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MISSÃO DE TRABALHO 

Leibniz Universität Hannover, Alemanha  

 

Data: 14-10-2019 a 28-10-2019 

Duração: 15 dias 

País(es): Alemanha 

IES/Laboratório/Centro de Pesquisa: 

Instituto de Planejamento e Desenho Urbano, Faculdade de Arquitetura e Ciências da Paisagem, 

Leibniz Universität Hannover (IES-Hannover) 

 

Principais resultados: 

A missão foi realizada com sucesso a partir de um conjunto importante de atividades de pesquisa, 

reuniões de estudo, oficinas de debates, além de palestras proferidas pelo pesquisador Prof. Dr. 

Carlos Leite (PPGAU-UPM). 

Dando sequência às atividades de pesquisa conjunta iniciadas ainda no Brasil, previamente à missão, 

a partir dos temas de investigação comum, por um lado, no âmbito do Projeto de Pesquisa 

Instrumentos Urbanos Inovadores e Urbanismo Social conduzidos pelo Prof. Dr. Carlos Leite: o 

urbanismo social e a avaliação das experiências inovadoras das cidades da América Latina com 

rebatimentos para outras do Sul Global. Por outro lado, a partir das pesquisas em curso pelo 

Professor Jörg Schröder (IES-Hannover) e seus colegas, tratando da inclusão com metodologias de 

inovação social no urbanismo. A pesquisa avançada, com título de Transition Peripheries, 

investigará territórios específicos em transformação em termos de governança urbana e 

restruturação produtiva comunitária em cidades brasileiras, da América Latina e Europa, e contará 

com participação de pesquisadores destes países, sendo coordenada pelos dois professores citados. 

A pesquisa deverá ter resultados em forma de artigos conjuntos que deverão ser submetidos a 

periódicos qualificados do estrato A, sendo um internacional e outro nacional e, possivelmente, um 

novo livro internacional bilíngue. 
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Chamadas para palestras ministradas pelo Prof. Carlos Leite em Hannover 
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Chamada para palestra ministrada pelo Prof. Carlos Leite em Hannover. 

 

 
Escopo de trabalho da nova pesquisa em parceria entre a UPM e a IES-Hannover. 

The new research:  
Transition Peripheries  

(in progress) 
• FAU Mackenzie + School of Urbanism 

and Landscape Studies Leibniz 
University Hannover (CAPES PRINT 
2019) 

• Europe and Latin America: Germany, 
Bologna, Napoli, Sao Paulo, Bogota, 
Paris, Buenos Aires, Medellin (TBC) 

• Different typologies and contexts of 
Transition Peripheries 

• The important issues/questions to 
be investigated under the concept of 
Transition Peripheries: dynamics of 
peripheries, adding new meanings to 
the idea of “periphery”; "transition 
territories" surpassing the center X 
peripheral and formal X informal 
dualities 

• Choose the territories of 
investigation 

• Develop indicators, numbers and 
maps, sensitive data, sensible 
mapping 
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