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I - Ementa 

Conceitos, histórico, necessidades e condições. Sistema de Planejamento e práticas 
metodológicas do planejamento urbano. Planejamento como instrumento técnico e 
Político de intervenção: níveis de instrumentação ou etapas, atividades, procedimentos 
e produtos. Contradições e perplexidades do planejamento urbano. Esta disciplina visa 
oferecer as bases teóricas à prática do Planejamento da GCN 3315. 

II - Objetivos 

• Compreender o contexto do surgimento do Planejamento Urbano como 
disciplina e sua relação com o modo de produção capitalista 

• Analisar os princípios do Planejamento Urbano Funcionalista, sua ascensão e 
declínio; 

• Discutir as principais alternativas ao urbanismo funcionalista; 
• Discutir o princípio do Direito à Cidade e a emergência do Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana no Brasil; 
• Estudar os principais instrumentos da Reforma Urbana e do Estatuto da 

Cidade; 
• Discutir os principais problemas urbanos do Brasil: Habitação; Mobilidade; Meio 

Ambiente e integração metropolitana. 

 

III - Metodologia de ensino e avaliação 

O curso será realizado de forma remota com aulas 12 síncronas e 03 assíncronas 
para redação de artigo conforme calendário abaixo apresentado. 

A avaliação será feita através da elaboração de um artigo científico entrega até um 
mês após a última aula síncrona. 

Será igualmente avaliado um relatório de saída a campo (opcional); quem optar em 
não participar da saída a campo, deverá entregar três, no lugar de dois projetos de 
artigo, conforme orientação a seguir. 

Cada aluno deverá desenvolver dois projetos de artigo a partir das leituras das aulas 
segundo o seguinte esquema: 

• Escolher um texto previsto para a aula síncrona; 
• Desenvolver um projeto de artigo com a seguinte estrutura 

o I.Introdução: falando e contextualizando o tema da leitura, 
apresentando o autor e apresentar  uma questão (pergunta) que vai 
orientar o seu texto. 

o Apresentar o plano de desenvolvimento do artigo com os títulos dos 
tópicos que serão o argumento da resposta à pergunta da introdução: 

� II. Desenvolvimento (não será necessário redigir o 
desenvolvimento) 
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� II.1. (Título): (descrição de no máximo 2 linhas do conteúdo do 
ítem) 

� II.2. Idem 
� II.3. Ibidem 

o III. Conclusões (1 parágrafo) 
o Entregar o projeto de artigo no dia do tema escolhido. 

 

 

III- Conteúdo Programático. 

Aula 1 (Síncrona) (23/11) –  Apresentação da disciplina; introdução geral ao Direito à 
Cidade.  

Aula 2 (Síncrona) (30/11) - O Planejamento e a Urbanização Capitalista 

Aula 3 (Síncrona) (07/12) - A Crítica ao urbanismo Funcionalista 

Aula 4 (Síncrona) (14/12) – O Conceito de Direito à  

Aula 5 (Síncrona) (21/12): O MNRU e Estatuto da Cidade 

Aula 6 (Síncrona) (01/02): Cidade e Política habitacional 

Aula 7 (Síncrona) (08/02): Aula de Campo no Centro da Cidade 

Aula 8 (Síncrona) (22/02): Cidade e Mobilidade Urbana 

Aula 9 (Síncrona) (01/03): Cidade e Participação 

Aula 10 (Síncrona) (08/03): Questão Metropolitana 

Aula 12 (Síncrona) (15/03): Espaço Público / Cidade e Práticas insurgentes 
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