
A palestra tratará da pesquisa realizada

pelo escritório Andrade Morettin - durante

seus 24 anos de atividade - na busca por

uma arquitetura adequada à realidade

brasileira, seu clima e sua cultura.

A ARQUITETURA TROPICAL E
A PRODUÇÃO DE ANDRADE
MORETTIN

A importância da integração entre as

políticas de desenvolvimento urbano e

ambiental do município, por meio da adoção

da lente climática e de estratégias de

adaptação. Os desafios que temos no

tocante às implementações efetivas e

integradas do Plano Diretor e do Plano

Municipal de Mudança do Clima de Santos.

CIDADE E CLIMA –
PLANEJAMENTO URBANO E
ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SUSTENTÁVEL

MONTANDO ATMOSFERAS –
OFICINA DE COLAGEM
ANALÓGICA E DIGITAL

Pensamentos costurados e diagramas

críticos numa nova montagem visual.

A oficina oferece uma aproximação com

a técnica de aquarela explanando sobre

os materiais, suas funções e técnicas

iniciais. Como produto, será realizada

uma aquarela se apropriando de um

pequeno livro de artista a partir de

cortes e dobras para demonstração da

narrativa visual..

Oficina de Aquarela

A emergência ecológica atual precisa de novos

arquétipos, novos protótipos, novos mediadores 

e são precisamente os exemplos elaborados por

este grupo de experts, os que serão 

apresentados nesta palestra como realidades

possíveis para uma nova arquitetura de

mediação.

 Discussões e processos de

desenvolvimento do projeto de

Habitação de interesse sustentável que

recebeu o 1º prêmio no concurso

nacional para habitação com foco em

eficiência energética.

23   Semana de
Arquitetura e
Urbanismo FAUS

Apresentação de projetos arquitetônicos

com impacto socioambiental, atendendo

aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável, em áreas rurais, remotas e

de vulnerabilidade social, com a intenção

de gerar renda dentro da própria

comunidade e, desta maneira, fortalecer

a economia local, aprofundando nosso

entendimento dos sistemas urbanos de

povoados de pequeno e médio porte para

respaldar o estudo territorial e

geográfico.

ARQUITETURA EM
ÁREAS RURAIS

Na oficina será ensinada a confecção de

cadernetas artesanais com a técnica de

costura copta simples, baseada na linha

de papelaria própria da autora.

 

OFICINA DE
CADERNETAS

TRANSARQUITETURA
Com Prof .  Dr .  Juan Arribas

Com Vinicius Andrade

Com Escritório Síntese Arquitetura

Com Noelia de Ribeiro

Com Glaucus Farinello e Prof .  Dr .
José Carriço

Com Leticia Passarelli

Com Prof .  Dr .  Juan Arribas
23.10.21  |  às 14h30

Para se inscrever, basta clicar no nome da palestra e/ou

oficina e ele te direcionará ao site oficial da UNISANTOS

a

Com Anitta Piffer

23.10.21  |  às 13h00

23.10.21  |  às 14h30

21.10.21  |  às 19h30

22.10.21  |  às 19h30

20.10.21  |  às 19h00

19.10.21  |  às 19h30

20.10.21  |  às 20h30

https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=717
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=729
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=722
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=732
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=731
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=726
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=733
https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=721

