
 
 

Horários/dia 2ª feira / 18 3ª feira / 19 4ª feira / 20 5ª feira / 21 6ª feira / 22 

9h - 10:15h 
 
Oficinas 
 

OFICINA 
Ecotécnicas: pau a pique, 
taipa de pilão e adobe 
Ricardo Piva 
 
 
OFICINA 
Como projetar mobiliário 
urbano: o Bicicletário 

Márcia Pinto 
 
 

OFICINA 
Horta Vertical 
Carlos E. Gomes (Cadu) 
 
OFICINA 
Fotografia de Arquitetura 
Daniel Guinsburg e Michele 
Boche 
 

 

OFICINA 
Ecotécnicas: pau a pique, 
taipa de pilão e adobe 

Ricardo Piva 
 
 
OFICINA 
Como projetar mobiliário 
urbano: o Bicicletário 

Márcia Pinto 
 
 

OFICINA 
A Deriva: método de leitura dos 
Espaços Públicos 

Arthur Cabral 
 
OFICINA 
Construção em Bambu 

Gustavo Queiroz (SP) 
 
 
OFICINA 
Fotografia de Arquitetura 

Daniel Guinsburg e 
Michele Boche 
 
 

OFICINA 
Ecotécnicas: pau a pique, taipa de 
pilão e adobe 
Ricardo Piva 

 
OFICINA 
Construção em Bambu 

Gustavo Queiroz (SP) 
 
OFICINA 
Argila 

Carlos Eduardo Gomes (Cadu) 
 
 

10:15 - 10:30 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:30h - 12h 
 
Palestras 
 

ARQUITETURA E 
MOBILIÁRIO COM 
MADEIRA LAMINADA 
COLADA 

Vini Barreto 
ITA Construtora 
 
OFICINA 
Iniciação à Fotografia 
Renato Frade 
 

O CONTO 
ETNOFOTOGRÁFICO 
 
Durval Moretto Jr. 
Unisanta/Belas Artes 
 

EMPREENDEDORISMO NA 
ARQUITETURA 
 
Marco A. Vituzzo (SJC) 
 

URBAN SKETCH: CONCEITOS E 
TÉCNICAS 
 
Rodrigo Prata e 
Caio Marçon (SP) 

O CORPO HUMANO NA ARTE E NA 
ARQUITETURA 
 
George R. Gutlich e 
Fábio Sapede 
Atelier De Etser, SJC 
 

12h 14 h  ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 13h: EMPRESA JR  
Assembleia Geral para criação da 
 empresa e eleição da 1ª diretoria 

14h – 17:30h 
 
Oficinas 
 

OFICINA 
Ecotécnicas: pau a pique, 

taipa de pilão e adobe 
Ricardo Piva 
 
OFICINA 
Iniciação à Fotografia 

Renato Frade 
 
OFICINA 
Como projetar mobiliário 
urbano: o Bicicletário 
Márcia Pinto 
 
 

OFICINA 
Horta Vertical 

Carlos Eduardo (Cadu) 
 
OFICINA 
Saída fotográfica 

Durval Moretto Jr. 
 
OFICINA 
Fundamentos do grafite 

Lucas Oliveira (Lukão) 
 

 
OFICINA 
Ecotécnicas: pau a pique, 
taipa de pilão e adobe 
Ricardo Piva 
 
 
OFICINA 
Como projetar mobiliário 
urbano: o Bicicletário 

Márcia Pinto 
40 vagas  
 
OFICINA 
Fotografia de Arquitetura 

Daniel Guinsburg e 
Michele Boche 
 

OFICINA 
Urban Sketch 

Rodrigo Prata e 
Caio Marçon (SP) 
 
OFICINA 
A Deriva: método de leitura dos 
Espaços Públicos 
Arthur Cabral 
 
OFICINA 
Construção em Bambu 
Gustavo Queiroz (SP) 
 
OFICINA 
Fundamentos do grafite 
Lucas Oliveira (Lukão) 
 

OFICINA 
O CORPO HUMANO 

George R. Gutlich e Fábio Sapede 
Atelier De Etser, SJC  
 
OFICINA 
Urban Sketch 

Rodrigo Prata e Caio Marçon (SP) 
 
OFICINA 
Construção em Bambu 

Gustavo Queiroz (SP) 
 
OFICINA 
Arte urbana: grafite e intervenções 

Felipe Rezende (IFI) 
 
OFICINA 
Argila 

Carlos Eduardo Gomes (Cadu) 
 

 17:30h - 19h INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

19h - 23h 
Encontros 

DE BAR EM BAR 
(Pela cidade) 

SINTONIA DA AQUITETURA  FESTA À FANTASIA FESTA DOS VETERANOS 

 



 

A 37ª edição da Semana de Arquitetura e Urbanismo tem como tema a (Re) Construção do 

Espaço para (re) alçar o eterno (re)começar da ação transformadora da cidade, da arquitetura que 

tem como princípio a mão! 

A 37ª Semau será um momento da aprendizagem dedicado ao Saber-Fazer. 

Da terra, do bambu, do lápis, do spray, do caminhar, à fotografia e à Madeira Laminada Colada a 

proposta é a (Re)Construção do Espaço, produto da mão, dos pés, primeiros instrumentos do 

pensamento transformador! 

Uma semana de cabeças, mãos e pés na massa!  

A programação contempla das 9h às 10:15h, as oficinas simultâneas para promover a experiência 

direta com as habilidades do fazer. E das 10:30h às 12h as palestras integradas, momento de 

reflexão e debate. 

Inscreva-se nas oficinas! Não perca as palestras! Participe da assembleia de fundação da Empresa 

Jr. Confraternizemos. Salve a 37ª Semau! 

 

Concurso ITA Construtora – Arquitetura - Unitau: um bicicletário para o Campus Arquitetura 

A atividade destacada desta edição da 37ª Semau será a construção de um Bicicletário pela ITA 

Construtora, utilizando a técnica da Madeira Laminada e Colada em nosso campus. 

O projeto será elaborado pelos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unitau por 

meio de um concurso, organizado pela Empresa Jr, que também será criada durante a 

SEMAU! Será a sua primeira atividade de caráter profissional e aberta para o conjunto dos 

estudantes! 

A equipe vencedora desenvolverá o projeto com a equipe técnica da ITA Construtora e 

acompanhará a fabricação das peças em SP. A equipe vencedora dirigirá por fim a implantação do 

Bicicletário no campus do Departamento de Arquitetura, a nossa Quadra E.  



PROGRAMAÇÃO DETALHADA 
SEGUNDA 
18/9 
OFICINA: dias 18, 20 e 22/9: das 9h as 10h e das 14h as 17h 
ECOTÉCNICAS: PAU A PIQUE, TAIPA DE PILÃO E ADOBE 
Ricardo Piva 

Inscrições: 25 vagas 

Os participantes da oficina serão distribuídos em grupos que construirão três pequenas paredes usando técnicas 
baseadas no uso da terra: pau a pique, taipa de pilão e adobe. 
 

Ricardo Piva 

Arquiteto formado pelo Mackenzie e atua na região do Vale do Paraíba, especialmente São José dos Campos. 

Tem construído uma série obras que primam pelo uso apurado da linguagem e o uso rigoroso das ecotécnicas. 

 
Equipamentos: 
- Roupa que possa ser suja de terra. Pés descalços para pisar o barro. 

 

18/9 
OFICINA: dia 18 das 10.30 às 12h e das 14h as 17h 
Local: Sala 1 
INICIAÇÃO À FOTOGRAFIA 
Renato Frade 

Nesta oficina os participantes terão acesso às noções básicas de fotografia, sobre lentes, equipamentos e os 
elementos básicos da linguagem fotográfica. No período da manhã, haverá a explanação da parte teórica da 
fotografia para introduzir os alunos às técnicas. 

 

Renato Frade 

Engenheiro formando pela Unitau é fotografo profissional e se dedica especialmente a produção de retratos. 

