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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO 

Código 

disciplina 

ARQ410052 

  Nome disciplina   

Sustentabilidade e Inovações 
Tecnológicas  

N° Vagas 

15 

Professor Lisiane Ilha Librelotto 

Carga Horária 

Total Trimestral 
(h/a) 

Atividades Assíncronas (h/a) 

5 horas 

Atividade Presencial 

(h/a) (no retorno 
presencial) 

45 horas/aula – 3 

créditos 

40 horas 

Horários  Quinta-feira (8:00 às 12:00) 

     

 

Informações Professor 

Nome: Lisiane Ilha Librelotto, Dr. Eng. 

Contato (telefone): (048)991113320 , ramal UFSC (048) 37214971                             

e-mail:   lisiane.librelotto@ufsc.br, lisiane.librelotto@gmail.com 

 

 

Ementa 

Sustentabilidade e a construção civil: Impactos associados. Gestão da energia, água e recursos renováveis: 

Construções passivas. Projeto e a sustentabilidade. Sistemas construtivos, processos, materiais e tecnologias 

inovadoras.  Análise de Ciclo de Vida - ACV - e Análise de Ciclo de Vida Energético - ACVE. Sistemas de 

Certificação e métodos de avaliação da sustentabilidade. Indicadores e medição de desempenho. 

 

Objetivos 

mailto:lisiane.librelotto@ufsc.br
mailto:lisiane.librelotto@gmail.com
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Geral:  

Conhecer conceitos, ferramentas, sistemas, processos, materiais, técnicas e inovações associadas à garantia da 

sustentabilidade na construção civil. 

Específicos:  

✔ reconhecer a importância da inserção da sustentabilidade no processo de desenvolvimento de produtos 
para a construção civil; 
✔ compreender os conceitos associados à sustentabilidade e seu impacto na gestão estratégica do 

empreendimento e da cidade; 
✔ conhecer a filosofias, métodos, técnicas e ferramentas associadas à sustentabilidade; 
✔ obter um panorama geral da realidade  no que se refere à sustentabilidade; 

 

JUSTIFICATIVA DO DOCENTE PARA A OFERTA DA DISCIPLINA 

 

Sendo a construção civil, um dos setores que mais contribui para a formação do PIB nacional, 

de forma direta e indireta (impacto econômico), acumula também o papel de nortear as políticas 

públicas para redução do déficit habitacional e garantia da cidadania (impacto social). É 

elemento decisivo na preservação do meio ambiente, considerando-se o grande consumo de 

recursos e geração de resíduos, incluindo até as questões de deficiência de saneamento e 

ocupação irregular de áreas verdes. 

 

Coloca-se a necessidade da atuação profissional / empresarial voltada a contribuir para a 

sustentabilidade global. Assim, a empresa de construção civil e os profissionais atuantes neste 

mercado, devem assegurar uma vantagem competitiva pelo equilíbrio entre as dimensões 

Econômica, Social e Ambiental, inseridos da concepção ao término do ciclo de vida do 

empreendimento. 

 

Uma infinidade de inovações tecnológicas estão surgindo e teoricamente podem contribuir para 

a sustentabilidade. Tomando-se como exemplo os sistemas construtivos inovadores, tais 

tecnologias necessitam de difusão, discussão e proposição de formas de avaliação dos ganhos 

obtidos e desempenho alcançado. Desta forma, esta proposta de disciplina vem de encontro ao 

espaço ideal de discussão da sustentabilidade e do desenvolvimento de estratégias associadas às 

pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. 

 

 

 
 

Conteúdo Programático 

Sustentabilidade 

Conceito de sustentabilidade: Econômico, Social e Ambiental 
Histórico e métodos associados – 

Construção civil – Cadeia produtiva/ Cidades 

Impactos associados. Gases do Efeito Estufa e Aquecimento Global. A insustentabilidade e suas consequências. 

Questões humanitárias. 

Gestão de recursos: Energia, água e recursos. 

Desenvolvimento Sustentável 

Construções passivas/Net zero/ 

 

Sustentabilidade Ambiental 

Normas ISO- 14000 

Análise do ciclo de vida – impactos ambientais 

Sistemas de certificação 
Avaliação da Sustentabilidade 

 

Construção Sustentável 
Projeto e a sustentabilidade. Sistemas construtivos, processos, materiais e tecnologias inovadoras 

Qualidade, desempenho e inovação tecnológica 

Materiais de menor impacto: construção alternativa 

Equipamentos e metodologias. 
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Estratégias Metodológicas 

Técnicas: 

As aulas expositivas versarão sobre o conteúdo programático da disciplina e promoverão 

obrigatoriamente a discussão dirigida. Aulas práticas para desenvolvimento de experimentos. 

Utilizar-se-á de apresentação oral e dinâmicas de grupo; redação e interpretação de trabalhos 

escritos. 

Procurar-se-á, na medida do possível, conduzir as aulas em dois momentos: no primeiro, o 

professor apresentará uma síntese sobre o tema. No segundo, os alunos, através de leituras de 

texto ou outra atividade, reunidos em grupos oferecerão sua contribuição ao tema abordado. 

