Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

MISSÃO DE TRABALHO
Universidad Nacional de General Sarmiento
Data: 30-09-2019 a 19-10-2019
Duração: 20 dias
País (es): Argentina
IES/Laboratório/Centro de Pesquisa:
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad de Córdoba (UCO)
Principais resultados:
A missão obteve como resultados gerais uma profícua interlocução acadêmica com parceiros das
Universidades visitadas e envolvidas, por meio de atividades de estudo, pesquisa e debates, com o
objetivo primaz de conhecimento da realidade socioespacial da CABA (Ciudad Autonoma de Buenos
Aires) e sua Região Metropolitana. Com base nesses estudos puderam ser pactuadas e iniciados,
com os Profs. Alicia Novick (UNGS e UBA) e Andres de Borthagaray (UBA e UCO), artigos conjuntos
que deverão ser submetidos a periódicos qualificados do estrato A.
Os resultados específicos foram: identificação de temáticas relevantes para a produção intelectual
conjunta, relativas a Planos e Projetos Urbanos e intervenções contemporâneas, reveladoras das
relações de atores e forças em jogo entre Estado e mercado imobiliário, usos e ocupação do solo e
o papel dos Projetos Urbanos como mediadores destas. Foram identificados problemas de pesquisa
que fundamentarão as produções conjuntas, tais como o desenvolvimento imobiliário movido pelo
mercado em Porto Madero e o papel e o desempenho da intervenção denominada “Paseo del Bajo”,
na qual devem ser ponderados fatores como a possível oferta de um novo ambiente e espaço
público e seu papel de via expressa articuladora da mobilidade em seus vários modais ao longo de
seu trajeto.

Reunião no Laboratório da Prof. Alicia Novick do Instituto do Conurbano, UNGS. Fotos: Eunice Abascal.
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Visita Técnica a ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y Justicia – Buenos Aires, juntamente com o
Prof. Andres de Borthagaray. Fotos: Eunice Abascal.
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