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�Área de projeto:�
O conjunto urbano da Pampulha foi tombado pela Unesco, em 2016, como Patrimônio Cultural da Humanidade e 
configura um marco da arquitetura moderna dos anos 40. Trata-se de um patrimônio cultural e ambiental composto 
por obras do arquiteto Oscar Niemeyer integradas ao paisagismo de Burle Marx, às artes de Cândido Portinari, Paulo 
Werneck, Alfredo Ceschiatti, entre outros importantes artistas para o cenário nacional.Para além de sua importância 
cultural, a Pampulha constitui relevância como patrimônio ambiental por incorporar história e uma vida cotidiana nos 
seus espaços de lazer e convívio. Ela abrange, além da orla da lagoa e seus monumentos, equipamentos de usos 
coletivos e ambiente natural que dão importância ao seu conceito de Paisagem Urbana. Em 2008, a prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, apresenta um Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha que, dentre 
outros objetivos, apresenta a necessidade da “atualização dessa paisagem”, integrando alternativas de desenvolvimento 
sustentável, principalmente no que diz respeito ao aspecto econômico concomitante com a sua função cultural, 
simbólica. O Plano se baseia em conceitos de sustentabilidade ambiental, função social da propriedade e gestão 
democrática da cidade que controla as características deste patrimônio coletivo e estabelece estratégias de preservação 
da paisagem em consonância com os objetivos de desenvolvimento econômico e social da região. A identificação das 
características morfológicas e dos elementos que contribuem para a valorização da percepção dessa paisagem, bem 
como a identificação de visadas a partir da definição de pontos notáveis e de observação, a análise do parcelamento e 
das tipologias existentes, das áreas verdes e do tratamento paisagístico existente permitiu que se estabelecesse as 
recomendações para a preservação e atualização com diretrizes para recuperar e manter os maciços arbóreos junto com 
os volumes construídos; garantir uma taxa mínima de permeabilidade; promover a continuidade visual da orla, 
transformando gradis permeáveis visualmente; revisar o perímetro de proteção do conjunto flexibilizando parâmetros 
urbanísticos e desenvolvendo em 3d para direcionamento para futuras intervenções nesse. O conjunto arquitetônico da 
Pampulha reúne características que exemplificam conceitos-chave da arquitetura moderna mundial, tais como a 
estrutura em concreto armado, a planta livre, as amplas janelas e fachadas de vidro que possibilitam o diálogo entre o 
interior e o exterior da edificação. Porém apesar destas características, na Pampulha, o estilo arquitetônico adquire 
feições únicas e regionais queirão influenciar e gerar transformações na arquitetura moderna brasileira e mundial.�
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��Atelier:�
O atelier irá desenvolver os conteúdos definidos no seu programa através de uma intervenção arquitetônica e 
urbanística de média escala. A abordagem propõe uma investigação sobre o adequado processo de requalificação de 
áreas urbanas, enfatizando a integração entre o edifício e a cidade, principalmente no que diz respeito às 
possibilidades de conexões alternativas que a presença da Lagoa da Pampulha propicia e que podem contribuir para a 
melhoria da fruição entre os bens Tombados de seu conjunto urbano. A criação de espaços de uso coletivo - público e/
ou privado - tem como principal objetivo discutir espaços mais democráticos que promovam a melhoria da qualidade 
da vida, potencializando a característica de bem cultural, espaço de lazer e convívio.!�
�
Metodologia:�
Após apresentar a área do projeto e fornecer os materiais para podermos trabalhar a proposta, iremos nos dividir em 
grupos de trabalho de acordo com o número de participantes. As revisões constantes da obra são planejadas todos os 
dias e são programadas de acordo com as necessidades e / ou temas.�
�
Estrutura:�
Três momentos de trabalho são previstos através do programa de zoom em que o aluno pode acessar! 24h. Está 
prevista uma carga horária diaria obrigatória de seis horas. Todos os dias às 14h00h, horário brasileiro, haverá uma 
conferência ministrada por um convidado internacional.�
�
Participantes:�
O número máximo de participantes previsto é de 50 alunos. Recomenda-se alunos de arquitetura do segundo ano do 
curso e recém-formados.�
�
Línguas:�
Recomenda-se conhecimento de português e / ou espanhol. Caso contrário, o suporte individual docandidato será 
fornecido em inglês.�
�
Custos:�
Para estudantes e profissionais interessados o custo de participação com um certificado final de 4 ECTS é   �
R$ 300,00  *10 vagas sem pagamento para alunos da UNIBH e Universidad Da Vinci de Guatemala.�
�
Seleção:�
É necessário enviar CV e Portfólio até 23 de agosto de 2020�
para o seguinte email: alternative.academic.project@gmail.com�


