
www.escolaabertanogalpao.com  

rua prof hugo mielle, 338 Vila Santa Helena  | 19015-640 | presidente prudente, SP   

(18) 3928.1285 | 18)98111.0090 

CNPJ 32.150.303/0001-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

curso livre I  oficina sistemas estruturais e arquitetura  

Anália Amorim e Roberto Alfredo Pompéia – Escola da Cidade 

 

Objetivos  

O objetivo dessa oficina será em refletir sobre nosso papel como profissionais, 

professores e alunos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Design, 

entendendo questões sobre a atuação de esforços e montagens de estruturas que 

partem do nosso corpo e chegam a grandes escalas, fazendo a assimilação 

fundamental do processo de construção à partir da análise estrutural. 

 

Programação  

módulo 1  terça-feira - 14 de maio - aula de fundamentação  
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Apresentação da produção, metodologia e teoria sobre a estrutura e fundamentação 

geométrica a partir de materiais comumente utilizados na construção civil.   

 

módulo 2  quarta-feira - 15 de maio  - aula prática 

Desenvolvimento e análise dos modelos estruturais com o auxílio dos professores para 

maior entendimento e orientação que serão realizados por Anália Amorim e Roberto 

Pompéia. Ambos professores, possuem ampla bagagem em docência na área de 

estrutura e espaciais e orgânicas.  

 

Sobre Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim 

Anália Amorim [1961] é arquiteta e urbanista pela UFPE [1983], mestre pela EESC 

USP [1993], doutora pela FAUUSP [1998] e livre docente pela FAUUSP [2016]. 

Docente da UNIFRAN [entre 1984 e 1997], Universidade Braz Cubas [entre 1993 e 

1996], Universidade São Judas Tadeu [entre 1997 e 2002], FEI [entre 1998 e 2002], 

FAAP [entre 1998 e 2002], Universidade de Guarulhos [entre 1999 e 2001], colaborou 

na UNIANDES-Colômbia [entre 2006 e 2012]. Atualmente é docente da FAUUSP 

[desde 2002] e Escola da Cidade, onde foi presidente da Associação Escola da Cidade 

[entre 1996 e março/2019]. 

 

Sobre Roberto Pompéia 

Roberto Pompéia [1955] é arquiteto pela Universidade Braz Cubas [1980], possui 

doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP [2007]. Tem experiência na área 

de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em sistemas estruturais e na formação de 

estudantes. Desenvolve pesquisas, ministra cursos e palestras na área de Geometria 

das Estruturas [espaciais e orgânicas], seguindo as diretrizes da grande área de 

Engenharia Civil e subárea de Construção  e Processos Construtivos. Atualmente é 

professor na Escola da Cidade, Fundação Armando Alvares Penteado [FAAP]  e 

Faculdade das Américas [FAM]. É sócio da SAGARANA Projetos de Arquitetura e 

Educação S/C Ltda.  

 

 
 
Programação detalhada:  
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módulo 1 teórico  - 14 de Maio – terça-feira   

Abertura e apresentação – das 16h00 às 18h00 

Palestra – das 19h30 às 21h30 

 

módulo 2 prático -   15 de Maio – quarta-feira 

Oficina 

das 9h30 às 12:30h 

das 14h00h às 18:00h 

Apresentação dos projetos - 19h às 21h 

 

Investimento 

Graduandos de engenharia e arquitetura - R$ 320,00 

Profissionais e Pós Graduandos - R$ 450,00 

Equipe graduandos (6 membros) – R$ 1.440,00 

Equipe profissionais (6 membros) – R$ 2.160,00 

Número de vagas: 24 

 

Público alvo   

Profissionais e estudantes das áreas de engenharia, arquitetura, design e áreas afins 

que estejam envolvidos na construção civil e processos construtivos e estudo sobre 

ambas.  

 

Local  

Escola Aberta no Galpão 

Rua Hugo Mielli, 338, Vila Santa Helena, Presidente Prudente, SP - CEP 19015-640  

 

Informações e Inscrições  

18 I 3928 -1285    18 I 981110090  

contato@escolaabertanogalpao.com 

www.escolabaertanogalpao.com  

mailto:contato@escolaabertanogalpao.com
http://www.escolabaertanogalpao.com/
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Realização  
 

Escola Aberta no Galpão  

Org. Cristiana Pasquini  