 
Equipamento necessário: 
- Câmera ou celular 

18/9 
OFICINA: dias 18 das 9 as 10h e das 14h as 16h e 20/9: das 9h as 10h e das 14h as 16h 
Local: Atelier 1 (da Rampa) 
COMO PROJETAR MOBILIÁRIO URBANO: O BICICLETÁRIO 
Marcia Pinto da Silva 

Esta oficina tem como objetivo apresentar a metodologia do projeto de design de mobiliário urbano, com foco no 
projeto do Bicicletário, que será construído pela ITA Construtora no campus do Departamento de Arquitetura. 

 
Marcia Pinto da Silva 
Formada em Artes Plásticas e Musica pela Unesp/IA, mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São 
Judas. Professora da ETEC Carlos de Campos, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e da Belas 
Artes de São Paulo, na área de Design de Interiores. 
 
Material: 
- Material de desenho 

  



18/9 
10:30h PALESTRA/ auditório 
ARQUITETURA E MOBILIÁRIO COM MADEIRA LAMINADA COLADA 
Vini Barreto (ITA Construtora) 
Palestra sobre as obras produzidas pela ITA Construtora, que tem se destacado nas últimas décadas no cenário 
nacional, com uma das vozes da vanguarda por uma arquitetura contemporânea tropical e sustentável, baseada no 
uso da Madeira Laminada Colada. 

Esta palestra marcará a abertura da SEMAU e do CONCURSO para escolher o Bicicletário. Serão apresentadas obras 
semelhantes no Brasil e no mundo, e principalmente, os recursos técnicos e os equipamentos utilizados pela fábrica 
da construtora. 

Vini Barreto 
Arquiteto e sócio da ITA Construtora, atua como responsável da área de projetos, como responsável pelo 
desenho e pela implementação dos projetos desenvolvidos. 

 
18/9 CONFRATERNIZAÇÃO: DE BAR EM BAR 

A proposta é sair em grupo pelos bares da cidade, a partir da Quadra E, nossos Campus, 
buscando conhecer espaços, cardápios e pessoas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERÇA 
19/9 
OFICINA: dias 19 das 9 as 10h e das 14h as 17h 
HORTA VERTICAL 
Carlos Eduardo Gomes (Cadu) 

Propõe-se nesta oficina a construir uma horta vertical, com temperos e ervas, no nosso campus, a Quadra E, para 
que seja cuidada e usufruída pelos estudantes, professores e funcionários. Será utilizada a reciclagem de pallets e 
pneus, que um dos princípios da sustentabilidade. 

 
Carlos Eduardo Gomes (Cadu) 
Arquiteto formado pela Unitau, trabalha com projetos sustentáveis e atua como monitor nas disciplinas de 
modelos e maquetes. 

19/9 
OFICINA: dia 19/9 das 9 as 10h, dia 20/9 das 14h as 17h e 21/9 das 9 as 10h 
Local: Sala 2 
FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA - GRUPO DE FOTOGRAFIA – ARQUITETURA UNITAU 
Daniel Guinsburg e Michele Boche 

Esta oficina dará início ao primeiro projeto do Grupo de Fotografia do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unitau, 
que é a documentação sistemática dos campi da Unitau. Nesta oficina serão documentados os edifícios da antiga CTI 
onde se destacam a Quadra E, a Quadra D, a Quadra B e a Torre do Relógio. 
 

Daniel Guinsburg e Michele Boche 

Estudantes de Arquitetura da Unitau. Daniel é fotógrafo profissional e no seu trabalho a documentação da 

arquitetura ocupa um lugar especial. 

 
Equipamento necessário: 
- Câmera ou celular 
- Tripé 



19/9 

10:30h PALESTRA/ auditório 
O CONTO ETNOFOTOGRÁFICO 
Durval Moretto Jr 
O autor falará da fotografia como a construção de uma narrativa, um discurso, principalmente para o estudioso da 
arquitetura e da cidade. Conto etnográfico é um método desenvolvido pelo autor que sintetiza o uso da fotografia 
como resgate de identidades e expressão identitária. Resgate porque ao fotografar, resgata-se as imagens que 
estão ligadas ao cotidiano, e, Expressão Identitária porque ele vai relatar algo por meio da fotografia. 

