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EMENTA
Projeto, História, Teorias e Representação com escalas e apropriações no âmbito da arquitetura da paisagem
na contemporaneidade.
CONTEÚDO
A disciplina propõe o desenvolvimento de projeto de espaços livres especialmente relacionados a ruas, praças,
jardins, quintais, considerando sua inserção em contextos urbanos específicos em área urbana já consolidada.
Para tanto, elabora pesquisa e reflexão sobre as áreas objetivas contemplando informações técnicas e
estéticas.
A disciplina busca ainda fornecer informações específicas para o uso da vegetação em projetos de espaços
livres urbanos explorando suas características plásticas: forma, porte, textura, cromatismo, etc. Explora também
a questão do projeto da paisagem através do modelado do relevo e corpos de água, associando as questões da
drenagem às qualidades cênicas dos espaços livres.
Do jardim privado aos espaços públicos da cidade; Vegetação, corpos de água e modelado do relevo:
elementos estruturadores da paisagem. História e teoria dos jardins. Apreensão da paisagem urbana e dos
espaços livres junto à habitação, sua formulação, conceituação e origem; jardins históricos; jardins domésticos;
Do jardim privado aos espaços públicos da cidade diagnóstico para projetos em paisagismo arquitetônico.
Infraestrutura e técnica em projetos paisagísticos. Estudo preliminar para jardim.
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