CURSO
DE
PAISAGISMO

EXTENSAO

EM

O presente curso tem por objetivo Iniciar o
participante no desenvolvimento de projetos de
cunho paisagístico através do estudo dos
condicionantes técnicos, históricos e artísticos
que envolvem esta atividade multidisciplinar,
observada segundo a ótica contemporânea.

O conteúdo teórico é mostra como o
paisagismo vem sendo trabalhado ao longo
dos séculos. Serão estudados princípios
estéticos de composição e conhecimentos
básicos de agronomia necessários à pratica
paisagística.

As aulas serão conduzidas por uma arquiteta
especialista em Paisagismo e sua contribuição
enriquecerá o aprendizado, possibilitando a
troca de experiências e metodologias
empregadas por cada profissional.
Este curso está inserido numa tendência
mundial que busca não um retorno ao campo e
a vida natural, como pregam alguns, mas
trazer para a vida urbana os já comprovados
benefícios que a presença destes espaços
verdes geram para a vida humana.
Sejam na forma de iniciativas pessoais, como
os jardins particulares ou governamentais,
como a criação de praças ou a delimitação de
grandes áreas de preservação, o incentivo ao
aumento destes espaços corre em paralelo à
busca pela melhoria da qualidade de vida,
nestes tempos em que a conscientização
quanto a questão ambiental é uma das
preocupações primordiais.

PROGRAMA DO CURSO
CARGA HORÁRIA: 20h
1º FUNDAMENTOS DO
PAISAGISMO: 9h
Conceitos e Funções 3h
 Paisagem X Paisagismo
 Teoria dos Espaços Livres
 Funções e Áreas de Atuação do
Paisagista
Evolução do Paisagismo 3h
 Jardim da Antiguidade e Oriental
 Jardim Italiano, Francês e Inglês
 Paisagismo Moderno e
Contemporâneo
 Paisagismo Brasil e Recife
Elementos do Projeto de Paisagismo 3h
 Piso, Mobiliários, Iluminação e
Acessibilidade,
 Composição com Espécies vegetais
mais utilizadas no paisagismo

2º PRÁTICAS DO PAISAGISMO: 11h
Metodologia do Projeto Paisagístico 3h
 Etapas Projetuais
 Levantamento Paisagístico
Visita externa ao espaço livre 2h
Assessorar Anteprojeto 3h
Apresentação do Anteprojeto de
Paisagismo 3h

LOCAL: Faculdade Damas
DIAS: Segunda-feira e sexta-feira
14:00 às 17:00
Professora:
Luciana Santiago
Professora da Faculdade Damas
Arquiteta e Urbanista-UFPE
Especialista em Paisagismo - FUNESO
Mestra em Geografia-UFPE
Doutora em Urbanismo - UFPE

