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Carga horária: 
48 hs/aula 

Semestre Letivo: 
 

Ementa: Estratégias de produção e planejamento do território urbano e metropolitano; Política 

urbana, Plano e Projeto Urbano – relações multiescalares; evolução da noção de Projeto Urbano e 

transformação dos paradigmas de produção do espaço urbano (1970-2017); incorporação de novos 

paradigmas aos planos e projetos; princípios, redes e processos de planejamento em múltiplas 

escalas; métodos e instrumentos de transformação induzida do território urbano e metropolitano; 

práticas de planos e projetos urbanos parcerias público-privado no âmbito de planos e projetos 

urbanos; privatização, financeirização, planos e projetos urbanos como intervenções geridas pelo 

poder público; gestão participativa.   

Objetivos: compreender e analisar os processos e estratégias contemporâneas de produção e 

desenvolvimento do território urbano e metropolitano em perspectiva multiescalar; apresentar as 

relações entre política urbana, plano e projeto urbano como meios de transformação induzida do 

território; apresentar práticas de transformação induzida do território em perspectiva crítica.  

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Planos e Projetos Urbanos na 
contemporaneidade; 
“destruição criativa” (HARVEY, 
2013) do território urbano no 
marco capitalista   e estratégias 
de enfrentamento por meio de 
planos e projetos; evolução da 
noção de projeto urbano (1970-
2017); novos paradigmas para 
a definição de projetos 
urbanos: desenho urbano e 
projeto urbano, mobilidade, 
patrimônio cultural e histórico, 
meio ambiente, participação 
social e gestão; instrumentos 
urbanísticos do Estatuto da 
Cidade, Estatuto da Metrópole 
e as relações entre planos e 
projetos metropolitanos 

 Desenvolver a habilidade de 
compreensão da evolução das 
relações entre planos e 
projetos; conscientização da 
evolução da noção de projeto 
urbano como meio de 
transformação do território 
urbano e metropolitano; 
capacidade de aplicação 
empírica à análise de casos de 
aplicação de planos e projetos 
em perspectiva multiescalar 
para a transformação das 
cidades.  

Ponderação sobre as 
desigualdades socioterritoriais 
e as formas de enfrentamento 
propostas por planos e 
projetos, que estão presentes 
na produção do espaço urbano 
contemporâneo; compreensão 
da noção de projetos Urbanos e 
planos no âmbito da 
problemática da cidade e 
metrópole contemporânea.  
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Conteúdo Programático: 

Processos de Produção do espaço urbano e metropolitano capitalista: fragmentação, expansão 

e dispersão urbana, reinvenção da cidades por “destruição criativa”, valorização da terra urbana; 

centralidades, áreas em transformação, agentes públicos e privados na transformação do território: 

planos, planejamento, o papel do Estado contemporâneo no marco do atual estágio do capitalismo, 

como gestor da transformação do território;  

Planos e Projetos Urbanos: contextualização da noção; complexidade e múltiplas acepções dos 

termos; fatores e paradigmas emergentes – mobilidade, habitação, patrimônio histórico e cultural, 

serviços, meio ambiente, espaço público e privado.  

Marcos regulatórios, métodos e instrumentos de gestão de solo no Brasil: Estatuto da 

Cidade (Lei federal 10. 257 de 2001): fundamento da regulação para a transformação induzida do 

território urbano e metropolitano; Plano Diretor, operações urbanas, operações urbanas 

consorciadas, PIU (Planos de Intervenção Urbana) e projetos urbanos, Plano Diretor, instrumentos 

urbanísticos, mecanismos de obtenção de mais-valias e redistribuição;  

Experiências e práticas de Planos e Projetos Urbanos: experiências brasileiras, práticas e 

instrumentos em outros países – perequação (Portugal-Espanha), landreadjustment (Japão), 

instrumentos de solo nos países latino-americanos.  

Estatuto da Metrópole, perspectiva metropolitano-regional e ambiental  

Metodologia: 

 
1) Leitura de textos referenciais para consolidar a fundamentação teórica e crítica do aluno, 

permitindo relacionar o conteúdo ao projeto de pesquisa;  
 

2)  Seminários em sala de aula de textos de fundamentação, com resultados discutidos 
pelos professores e demais colegas, através de processo dialético e aberto, permitindo 
forte interação e sinergia das opiniões desenvolvidas, criando ambiente coletivo e 
engajado necessário na formação de docentes e pesquisadores.  

 
 
 

Critério de Avaliação:  
       
     A avaliação é feita com a elaboração de três atividades: 
 
1. A individual do aluno, envolvendo sua participação em sala de aula, o desenvolvimento 

progressivo de sua pesquisa e a entrega do relatório científico do projeto de dissertação do 
mestrado.  

2. Avaliação das leituras e fichamentos. 
3. Avaliação dos seminários sobre os textos relacionados à fundamentação teórica. 
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