 
Durval Moretto Jr 
Fotógrafo, pedagogo, mestre em Comunicação (USCS), professor do curso de Fotografia e Pós Graduação da 

Belas Artes de São Paulo e da Universidade Santa Cecília de Santos.  

19/9 
OFICINA: dia 19 das 14h as 16h 
Local: pela cidade a fora 
SAÍDA FOTOGRÁFICA COM DURVAL MORETTO JR 

Trata-se de uma saída que complementará a palestra feita pela manhã. Os participantes serão convidados a 
colocarem em prática os conceitos e propostas do método do Conto Etnográfico. 

 
Equipamento necessário: câmera ou celular 

19/9 
OFICINA: dia 19 das 14h as 16h 
GRAFITE: TÉCNICAS PARA INICIANTES 
O artista de rua Lucas Oliveira, o Lukão, ensinará os conceitos e dará dicas básicas para aqueles que, assim como ele, 
são apaixonados por grafite. 
 

Lucas Oliveira (Lukão) 
Artista de rua, Lukão é apaixonado por caricaturas, tendo grafitado o Ruy Ohtake nas paredes do 
Departamento de Arquitetura na Semana de Arquitetura no ano passado.  
 
Material: Spray / Papelão / Estilete /Fita Crepe 

 

19/9 CONFRATERNIZAÇÃO: TERÇA SINTONIA DA ARQUITETURA 
Os temas atuais da arquitetura serão pontos convergentes desta confraternização. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUARTA 
20/9 
9.00h OFICINA/ pátio 
EXPRESSÃO CRIATIVA DE UMA ARQUITETURA INTUITIVA 
Sophia Skipka 
 
20/9 
10:30h PALESTRA/ auditório 
EMPREENDEDORISMO NA ARQUITETURA 
Marco Aurélio Vituzzo 
Vituzzo tratará das obras construídas pela M. Vituzzo - Construtora & Incorporadora, da maneira que concebe as 
obras e de sua trajetória, centrada na cidade de São José dos Campos. Será destacado o projeto do Infinity Trinity 
Tower, edifício projetado em parceria com a arquiteta Denise Campoy, que recebeu recentemente o prêmio 
A'Design Awards. 

Marco A. Vituzzo 
Arquiteto e urbanista formado pela Puc-Campinas em 2004. Em seu ano de formação e no seguinte, trabalhou 

com o arquiteto Edo Rocha. Atua fortemente no município de São José dos Campos atualmente por meio de 

sua empresa, M Vituzzo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA 
21/9 
OFICINA: 21 e 22: 9h as 10h e 14h as 17h 



Local: Laboratório de Construção 
CONSTRUÇÃO EM BAMBU 
Será apresentada a técnica da construção em bambu e construída nesta oficina um abrigo de bambu com 
ferramentas de corte, furadeira e cordas e arame para amarração. 

 
Gustavo Queiroz 
Arquiteto formado Belas Artes de SP, atua com ecotécnicas construindo e ministrando cursos e palestras em 
diferentes instituições. Participa e desenvolve pesquisas sobre Ecovilas, assentamento baseado na 
sustentabilidade no uso alternativo das formas de propriedade, energia vida comunitária. 
 

21/9 
OFICINA: dia 21 das 9h as 10h e das 14h as 17h 
Local: Atelier 1 (da rampa) 
A DERIVA COMO MÉTODO DE LEITURA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
Arthur Simões Caetano Cabral - FAU USP 
Esta oficina será realizada a partir de uma palestra onde serão expostos os conceitos e métodos para realização das 
Derivas e dos Mapas Psicogeográficos como instrumentos para ler os espaços públicos urbanos, com destaque para 
as praças, as ruas e as calçadas, seus problemas e potenciais. 

 

Arthur S. C. Cabral 
É arquiteto formado pela FAU-USP e mestrando do curso de pós-graduação da FAU-USP, na Área de 
Concentração Paisagem em Ambiente. Arquiteto contratado pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes da 
Prefeitura de São Paulo (2013-2016). É pesquisador do LABPARC / FAU-USP. 
 

