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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

P L A N O  D E  E N S I N O  
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 

Disciplina: Projeto de Paisagismo I – AU 1307 

Ano Letivo: 2020.3 

Semestre:  

Turno:  

Carga Horária Semanal: 2h síncronas + 4h assíncronas 

Nome do Professor: Louise Barbalho Pontes 

 

II – EMENTA  

Intervenção na paisagem urbana: projetos de espaço livres e de espaços vinculados a edificação. Metodologia 
e representação gráfica de projetos de paisagismo. Estudo e planejamento da paisagem urbana, considerando 
seu manejo ecológico e a amenização climática. 
 
Adaptação ao PLS: avançar sobre a compreensão dos métodos e conceitos do projeto da paisagem na escala 
urbana, através de revisão de literatura dos principais temas e estudo de caso de projetos pertinentes e análise 
introdutória e transescalar da realidade local através do compartilhamento e produção de cartografia através de 
plataformas colaborativas (a exemplo da plataforma padlet). 
 

 

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Capacitar o aluno na pratica de intervenções paisagísticas em diferentes escalas da paisagem urbana, em 
especial, sistemas de praças e ruas, bem como entorno de edificações; 
Iniciar os alunos no reconhecimento de diferentes tipos de escalas de intervenção na paisagem urbana, as 
funções e categorias dos espaços livres, bem como seus aspectos fundamentais. 
Propiciar aos alunos o conhecimento de um repertório mínimo de tecnologia e espécies vegetais comumente 
utilizados em projetos de paisagismo no ambiente urbano. 
Incentivar o aluno a desenvolver meios de expressão e representação adequados ao projeto. 
Adaptação ao PLS: a produção de conhecimento sobre apreensão, representação e formulação de cenários no 
projeto da paisagem se dará através de estudos de caso (e análise sob paisagística da cidade de Macapá) e 
elaboração de croquis e composição de uma cartografia colaborativa. 
 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 

Dimensão teórica: aula expositiva, discussão de textos e projetos 
Dimensão prática: fóruns de discussão, bancos de questões, apresentação de projetos e conceitos de interesse. 
 
Avaliações 
Exercício 1 –  Debates “Fundamentos do Paisagismo” (atividade síncrona) 
Serão designados alunos responsáveis para explicar os principais pontos de um tema fundamental ao paisagismo. 
Todos os alunos devem participar. Os textos serão disponibilizados com antecedência.  
Textos base: O jardim de granito (Anne Spirn) e Fundamentos do paisagismo (Tim Waterman). 
Exercício 2– Fórum temático (atividade assíncrona) 
Cada aluno deverá lançar ao menos uma pergunta e um comentário sobre os temas debatidos nos encontros 
síncronos. 
Exercício 3 – Croquis e cartografia compartilhada  ( atividade assíncrona e síncrona) 
Cada aluno deverá participar ativamente da produção da cartografia compartilhada sobre os espaços livres na 
cidade de Macapá, identificando os conceitos aprendidos e especializando-os na cidade de Macapá.  
 
Exercício 4– apresentação de estudo de caso de projeto (síncrona) 
Serão designados alunos responsáveis para explicar projetos importantes da história do projeto da paisagem.  
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V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNID. I – A Arquitetura Paisagística: 
1.1. Origens e desenvolvimento no Brasil; 
1.2. Evolução histórica dos espaços livres; 
1.3. Meio ambiente ecologia e conceitos afins; 
UNID. II – Elementos que constituem a paisagem: 
2.1. Os processos que atuam sobre a paisagem: Transformações e as relações sociais. Conceito de paisagem 
urbana como arte e ciência. 
UNID. III – Conceitos e Categorias dos espaços livres urbanos: 
3.1. Parques, praças, logradouros, jardins. 
3.2. As evoluções dos jardins brasileiros: o ecletismo, o Jardim Modernista de Burle Way; o jardim 
contemporâneo. 
UNID. IV – Tecnologia para o tratamento dos espaços livres urbanos: 
4.1. Construção; 
4.2. Manutenção; 
UNID. V – A vegetação: 
5.1. Aspectos envolvidos na sua utilização; 
5.2. Metodologia do projeto; 
5.3. Aplicação prática; 
Adaptação ao PLS: a aplicação prática se dará por meio de produção de croquis e cartografia colaborativa. 
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VII – CRONOGRAMA DE AULAS 

1. Introdução temática, apresentação e discussão do plano de disciplina; divisões dos textos e responsabilidades. 
2. Introdução – PAISAGEM E PROJETO aula expositiva: Introdução Teórico-metodológica 
3. UNIDADE I – Debates: Fundamentos do Paisagismo – Tema 1 

Assíncrono: fórum/ leitura dos textos/ edição do mapa base 
4. UNIDADE I – Debates: Fundamentos do Paisagismo – Tema 2 

Assíncrono: fórum/ leitura dos textos/ edição do mapa base 
5. UNIDADE I – Debates: Fundamentos do Paisagismo - Tema: 3 
        Assíncrono: fórum/ leitura dos textos/ edição do mapa base 
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6. UNIDADE II – Apresentação de estudo de caso de projeto com ênfase nos temas estudados. 
Assíncrono: fórum/ leitura dos textos/ edição do mapa base 

7. UNIDADE II – Apresentação de estudo de caso de projeto com ênfase nos temas estudados. 
Assíncrono: fórum/ leitura dos textos/ edição do mapa base 

8. UNIDADE III – Apresentação de estudo de caso dos espaços livres da cidade de Macapá. 
Assíncrono: fórum/ leitura dos textos/ edição do mapa base 

9. UNIDADE III – Exercício projetivo (elaboração de croquis e diagramas) sobre os espaços livres da cidade de 
Macapá. 
Assíncrono: finalizar exercício projetivo introdutório 

10. UNIDADE III – Exposição dos croquis e diagramas e análise da cartografia produzida ao longo do curso. 

 

 
 
 


