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Código:

Tipo de Unidade Curricular

201450000

OUTRAS CIDADES

Optativa

Ano Lectivo

Curso:

Ciclo Estudos:

2014-2015

Mestrado Integrado em Arquitetura, URBANISMO

Créditos:

Idioma leccionado

3,0 ECTS

Português

1º

2º

Inglês

Outro idioma

1º

Área Científica:

2º

Urb.º

Design

DGC

CST

TAUD

HTAUD

4º

5º

Semestral:
1º

Pré-requisitos:
Sim

3º

Anual:

Arq.ª

3º

Ano Curricular:

2º

Trimestral:

Não

Não existem pré-requisitos para esta unidade curricular

1º

2º

3º

Docente(s) Responsável(eis) pela U.C.
João Rafael Santos
Professor Auxiliar

Email: jrs@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: mmfonte@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: filipaserpa@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: lsc@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: sergiopadrao@gmail.com

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: sergiobarreirosproenca@gmail.com

URL: www.fa.ulisboa.pt

Manuela Fonte
Professor Auxiliar

Docente(s) da U.C.
Filipa Serpa Santos
Assistente Convidado

Luís Sanchez Carvalho
Professor Auxiliar

Sérgio Fernandes
Assistente

Sérgio Proença
Assistente

Horas de Contacto:
Teóricas:

Práticas:

Teórico-Práticas:

Laboratoriais:

Seminários:

Tutoriais:

Outras:

Total Horas de Contacto:

0,0 H

0,0 H

42,0 H

0,0 H

0,0 H

0,0 H

0,0 H

42,0 Horas

Estimativa de Horas Totais de Trabalho:
Inclui o total de horas de contacto mais as horas extra dedicadas à unidade curricular.

Horas Totais de Trabalho: 84,0 Horas

Objectivos (tópicos) limite 900 caracteres
A UC visa proporcionar uma visão sistematizada e atual do fenómeno urbano num quadro geográfico alargado, a partir da apresentação,
reflexão e discussão crítica relativa a um conjunto de cidades representativas do quadro internacional.
Em particular, a UC tem como objetivos:
- o alargamento do horizonte geográfico do conhecimento sobre cidades e fenómenos urbanos;
- a identificação e sensibilização para questões e desafios diferenciados, colocados no quadro atual da urbanização mundial;
- o desenvolvimento da capacidade de compreensão urbanística (morfologia e evolução, planos e instrumentos, dinâmicas sociais e
económicas, culturas urbanas), de posicionamento crítico e de comparação entre contextos diversficados.

Conteúdos Programáticos / Programa limite 1500 caracteres
A UC estrutura-se a partir da apresentação e exploração de diversas cidades, colocando em evidência:
- aspetos particulares da sua condição urbana;
- temáticas transversais e articulações potenciais com referências próximas, nomeadamente com a cidade de Lisboa;
- desafios e problemáticas emergentes, e respetivas implicações para a prática e investigação em arquitetura e urbanismo.
O painel de cidades abordadas organiza-se segundo critérios de diversidade e representatividade geográfica e interesse particular e
transversal dos respetivos fenómenos urbanos. Neste sentido, prevê-se a discussão acerca das temáticas urbanas, tendo por base casos de
cidades distribuídas pelos vários continentes, procurando uma abrangência geográfica e cultural e tendo Lisboa como base de uma leitura
comparativa. Barcelona e Paris, Chicago, Luanda, Rio de Janeiro e Tóquio, entre outras, serão cidades do mundo focadas em aula.
A propósito destes casos de estudo, destacam-se quatro temáticas que visam a exploração de leituras comparadas e a discussão de questões
contemporâneas, no quadro internacional:
- as formas de urbanização e as particularidades morfológicas;
- as dinâmicas económicas e demográficas e o seu impacte no espaço urbano;
- a relação com territórios metropolitanos e a integração em redes urbanas alargadas;
- os desafios ambientais e as perspetivas de projeto e transformação em curso.
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Competências a adquirir pelo discente (tópicos) limite 3000 caracteres
Constituem competências a adquirir pelo discente:
- Capacidade e método de recolha, sistematização, síntese e apresentação de informação relativa a cidades e fenómenos urbanos, num
contexto internacional;
- Conhecimento e capacidade de discussão relativos a dinâmicas atuais no contexto urbano mundial;
- Posicionamento crítico face ao reconhecimento de um território de atuação disciplinar e profissional alargado e em transformação.

Bibliografia Principal limite 3000 caracteres





Brenner, Neil; Keil, Roger (eds.), 2006, The Global Cities Reader, New York: Routledge
Hall, Peter, 1984, The World Cities, London: Palgrave Macmillan
LeGates, Richard; Stout, Frederic (eds.), 2000, The City Reader, London: Routledge
UN Habitat, 2012, The State of the World's Cities 2012/2013, United Nations / UN-Habitat

Bibliografia Complementar limite 3000 caracteres


Para cada cidade abordada será fornecido um conjunto relevante e diversificado de fontes bibliográficas relativas à sua condição urbana e
posicionamento face a temáticas transversais.

Avaliação (elementos e critérios) limite 900 caracteres
A avaliação decorre da elaboração, apresentação e discussão de um trabalho relativo à caraterização urbana de uma cidade com interesse no
panorama internacional, a escolher com a equipa docente, identificando e discutindo aspetos relevantes no quadro das temáticas trabalhadas na
unidade curricular.
Considerar-se-ão como critérios de avaliação: por um lado, o interesse, assiduidade e participação nas aulas, e por outro lado, a capacidade
de estruturação e sistematização da informação trabalhada, o interesse, relevância e dimensão crítica da abordagem.

Data de actualização
Última actualização em: quarta-feira, 30 de Julho de 2014
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Code:

Curricular Unit Type

201450000

OTHER CITIES

Elective

Academic Year

Degree:

Cycle of Studies:

2014-2015

Integrated Master in Architecture, URBAN PLANNING

Unit Credits:

Lecture Language

3,0 ECTS

1º

Portuguese

English

Specify Other language

1º

Scientific Area:
Archit.

2º
2º

Design

DGC

CST

TAUD

HTAUD

4º

5º

Semester:
1º

Prerequisites:
Yes

3º

Annual:
Urban. Pl

3º

Curricular Year:

2º

Trimester:

No

There are no prerequisites for this curricular unit

1º

2º

3º

Responsible Professor(s)
João Rafael Santos
Assistant Professor

Email: jrs@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: mmfonte@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: filipaserpa@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: lsc@fa.ulisboa.pt

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: sergiopadrao@gmail.com

URL: www.fa.ulisboa.pt

Email: sergiobarreirosproenca@gmail.com

URL: www.fa.ulisboa.pt

Manuela Fonte
Assistant Professor

Lecture(s)
Filipa Serpa Santos
Invited Assistant

Luís Sanchez Carvalho
Assistant

Sérgio Fernandes
Assistant

Sérgio Proença
Rank:

Contact Hours:
Lectures:

Practical:

Lectures-Practical:

Laboratory:

Seminary:

Tutorials:

Others:

Total Contact Hours:

0,0 H

0,0 H

42,0 H

0,0 H

0,0H

0,0 H

0,0 H

42,0 Hours

Estimated Workload
Includes the total contact hours plus overtime devoted to the course unit

Total Workload: 84,0 Hours

Goals (topics) limit 900 characters
The unit aims at providing a systematised and contemporary overview of the urban phenomenon at a wide geographical scope. This will be
achieved through the presentation, understanding and critical discussion of several representative cities and themes in the international
panorama.
The unit’s specific goals are:
- the widening of the geographical scope regarding the knowledge of cities and urban phenomena;
- the identification and awareness of diversified issues and challenges in the face of current world urbanization;
- the development of the capacity to understand urban phenomenon from an urbanistic point of view (morphology and evolution, plans and
planning tools, social and economic dynamics, urban cultures), with a critical and comparitive perspective.

Programmatic contents / Programme limit 1500 characters
The unit’s structure is based on the presentation and discussion of several cities, with an emphasis on:
- specific aspects of its urban condition;
- transversal themes and potential links with local references, namely with the city of Lisbon;
- emerging challenges and issues, including its impact on architectural and urbanistic practice and research.
The set of cities to be discussed is based on criteria of diversity and geographical representation as well as specific thematic interest and
relevance. With that in mind, themed discussions are to be carried out, having cities from various continents as case studies, looking for a wide
array of geographical diversity, including Barcelona and Paris, Chicago, Luanda, Rio de Janeiro and Tokyo. Lisbon is to be discussed as a basis for
comparison.
Having these cities as case studies, four themes are devised for framing the discussion on a comparative, contemporary and international
perspective:
- the forms of urbanization and the morphological specificities;
- the economical and demographic trends and its impact on urban space;
- the relationship with metropolitan territories and integration in large urban networks;
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- the environmental challenges and ideas for design and ongoing transformation.

Competencies to be acquired by students (topics) limit 3000 characters
Students are expected to develop competencies in the fields of:
- capacity and method of collection, systematization, synthesis and presentation of information regarding cities and urban phenomenon in
an international context;
- knowledge and discussion regarding current world urban trends;
- critical positioning in the face of an enlarged and changing disciplinary and professional practice territory.

Main Bibliography limit 3000 characters





Brenner, Neil; Keil, Roger (eds.), 2006, The Global Cities Reader, New York: Routledge
Hall, Peter, 1984, The World Cities, London: Palgrave Macmillan
LeGates, Richard; Stout, Frederic (eds.), 2000, The City Reader, London: Routledge
UN Habitat, 2012, The State of the World's Cities 2012/2013, United Nations / UN-Habitat

Additional Bibliography limit 3000 characters


Para cada cidade abordada será fornecido um conjunto relevante e diversificado de fontes bibliográficas relativas à sua condição urbana e
posicionamento face a temáticas transversais.

Assessment limit 900 characters
The assessment is based on the writing, presentation and discussion of a report regarding the urban characterisation of a relevant city in the
international panorama. The choice of that city is to be discussed with the teaching team, in order to frame it within the unit’s thematic
discussion.
Assessment criteria include: the student’s interest, presence and active participation in the lectures; the capacity to structure and systematize
information; the work’s thematic relevance and critical dimension.

Last updated
Last updated on: Wednesday, 30 July 2014
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