
 

 
 

DISCIPLINAS/EMENTAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO 
 
OBRIGATÓRIAS 
 

Nome PRODUÇÃO DO ESPAÇO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA - PURB 7008 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / 
Optativa 

Obrigatória 

Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A disciplina tem como objetivo refletir acerca da urbanização contemporânea 
e, a partir dela, compreender as transformações observadas da produção e 
estruturação da cidade. No que diz respeito à urbanização contemporânea 
serão aprofundados os seguintes conteúdos: a evolução da urbanização com a 
emergência da Idade Moderna; o urbano e a urbanização da sociedade; as 
características da urbanização no Brasil no século XXI. Num segundo momento 
serão estudados os principais processos espaciais responsáveis pela 
estruturação da cidade na contemporaneidade.  

 
 

Nome PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA - PURB 7004 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / 
Optativa 

Obrigatória 

Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A disciplina abordará a constituição da questão urbana no Brasil como um problema 
de Estado, sob a ótica dos principais paradigmas políticos, sociológicos e 
econômicos e seus desdobramentos (i) na formação da política urbana, (ii) na 
administração pública, destacadamente a municipal, e (iii) no planejamento urbano. 
Na política urbana, serão destacados os temas: do papel do Estado, do quadro 
institucional e do financiamento da produção do espaço urbano no país. Na 
administração pública, serão discutidas as concepções gerenciais e societais de 
administração, a estrutura federativa brasileira e os aparatos administrativos para 
gestão urbana. No planejamento urbano será abordada a história, as opções 
políticas e os limites da incorporação do planejamento como política pública. A 
disciplina aprofundará ainda a trajetória do Movimento da Reforma Urbana e suas 
implicações para constituição da questão urbana no Brasil. 

 
  



 

 
 

Nome SEMINÁRIOS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA - PURB 7013 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Obrigatória 
Áreas de Concentração Planejamento Urbano 
Carga Horária  45 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A construção do conhecimento. Princípios metodológicos da pesquisa 
científica. O método científico, documentação científica, tipos de pesquisa 
científica. Elaboração do projeto de pesquisa.  Problema, hipóteses e objetivos 
da pesquisa. Métodos de interpretação e técnicas da investigação. Normas 
técnicas. 
 

 
 

Nome SEMINÁRIOS DE PESQUISA - PURB 7014 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Obrigatória 
Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

Estudos teóricos-metodológicos específicos em cada linha de pesquisa dos 
professores orientadores 

Bibliografia 
 

A ser definida pelo professor orientador 

 
 

  

Nome PRÁTICA DE DOCÊNCIA - PURB 7006 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Obrigatória para bolsistas 
Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

Pesquisa e preparo do conteúdo programático, aulas teóricas e práticas, 
aplicação de métodos e técnicas de ensino, avaliação de conteúdos 
programáticos em disciplinas de graduação 



 

 
 

ELETIVAS 
 
 

 
 

 
  

Nome POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
URBANO - PURB 7005 

Nível  Mestrado 
Obrigatória / 
Optativa 

Eletiva 

Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A disciplina parte do conceito de espaço urbano como uma produção social, da 
qual participam diferentes agentes. Será discutida a dinâmica da estruturação 
da cidade, a partir do reconhecimento da relação entre políticas de 
planejamento e gestão e estratégias do mercado imobiliário. A disciplina enfoca 
de modo espacial os limites e potencialidades da utilização de instrumentos de 
regulação do uso do solo para financiamento do desenvolvimento urbano 

Nome PRODUÇÃO DA CIDADE E DA MORADIA - PURB 7007 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / 
Optativa 

Eletiva 

 Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A relação entre urbanização, desenvolvimento do capitalismo e a questão da 
moradia. Produção do espaço urbano e precariedade habitacional. Produção da 
moradia e o processo de metropolização. Circuitos formal e informal, tipologias 
dos espaços de moradia e sua relação com os processos e formas espaciais 
responsáveis pela estruturação da cidade. Os paradigmas adotados para a 
produção de moradia pelo Estado no Brasil. Políticas de habitação de interesse 
social praticadas a partir do século XX no Brasil. A relação entre as políticas urbana 
e metropolitana e a produção da moradia no período recente 



 

 
 

Nome ANÁLISES ESPACIAIS EM PLANEJAMENTO URBANO - PURB 7001 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / 
Optativa 

Eletiva 

Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A disciplina trabalha a construção dos conhecimentos necessários para realização 
de análises espaciais que subsidiam o planejamento urbano. Estes conhecimentos 
são relacionados à produção do mapeamento topográfico com o qual se 
estabelece o mapeamento básico de referência; aos modelos e estruturas de 
dados espaciais que possibilitam o armazenamento e manipulação dos dados em 
banco de dados geográficos; e ao projeto de sistemas de informações geográficas 
que permite as análises espaciais. 

