/parte 1

Abril
Dia 1 – Semana Santa – não haverá aula
Dia 2 – Semana Santa – não haverá aula
Dia 8 – aula expositiva – Sistema de espaços livres/desenvolvimento
exercício II
Dia 9 - desenvolvimento exercício II
Dia 15 - desenvolvimento exercício II
Dia 16 – seminário etapa II exercício 2
Dias 22 -23 – 29 - 30 – de maio - desenvolvimento exercício II/ etapa II
Maio
Dia 5 - Seminário de avaliação etapa 2
Dia 6 - Seminário conjunto com a disciplina de Planejamento
Dia – aula expositiva – Sistemas de espaços livres, desenvolvimento
parte 2/exercício II
Dias 19 20 e 26 - desenvolvimento parte 2/exercício II
Dia 27 – Seminário avaliação exercício II/parte 2

Junho
Dia 2 - inicio e apresentação parte 3/ exercício II - DESENHO DA
PAISAGEM
Dia 3, 9, 10. 16. 17 e 30 - desenvolvimento etapa III, exercício 2
Dias 23 e 24 feriado de Corpus Christi – não haverá aula

Julho

Dia 1 – Seminário de avaliação da etapa III, exercício 2
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