Serão utilizadas estratégias como desenvolvimento de seminários, interpretação de textos, 

práticas em inovações tecnológicas e materiais inovadores e redação de artigos para fixação e 

desenvolvimento do conteúdo. 

Recursos: 

Para as aulas expositivas serão empregados os recursos da comunicação mais adequados ao 

desenvolvimento de cada tópico.  
 

Critérios de Avaliação 

Artigos individuais desenvolvidos extraclasse (50% da nota) e dois seminários - (50% da nota). 

Podem complementar a avaliação, outras atividades desenvolvidas em sala com relatos, 

exercícios e discussões que podem representar até 20% da nota (esse valor será subtraído dos 

seminários). Observação: dependendo da quantidade de pessoas matriculadas, poderá ocorrer a 

substituição de um dos seminários por outra atividade. 

 O artigo deverá apresentar entre 10 e 20 páginas, conforme metodologia científica e normas da 

ABNT. O artigo deverá seguir a formatação recomendada, definida para algum evento científico 

ou periódico com chamada de trabalhos em aberto. Sugere-se o uso de template do ENSUS ou da 

Revista Mix Sustentável. Na avaliação serão considerados os relacionamentos (links) entre o 

conteúdo da disciplina e a crítica a outros artigos e tema associado, bem como a exposição oral 

das ideias. Poderão ser apresentadas pesquisas devidamente fundamentadas e associadas aos 

conteúdos da disciplina e artigos selecionados, ou estudos de casos. 

 

Nos seminários/apresentações deverá ser realizada apresentação do tema selecionado. O tempo 

máximo para apresentação será estabelecido conforme número de participantes da turma. Na 

apresentação deve-se esclarecer os conceitos vinculados, métodos e aplicações em edificação (o 

tempo de apresentação poderá ser alterado em função do número de alunos da disciplina).  
 

Seminário 1 - Pesquisa sobre tecnologias/materiais sustentáveis inovadores – 

banco de tecnologias e a análise do impacto ambiental/social/econômico 

associado. 

 

Fichamento de uma certificação/método de avaliação da sustentabilidade 

(edificação ou cidade) nos moldes fornecidos pela professora de forma a compor o 

banco de dados de certificações. 

 

Artigo – entrega  do artigo com apresentação preliminar em sala. Aplicações da 

sustentabilidade conforme o tema de pesquisa individual. 

 

 

Bibliografia online 

 

Básica 
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Data  Conteúdo / Atividade programada 

1- 22/09 Plano de ensino, bibliografias. Introdução a disciplina. 
Conceito de sustentabilidade: Econômico, Social e Ambiental.. 
Verificar quantidade de alunos para previsão do tempo dos 
seminários.  Atividade prevista – Exposição da situação 
problema – Lagoa da Conceição. 
Objetivo: entender a complexidade de tornar um ambiente 
sensível sustentável. 

2- 29/09 Sustentabilidade e a construção civil: Impactos associados; 
gases do efeito estufa e aquecimento global. 
Insustentabilidade e questões humanitárias. Métodos de 
avaliação da sustentabilidade. O Modelo ESA Building. 

Atividade prevista – Seleção de um método de avaliação 
da sustentabilidade (na edificação ou nas cidades/bairros) 
para análise detalhada e elaboração de um catálogo.  

3- 06/10 Inovações e estratégias para sustentabilidade em edificações 
e cidades. Aula síncrona: em torno de 1 hora. 11:00 às 
12:00. Aula Assíncrona (vídeo aula).  

4- 13/10 Materiais de construção e a sustentabilidade. Inovações 
tecnológicas: materiais e técnicas construtivas de menor 
impacto ambiental. Aula Assíncrona (vídeo aula).  Atividade 
prevista - Fórum de discussão para compartilhamento de 
textos e ideias. 

5- 20/10 Apresentações Seminário 1 – Métodos de avaliação da 

https://www.wbdg.org/design-objectives/sustainable
https://acv.ibict.br/
https://www.bregroup.com/
https://daphabitat.pt/
https://www.usgbc.org/
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sustentabilidade em edificações e cidades- Disponibilização 
das apresentações no moodle.  

6- 27/10 Apresentações Seminário 1 - Disponibilização das 
apresentações no moodle e ficha do métodos no moodle.  

7- 03/11 Avaliação da sustentabilidade na Lagoa da Conceição. 
Indicadores a avaliar. 

8- 10/11 Atividade prevista: preenchimento do projeto do artigo . 
(tema, problema, objetivo, justificativa, método, 
resultados esperados e referências)  

9- 17/11 Coleta de dados para avalição – principais indicadores 

10- 24/11 Seminário 2 – Avaliação e implementação de estratégias na 
Lagoa da Conceição.  

11-  01/12 Seminário 2 - Avaliação e implementação de estratégias na 
Lagoa da Conceição. 

 25/06  Encerramento do trimestre no pósarq. 

 Entrega dos artigos  

 
 