 
 

Nome 
 

SISTEMAS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – PURB 7015 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A disciplina tem como finalidade proporcionar conhecimentos técnicos básicos 
sobre mobilidade urbana em transporte. Sistemas de transporte de pessoas e 
cargas: rodoviário, ferroviário, dutoviário, aeroviário e aquaviário. Transportes 
motorizados e não-motorizados. Acessibilidade: condições das calçadas, vias 
urbanas e terminais. Conceitos básicos sobre plano diretor e pesquisas de 
engenharia de tráfego. Questões transversais: uso do solo e espaço urbano X 
transportes e transportes vulneráveis: pedestres, idosos, portadores de 
necessidades especiais, repensar as cidades, plano diretor de mobilidade 
urbana 

 
 

Nome PROJETO DO ESPAÇO URBANO E DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL - PURB 7009 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A disciplina objetiva discutir aspectos contemporâneos do urbanismo na 
perspectiva socioambiental da vulnerabilidade e risco, focalizando uso e 
ocupação do solo para questionar as relações entre usos com forma, 
mobilidade e energia. 

 
  



 

 
 

Nome 
 

A QUESTÃO METROPOLITANA NA ATUALIDADE: MARCOS CONCEITUAIS E 
PERSPECTIVAS DE PESQUISA - PURB 7000 

Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de Concentração Planejamento Urbano 
Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

A dinâmica de formação e transformação dos espaços urbano/metropolitanos. 
Marcos teóricos conceituais sobre a discussão metropolitana na 
contemporaneidade. As várias dinâmicas que redefinem as metrópoles. 
Diferenciação entre metrópole e região metropolitana. O processo acelerado 
de criação de regiões metropolitanas no Brasil. Critérios espaciais e normativos 
para a definição de regiões metropolitanas. Metodologias de pesquisa 
orientadas para a questão metropolitana. Os impasses da gestão metropolitana 

 
 

Nome TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, ESPAÇO E TERRITÓRIO - PURB 7016 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de Concentração Planejamento Urbano 
Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

 Tecnologia, Inovação, Espaço e Território: externalidades schumpeterianas, 
perrouxianas, marshallianas e jacobianas; 

 Padrões de desenvolvimento e transformações urbanas: fordismo e pós-
fordismo/sociedade do conhecimento; 

 T&I, Espaço, Território e Cidades: diferentes concepções teóricas (Metápolis, 
Tecnópolis, Sistemas Urbanos Flexíveis, Cidades Globais, Cidades Digitais, 
Cidades Inteligentes, Cyberpólis, Cidade Ampliada, Cidade Infiltrada, Cidades 
Criativas e Cidades Sustentáveis). 

 T&I, Espaço, Território e Cidades em contextos de sociedades 
estruturalmente heterogeneas, de desenvolvimento tardio ou periféricos; 

 Dimensão territorial das políticas de CT&I; políticas de CT&I e 
planejamento/gestão urbana. 

 Políticas municipais de incentivos ao desenvolvimento local com base em 
instrumentos de nova geração, em geral com ênfase em CT&I. 

 Estudos de casos. 
 
  



 

 
 

 
 

 
 

Nome SEMINÁRIO TEMÁTICO 1 - PURB 7010 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de Concentração Planejamento Urbano 
Carga Horária  15 
Número de Créditos 01 
Ementa  
 

Cursos de curta duração não previstos na grade curricular ou programa de 
trabalho incluindo palestras e eventos, introduzindo e/ou desenvolvendo 
temas relevantes e conectados às linhas de pesquisa da pós-graduação. 

 
 

  

Nome DIREITO URBANÍSTICO E POLÍTICA FUNDIÁRIA - PURB 7002 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de Concentração Planejamento Urbano 
Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

O lugar do Direito e da norma na construção do espaço. Os sentidos 
contemporâneos da função social da terra e da função social da propriedade. A 
construção jurídica do ordenamento territorial e da legislação urbanística: 
Estatuto da Cidade, Plano Diretor e Legislações Setoriais. A terra juridicizada e a 
regularização fundiária: legitimidade e poder. Instrumentos jurídicos, públicos e 
privados de apropriação e transmissão da terra urbana. Controles jurídicos de 
uso e fruição da terra. 

Nome O ESPAÇO PÚBLICO NA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA - PURB 7003 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de Concentração Planejamento Urbano 
Carga Horária  45h 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

Espaço público: teorias e conceituações. Formas de controle sobre o espaço 
público. A esfera pública como categoria de análise da vida social nas 
metrópoles. Os sistemas de espaços livres: conceituações e tipos. Estudos 
interdisciplinares sobre o espaço público. Espaço público e paisagem urbana. 
Meios e processos de percepção do espaço público e da paisagem urbana. 

Nome SEMINÁRIO TEMÁTICO 2 - PURB 7011 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  30 
Número de Créditos 02 
Ementa  
 

Cursos de curta duração não previstos na grade curricular ou programa de 
trabalho incluindo palestras e eventos, introduzindo e/ou desenvolvendo 
temas relevantes e conectados às linhas de pesquisa da pós-graduação. 



 

 
 

 

 

Nome SEMINÁRIO TEMÁTICO 3 - PURB 7012 
Nível  Mestrado 
Obrigatória / Optativa Eletiva 
Áreas de 
Concentração 

Planejamento Urbano 

Carga Horária  45 
Número de Créditos 03 
Ementa  
 

Cursos de curta duração não previstos na grade curricular ou programa de 
trabalho incluindo palestras e eventos, introduzindo e/ou desenvolvendo 
temas relevantes e conectados às linhas de pesquisa da pós-graduação. 


