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PAISAGISMO I - módulo 1      2018                                                              60hs 

dia prof. assunto hs 

26/03 Jane O homem na natureza, a criação dos jardins, os estilos e a história do 

paisagismo até Burle Marx. 

4 

02/04 Jane As características de cada ambiente para projetar o jardim. Clima, 

solo, topografia, espaços e funções. Projeto e reforma de jardim. 

4 

09 Jane Jardins residenciais, fachada, lateral e áreas de lazer. Composição de 

jardins, formas, cores, texturas, árvores e palmeiras. Projeto de 

paisagismo “passo a passo”.  

4 

16 Fabio Manutenção de jardins e gramados. 4 

23 Jane Visita externa cond. Garapuvú. 4 

07/05 Marcia Botânica aplicada ao paisagismo. 4 

14 Marcia Uso de plantas nativas nos jardins. 4 

21 Ademir Recuperação de áreas degradadas. 4 

28 S. Ziller Plantas invasoras e contaminantes biológicos. 4 

04/06 Silvanio Trilha ecológica guiada na reserva do Desterro. 4 

11 Jane A água como elemento de paisagismo, lagos, piscinas. Madeira, 

pedras e iluminação de jardins. Herbáceas e trepadeiras. 

4 

18 Jane Jardins verticais internos e externos com irrigação. Composteira 

caseira, horta orgânica. Plantas de interior. 

4 

25 Jane Visita a jardins de Jurerê. 4 

02/07 Jane Jardins de paisagistas famosos. Como criar “sensações” nos jardins. 

Custos e honorários de projetos e de execução de jardins. 

4 

09/07 Jane Atelier, projeto de paisagismo. Fitorremediação. Mundo natural 

como instrumento de equilíbrio. Jardins de mandala. 

4 

 

PAISAGISMO II – módulo 2     2017                         40hs 

dia prof. assunto hs 

13/08 Jane O projeto paisagístico no sec. XXI. O espaço e os cinco sentidos em 

paisagismo. Ferramentas de projeto. 

4 

20 Jane Jardins tropicais, equipamentos no jardim. Espécies mais utilizadas 

nos jardins tropicais. Composições e efeitos. Pisos. 

4 

27 Silvia Visita Cond. SunRise  

03/09 Jane Escolha das plantas, caso a caso. Proporção e escalas. Paisagismo de 

condomínios e loteamentos, de shopping centers. Dinâmica das 

encostas. 

 

10 Ciça/ 

Paulo 

Telhado verde. 

Irrigação de jardim. 

4 

17 Jane Arborização urbana. Parques urbanos. Paisagismo ecológico. Hortas 

Urbanas, orgânicas e comunitárias. 

 

24 Rita Vegetação em área de stress. Visita ao Costão do Santinho. 4 

01/10 Jane Lagos nos jardins particulares e públicos. Formas, efeitos e técnicas de 

projeto e de construção. 

4 

08 Jane Conceitos e jardins de Inhotim, MG. Conceitos dos ecossistemas 

urbanos e da Rede Verde Urbana. Certificação “Cidades verdes”. 

4 

15/10 Jane Viagem ao Festival de Hemerocallis 8 
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  ATELIER DE PROJETO – módulo 3      2017            20hs  

dia prof. assunto hs 

22/10 Jane Definição do projeto que o aluno vai desenvolver em sala de 

aula. “Brain storm”para definição do programa de necessidades e 

do partido paisagístico. Conhecendo o terreno e o entorno. 

Estudo de insolação. 

4 

29 Jane Definição de circulação, acesso, canteiros e equipamentos. 

Pesquisa de espécies vegetais. Localização dos equipamentos. 

Definição dos materiais de piso, pérgulas e etc. Composição dos 

jardins. 

4 

05/11 Luiza Representação gráfica de projetos. Aula prática. Técnicas e 

recursos para projetos de paisagismo em AutoCAD. 

4 

12 Luiza Montagem do projeto executivo. Aula prática. 4 

19/11 Jane Definição e localização da iluminação. Técnicas e criação de 

documentos de projeto. Apresentação para o cliente. 

4 

 


