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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL 

DISCIPLINA: GESTÃO DO ESPAÇO URBANO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: DESENHO DE ARQUITETURA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: Variável 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50 h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 
EMENTA 

Planejamento urbano e gestão urbana. Cidades em rede e a realidade urbana no brasil. instrumentos 
de planejamento e uso do solo urbano. Legislação urbana. 

OBJETIVOS 

Geral 
 Discutir e analisar os conceitos, teorias e práticas relacionadas ao planejamento e à gestão 

de espaços urbanos voltados a promoção do desenvolvimento equilibrado e democrático das 
cidades. 

 

Específicos 
 Discutir e analisar os conceitos de cidade e de espaço urbano; 

 Analisar o surgimento do Urbanismo no mundo ocidental e sua influência no planejamento e 
gestão das cidades; 

 Compreender a organização do espaço urbano e as dinâmicas de sua reprodução a partir da 
teoria da formação sócio-espacial; 

 Conhecer e discutir as abordagens teóricas tradicionais e atuais do planejamento e da gestão 
urbanos, os instrumentos básicos e convencionais do planejamento e da gestão urbanos; 

 Conhecer as leis que direcionam o uso e ocupação do solo; 

 Conhecer as perspectivas e ações atuais da administração pública e das organizações 
comunitárias quanto à gestão participativa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I. Planejamento urbano enquanto processo (conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos, 
econômicos, além das necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas quanto ao 
ambiente construído).  
II. Domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e regional, urbanismo e 
desenho urbano, bem como a compreensão dos sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários 
para a concepção de estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e 
regional. 
III. Gestão urbana e o ambiente construído. 
IV. Natureza e significado da rede urbana (função urbana e hierarquias de cidades / globalização e 
reestruturação da rede urbana). 
V. Políticas de desenvolvimento urbano e organização administrativa no Brasil. 
VI. Planos e instrumentos de planejamento. 
VII. Uso e ocupação do solo urbano. 
VIII. Legislação urbana. 
IX. Interpretação de levantamentos topográficos com a utilização da aerofotogrametria, 
fotointerpretação e sensoriamento remoto em projetos. 
X. Interdisciplinaridade com estudos sociais. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas. Aulas práticas em laboratório de desenho e de informática. Visitas de campo. 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[X] Quadro 
[X] Projetor 
[X] Vídeos/DVDs 
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Normas/Links 
[   ] Equipamento de Som 
[X] Laboratório 
[X] Softwares 
[   ] Outros: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Análise da produção individual e em equipe, considerando a capacidade do aluno de 

interpretação e assimilação do conteúdo e sua aplicação na gestão do espaço urbano.  
Participação e interesse do aluno nas aulas e atividades propostas. 
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