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PROGRAMA PLENO
I – Objetivos
Habilitação para o aperfeiçoamento da observação, análise e registro das
materializações ocorridas sobre os espaços, em razão do processo de urbanização
sobre o território, em diferentes escalas e instâncias de governo. Busca da relação
entre teoria e prática, com discernimento das principais implicações provenientes da
implementação de políticas e experiências vivenciadas no país e no exterior, nas
últimas décadas, com destaque no semestre para as questões voltadas para o habitat
urbano.

II – Ementa
Desenvolvimento da capacidade de análise crítica sobre os processos de
transformação, (re)estruturação e gestão dos territórios, sob o fenômeno da
urbanização, sobretudo no pós-1990. Conexões entre as escalas regional e urbana no
contemporâneo: atuação do poder púbico e cultura institucional. Atualização da teoria
e desdobramentos metodológicos no campo: conceituação, novas representações do
espaço urbano, dinâmicas, redes, mobilidade, intervenções e atuação de agentes na
configuração dos espaços, de naturezas política, social e de preservação dos meios
natural e construído. Processos de expansão urbana e suas manifestações e
representações nacionais e internacionais. Interfaces da urbanização, segundo
características estruturais e conjunturais, incluídas as evidenciadas em razão da
pandemia. Articulação teoria-prática concernente às mudanças em curso.

III - Atividades de Ensino/ Aprendizagem
A disciplina compreende aulas expositivas, preparação de exercícios, organização de
seminários e debates sobre leituras orientadas. Está prevista a realização de trabalho
final escrito, com o acompanhamento dos professores ao longo do semestre, com
previsão de apresentação ao término da disciplina.

IV – Sistema de Avaliação
A avaliação de cada aluno(a) é resultante da apreciação do conjunto de atividades por
ele(a) realizadas, incluindo o Trabalho Final.
 Avaliação individual: será efetivada sobre os produtos elaborados pelo(a)
aluno(a), considerada a associação entre a matéria trabalhada durante as
aulas e o(s) tema(s) selecionado(s), traduzidos nos exercícios elaborados,
resumos e/ou resenhas sobre textos indicados, incluídas apresentações e
elaboração do Trabalho Final, que deverá guardar abordagem interativa com a
temática da pesquisa feita pelo(a) aluno(a).
 Avaliação coletiva: conforme previsão do trabalho a ser desenvolvido.
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Apresentação da Programação e dos Temas
- Apresentação da disciplina: conteúdo, programação, avaliação,
sistemática de aulas, bibliografia.Temas/teses e dissertações.
- Espaço e tempo das cidades. Urbanização e Território.
____________________________________________________
1º Módulo – Introdução à teoria: conceitos e textos de apoio
- Feriado
- Espaços público, social e urbano. Movimentos e dinâmicas.
- Urbanismo social e condição urbana..
- Seminário: Temas e conceitos. Debates. Entrega de produtos:
fichamentos, resumos, resenhas.
________________________________________________________________________

2º Módulo – Apresentação de processos. Estudos de casos
- Carlos Nelson Ferreira dos Santos: princípios e
procedimentos de trabalho e a atualidade de sua obra.
- Feriado
- Urbanização brasileira: concentração metropolitana,
cidades de portes médio e pequeno.
- Atendimento individual sobre o Trabalho Final da disciplina.

________________________________________________
3º Módulo – Experiências consolidadas e Propostas
- Feriado
- Entre as escalas urbana e regional: Projeto Paris Rive Gauche e
a ação da SEMAPA. Processos e agentes.
- Configuração territorial e eficácia depolíticas urbanas.
- Transformação,(re)estruturação e gestão dos territórios:
dinâmicas, fluxos e redes. O RJ – de macro a microrregiões.
- Atendimento individual sobre o Trabalho Final da disciplina.
____________________________________________________
- Urbanização para os pobres: Políticas e Gestão para os
Espaços Urbanos da Habitação de Baixa Renda
- Urbanização, planejamento e políticas territoriais
- Apresentação do Trabalho Final da disciplina.
- Entrega do Trabalho Final escrito. Avaliação da disciplina.
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