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Objetivos 

Desenvolver a capacitação específica do arquiteto de atuar no planejamento participativo local, 

através da elaboração de planos de bairro, relacionando-os com as demais escalas de planejamento 

territorial, considerando aspectos sociais, culturais e ambientais e da gestão integrada e participativa

de serviços e equipamentos públicos, bem como sua articulação com processos de planejamento e 

gestão democrática mais amplos.

Docente(s) Responsável(eis)

652370 - Euler Sandeville Junior

1259230 - Paula Freire Santoro

Programa Resumido

Propõe-se a prática de estudo e proposta de plano local ou plano de bairro, através de uma 

recuperação de conceitos aplicados à realidades urbanas existentes ou de expansão urbana, 

envolvendo a participação comunitária na elaboração e implantação, bem como sua articulação com

escalas e processos de planejamento democráticos mais amplos.

Programa

Para isso ela escolherá áreas específicas de cidades existentes e proporá aos alunos praticarem uma 

análise do processo de produção, apropriação e consumo da área analisada, com a finalidade de se 

avaliar os interesses sociais em jogo.

Uma bibliografia de apoio será utilizada para desenvolver o embasamento teórico da análise.



Paralelamente serão levantados os dados específicos da área inclusive as condições de organização 

comunitária da mesma, visando desenvolver uma participação da comunidade no processo de seu 

planejamento. Ao final os alunos apresentarão propostas de ordenação dos bairros, justificadas à luz

da análise teórica desenvolvida

Avaliação

Método

Aulas expositivas e trabalho prático de atelier.

Trabalhos práticos dos alunos tanto com supervisão direta dos professores no dia de aula, 

quanto sem acompanhamento docente, a partir de proposições e propostas feitas pelos 

professores, a serem desenvolvidos fora do horário letivo, num mínimo de seis horas de 

trabalho por semana

Critério

Texto com exposição teórica e trabalho prático de elaboração de plano de bairro. 

Participação nas atividades da disciplina em suas diversas etapas.

Norma de Recuperação

Oferecerá recuperação de acordo com as normas vigentes
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