21/9 
10:30h PALESTRA/ auditório 
URBAN SKETCH: CONCEITOS E TÉCNICAS 
Rodrigo Prata e Caio Marçon 
A recente valorização do desenho a mão livre faz frente à adoção maciça e generalizada da computação gráfica para 
a representação da Arquitetura. A dupla de jovens arquitetos tem se destacado em São Paulo onde ministram 
oficinas e cursos que são concorridos e de grande impacto para aqueles que querem dominar a arte do desenho de 
observação. 

Rodrigo Prata e Caio Marçon 
Arquitetos formados Belas Artes de SP, atuam em projetos e ministram cursos e oficinas principalmente para 
estudantes de Arquitetura e Urbanismo. 
 

21/9 CONFRATERNIZAÇÃO: FESTA À FANTASIA 
Tradicional festa das Semanas de Arquitetura, momento culminante das 
confraternizações dos estudantes e professores. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  



SEXTA 
22/9 
OFICINA: 22: 9h as 10.15h e 14h as 17h 
Local: Laboratório de Construção 
ARGILA 
Propõe-se nesta oficina introduzir o estudante ao estudo dos sentidos (tátil, principalmente) a partir do manuseio e 
da modelagem da argila. 

 
Carlos Eduardo Gomes (Cadu) 
Arquiteto formado pela Unitau, trabalha com projetos e atua como monitor nas disciplinas de modelos e 
maquetes. 

22/9 
OFICINA: 22: 9h as 10.15h e 14h as 17h 
Local: Laboratório de Construção 
ARTE URBANA: GRAFITE E INTERVENÇÕES 
Esta oficina será precedida de uma breve palestra sobre a questão da Arte Urbana em especial das intervenções 
associadas ao grafite. Em seguida serão apresentadas algumas das técnicas elementares para se começar a praticar a 
arte urbana do grafite. Uma parede do edifício será trabalhada pelos participantes. 
 

Felipe Rezende (Ifi) 
Arquiteto formado pela Unitau, é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Anhanguera, atua como 
artista gráfico e artista plástico. Participou de exposições coletivas e tem obras grafadas em diferentes pontos 
da cidade. 
 
Material: Spray, papelão, estilete e fita crepe. 

22/9 
10:30h PALESTRA/ auditório 
O CORPO HUMANO NA ARTE E NA ARQUITETURA 
Fabio Sapede e George R. Gutlich 
A dupla de gravadores do Atelier De Etser tratará das relações do corpo humano na arte e na arquitetura, e será a 
base para oficina de desenho da figura humana, oferecida no período da tarde. 

 
Fabio Sapede e George R. Gutlich 
Artistas plásticos do Atelier de Gravuras De Etser, estabelecido há 25 anos em Santana, São José dos Campos. 

22/9  
13h ASSEMBLEIA  
EMPRESA JR  
ASSEMBLEIA GERAL PARA FUNDAÇÃO DA EMPRESA E ELEIÇÃO DA 1ª DIRETORIA 
Desde o início do semestre, quando foi proposta a criação da Empresa Jr do curso de Arquitetura os estudantes têm 
se reunido e tomada as providências para formalizar a empresa. Nesta assembleia será apresentado o resultado 
deste trabalho, o plano de ação, o estatuto e eleita a primeira diretoria. 
 
 

22/9 
OFICINA: 22: 14h as 17h 
Local: Atelier 2 
O CORPO HUMANO NA ARTE E NA ARQUITETURA 
Fabio Sapede e George R. Gutlich 
A oficina será dedicada ao estudo por meio do DESENHO da figura humana. 

 
Material: Papel pólen 10 folhas tamanho A2 / Fita crepe / Lápis 6B, normal e integral/ Caneta ponta porosa. 

 
22/9 CONFRATERNIZAÇÃO: FESTA DOS VETERANOS 

Bons filhos à casa tornam! Confraternização dedicada ao reencontro de arquitetos para lembrar 
momentos marcantes da história do curso, e, conhecer os futuros colegas de profissão. 


