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I – IDENTIFICAÇÃO 
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Ano Letivo: 2020 
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II – EMENTA 

UNID. I – Interações, formação e reestruturação espaciais. 

UNID. II – Território, desenvolvimento e organização espacial. 

UNID. III – Políticas e as instituições de desenvolvimento e de planejamento regional. 

UNID. IV-A formação espacial em redes. 

UNID. V – teorias da localização e a organização espacial da economia: Teorias dos pólos; Sistemas 

de ações; Circuitos superior e inferior; Teoria da regulação; Racionalidade ambiental. 

UNID. VI – A reestruturação urbana e regional. 

UNID. VII – Visões da cidade global, Megalópole, cidades médias, cidades-empresas, pequenas 

cidades. 

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno a identificar e analisar o processo de domínio, formação e uso do 

espaço brasileiro e seus reflexos na formação regional e urbana da Amazônia. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Introduzir conceitos, noções e categorias analíticas sobre o planejamento urbano e regional;  

2. Compreender políticas territoriais e seus reflexos nas estruturas urbanas e regionais amazônicas e 

nos processos socioespaciais e ambientais que formam o espaço urbano e regional;  

3. Apresentar instrumentos de planejamento territorial a partir do Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001) e Estatuto da Metrópoles (Lei nº 13.089/2015); 

4. Capacitar acadêmicas(os) acerca da compressão e análise crítica de instrumentos de intervenção 

regulatória estatal no espaço urbano e regional; 

5. Introduzir a relação entre Participação Popular e sua influência nos processos de planejamento e 

elaboração de políticas públicas urbanas e regionais. 



IV – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O curso será ministrado em quatro módulos: 

 

Módulo I - Aportes conceituais, metodológicos e analíticos do Planejamento Urbano e Regional: o 

qual se baseará em aulas dialógico-expositivas a partir da leitura e discussão de textos. 

 

Módulo II - Escalas, Políticas e Experiências de Planejamento Urbano e Regional: se fundamentará 

em aulas dialógico-expositivas e exposição de casos de referências de planos e políticas de 

planejamento com ênfase regional e desdobramentos na rede de cidades amazônicas.  

 

Módulo III - Instrumentos de Planejamento Urbano: discutirá o contexto de implementação de políticas 

urbanas nacionais e a regulamentação de instrumentos para regulação de cidades. De modo particular, 

com relação ao Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e Estatuto da Metrópoles (Lei nº 13.089/2015), 

além de seus atributos e instrumentos previstos na gestão e planejamento de cidades. 

 

Módulo IV - Participação Popular e Crítica ao Planejamento Urbano: se fundamentará em aulas 

dialógico-expositivas para compreender a questão urbana da participação democrática nos processos 

decisórios e na produção do espaço. 

 

As aulas terão caráter síncrono (em plataforma de comunicação virtual) e assíncrono 

(mediante estratégias via SIGAA ou Moodle). Ressalta-se que a construção do cronograma e 

modalidades de aulas está em construção. Sugere-se que aulas sejam realizadas na terça-feira, pela 

manhã, com início às 9h00min (quando síncrona). O cronograma de aulas está em fase de 

construção. 

A proposta da disciplina se vincula à continuação das discussões e proposições 

particularmente para Turma AU-2017, iniciada em 2020.1. A disciplina foi pensada paralela a sua 

continuação Planejamento Urbano e Regional II (PUR II) – em tese, após PUR I –, que buscará 

enfatizar políticas setoriais em suas variadas dimensões (regulação fundiária, habitação, transportes 

e mobilidade urbana, saneamento ambiental, eficiência energética, recursos hídricos e, demais temas 

contemporâneos). Além do seu caráter propositivo, a disciplina de PUR II poderá conter instrumentos 

e métodos de análise do espaço urbano, com ênfase na produção de novas informações a partir de 

bancos de dados institucionais e análise espacial por meio de geotecnologias. 

 
 



 

VII – REFERÊNCIAS (em construção) 

 

 
 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Categorias conceituais e analíticas do 

planejamento urbano e regional; 

2. Políticas Territoriais (urbanas e regionais); 

3. Instrumentos de planejamento Urbano; 

4. Planejamento e Participação Social. 

  

 
VI – AVALIAÇÃO 

 

A avaliação ocorrerá no processo do curso, com instrumentos pontuais em três atividades: 

1. Avaliação parcial 1 - Avaliação discursiva sobre conteúdos abordados. 

2. Avaliação parcial 2 - Seminários de Instrumentos urbanos previstos no Estatuto da Cidade e Estatuto 

da Metrópole. 

3. Avaliação Final – Apresentação e entrega de relatório-síntese - Análise urbana crítica de planos 

diretores de capitais da Amazônia Legal. Apresentação e entrega de relatório.  
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