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Ementa  

A disciplina Tópicos especiais 2 tem uma ementa aberta e flexível, que inclui conteúdos atuais e 

emergentes nos campos da Arquitetura, Urbanismo e Design. Inovação em Arquitetura e 

Urbanismo e Design, tecnologias, sociedade da informação, conceitos emergentes nos campos da 

teoria e projeto, fundamentos para a atualização do campo disciplinar.  

Tópicos Especiais 2 (2017/2): Tecnologias Aplicadas ao Urbanismo 

A disciplina enfoca a conceituação, análise e avaliação da aplicação, inovação e a experimentação 

de tecnologias, especialmente as de informação e comunicação (TIC), no desenvolvimento, 

planejamento, projeto, construção e desempenho das cidades – a sociedade contemporânea em 

rede convive com uma multiplicidade de tecnologias emergentes que revolucionam e transformam 

as relações sociais, econômicas, espaciais e técnicas gerando temáticas essenciais para a 

construção de um urbanismo inovador. 

 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Compreender as principais 
modalidades de aplicações. 
Inovações e experimentações 
tecnológicas constantes na 
área do urbanismo moderno e 
contemporâneo– representação 
e intervenção. Avaliação crítica 
sobre a inovação tecnológica 
nas cidades, no território do 
projeto, da produção e seu 
impacto social. 
 

Desenvolver o repertório de 
conhecimentos e de críticas 
voltadas à reflexão do aluno 
sobre a área do conhecimento 
em sua realidade através de 
observações, pesquisas e 
experimentações, bem como a 
análise crítica dos fenômenos. 
 

Estimular uma visão crítica e 
criativa, voltada a correta 
interpretação das inovações 
aplicadas aos princípios e as 
especificidades da formação em 
urbanismo, aplicadas ao campo 
do plano e projeto, visando a 
produção e o adequado 
funcionamento das cidades. 
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Conteúdo Programático: 

 

1) Estudo das mudanças ocorridas dos séculos XIX a XXI, da revolução industrial à 

emergência da revolução digital, dos meios de comunicação e informação vinculados às 

tecnologias contemporâneas, levantando os impactos econômicos, sociais e espaciais. 

2) Avaliação conceitual partindo do desenvolvido pela filosofia, a crítica ao modernismo, o 

Archigram e outros, que antecipam o estágio alcançado pelo avanço tecnológico 

contemporâneo. 

3) Caracterização das conseqüências da crescente integração das novas tecnologias de 

informação e comunicação com a cidade, mostrando as conseqüências para o espaço 

urbano, decorrente da potencialização do fluxo de informações. 

4) Análise da metodologia de gestão de cibercidades integradas por portais. 

5) Abordagem de diversas temáticas em mudança envolvendo: a) gestão e administração 

pública; b) segurança; c) redes de transportes e telecomunicações (malhas viárias); d) 

estruturas de abastecimento (redes de água, esgoto e gás canalizado) e energia elétrica e 

outras; e) diferenciações formais e espaciais regionais e urbanas; f) Padrões de densidade, 

mistura de usos e ocupação do solo; g) cadeias de serviços e comércio; h) geração do tele-

trabalho; i) Desenho urbanístico paramétrico; j) telefonia física e virtual, TV a cabo e outros. 

6) Exemplos de softwares para manipulação e simulação de modelos urbanísticos e 

virtualidades, videogames.  

7)  Discussão dos projetos de pesquisa diante das novas questões postas pelas inovações 

tecnológicas.  

 

Metodologia: 

 
1) Aulas expositivas que fundamentem e ilustrem os tópicos básicos da disciplina. 
2) Leitura de textos referenciais para consolidar a fundamentação teórica e crítica do aluno;  
3) Elaboração de uma pesquisa coletiva sobre tema da disciplina (em grupo) 
4) Desenvolvimento de pesquisa individual sobre tema da disciplina integrado à pesquisa de 

mestrado ou doutorado discutida em aula.  
 

Critério de Avaliação:  
       
     A avaliação é baseada em três atividades principais: 

1. Presença e participação individual do aluno em sala de aula. 

2.         Participação em pesquisa elaborada e apresentada em grupo sobre tema da disciplina. 

3. Documento de pesquisa individual sobre tema da disciplina integrado à pesquisa de 

mestrado ou doutorado.  
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