
ENCONTRO DE PROFESSORES DE TÉCNICAS RETROSPECTIVAS E
RESTAURO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO

  2 de Abril de 2016          
 Praça Cel. Fernando Prestes, 152          

       

      9:00hs - 12:00hs e          
Bom Retiro, São Paulo/SP          

 

          
  13:30hs - 17:30hs        S

ede: Arquivo Histórico Municipal de São Paulo

          
          

          
          

          
   Metro: Estação Tiradentes

Documentação Necessária:
Lucio Costa

GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO



A elaboração de projetos e o 
acompanhamento de obras de conservação 
e restauro de edificações e espaços de valor 
arquitetônico e histórico tornou-se uma 
relevante e estimulante área de atuação 
profissional para arquitetos e urbanistas. A 
partir das demandas sociais pela 
preservação da história e da memória 
desses espaços em todo o Brasil, esse 
campo de trabalho ampliou-se nas últimas 
décadas, exigindo qualidade e criatividade 
nas intervenções para preservação e 
valorização do patrimônio arquitetônico. 
Acompanhando essa situação, a formação 
dos estudantes de arquitetura passou a 
contar, desde 1994, com a disciplina 
obrigatória denominada Técnicas
Retrospectivas. Criada com o objetivo de 
informar e formar os estudantes acerca do
conjunto de procedimentos criativos, 
técnicos e metodológicos que envolvem a
elaboração de projetos de proteção e 
valorização de edificações e outros espaços
arquitetônicos, além do debate das bases 
teóricas e históricas que orientam as
intervenções de restauro e de inserção de 
novos espaços em áreas protegidas por seu
valor cultural.
Após duas décadas de implantação dessa 
disciplina, o CAU-SP, a partir de seu Grupo
de Trabalho de Patrimônio Histórico, está 
organizando o Encontro de Professores de
Técnicas Retrospectivas e Restauro do 
Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico,
a realizar-se em 02/04/2016, com o objetivo 
de debater esse campo disciplinar, sua
efetividade e os resultados que se 
esperavam com sua criação, a partir da 
experiência acadêmica das faculdades de 
arquitetura e urbanismo do Estado de São 
Paulo. Esse encontro foi precedido de 
consulta, em forma de questionário, 
encaminhada aos coordenadores desses 
cursos, cujos resultados serão expostos 
nessa oportunidade, contribuindo para o 
debate.
O CAU-SP espera, com a realização desse 
Encontro, recolher subsídios que
contribuam para o aperfeiçoamento do 
processo de ensino e formação profissional
nessa area de atuação, no Estado de São 
Paulo, bem como estimular a discussão
desses temas tão importantes no âmbito 
nacional.

Recepção dos Participantes - 8:30h

Programação

Abertura - 9:00h
José Hermes Martins Pereira 
Diretor do Arquivo Histórico Municipal /SMC

Gilberto Belleza
Presidente do CAU/SP

Débora Frazatto - Diretora de Ensino  - CAU/SP

Cássia Magaldi  - Coordenadora GT PH/ CAU / SP

MESA 1 - 9:45h
Criação e consolidação da 
disciplina de TR

Leila Diêgoli - Criação e histórico da disciplina de TR 
nos cursos de Arquitetura - UNISANTOS

Dilene Zaparoli - Apresentação da pesquisa relativa
ao ensino de TR em São Paulo - UNIP - SJC

Encontro Professores TR

Debate - 11:00h.

Intevalo para Almoço - 12:00h-13:30h.

MESA 2 - 13:30h - Experiências de 
Ensino Aplicadas

Beatriz Mugayar Kuhl - FAU-USP

Rosio Fernandez Baca Salcedo - UNESP Bauru

Marcos José Carrilho - Mackenzie

Cassia Magaldi - UNISANTOS
 

Intervalo para  café - 15:00 - 15 minutos

Debate- 16:00h

Encerramento - 17:00h - 
Encaminhamento e Subsídios para
o CAU/SP


