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EMENTA 
Surgimento das cidades. História do Planejamento Urbano. Cidades Jardim e os 
conceitos de urbanismo moderno e contemporâneo. Estatuto das Cidades, legislação 
urbana, plano diretor e planejamento de trânsito. Loteamentos e equipamentos 
urbanos e infraestrutura urbana. Fatores de valorização de imóveis urbanos e rurais. 
Qualidade do espaço construído. 

 
OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral: 
Compreender como as cidades são originadas e as correntes conceituais que 
determinam a maneira como construímos as cidades atuais. Valorizar a busca pelas 
informações necessárias para a concretização de negócios. Compreender quais as 
qualidades que áreas urbanas podem oferecer para potencializar a construção e o 
desenvolvimento de setores da cidade. 

 
Específicos: 

 Identificar como as cidades são formadas; 
 Classificar os conceitos de planejamento urbano; 
 Ordenar a legislação necessária para empreender loteamentos e equipamentos 

urbanos; 
 Identificar a relação entre trânsito, domicílios, equipamentos urbanos e qualidade 

dos espaços construídos; 
 Compreender como terrenos urbanos e rurais podem se transformar em 

empreendimentos de sucesso. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 O surgimento das cidades; 
 A história do planejamento urbano; 
 Cidades Jardim, cidades modernas e contemporâneas; 
 Estatuto das Cidades e Plano Diretor; 
 Planejamento de trânsito; 
 Projetos de loteamentos; 
 Projetos de equipamentos urbanos; 
 Infraestrutura urbana; 
 Fatores de valorização de imóveis urbanos; 
 Fatores de valorização de imóveis rurais; 
 Qualidade dos espaços urbanos; 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas 
 Palestras de profissionais da área 
 Visitas técnicas em canteiros de obras e edificações finalizadas 



 
 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 Seminários para avaliação de diferentes tipos de edifícios 
 Aplicação de Provas; 
 Assiduidade em sala de aula; 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

 Sala de aulas; 
 Recursos de multimídia; 
 Recursos de deslocamento para visitas técnicas. 
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