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DISCIPLINA: PROJETO DE URBANISMO 2

CÓD: AURB048

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS
EMENTA

Diretrizes para a ocupação e organização do espaço urbano analisado em PU1: programas, plano
de ação, propostas, projetos e detalhamentos.
OBJETIVOS

Desenvolver as seguintes habilidades:
a) Crítica do processo de urbanização em perspectiva histórica e prospectiva (tendências).
b) Desenvolver propostas e projetos urbanísticos idealizados para curto, médio e longo prazos
tendo em vista o aproveitamento de potencialidades e a reversão de tendências negativas.
c) Propor modificações na forma do espaço habitado e planejar ações seqüenciadas e
coordenadas para equacionar carências e problemas do espaço urbano.
i) Detalhar soluções urbanísticas de projetos especiais ou setoriais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I UNIDADE
Definição de um quadro teórico de referência para o desenho de novos espaços urbanos, de sua
reforma e/ou transformação: a forma urbana “ideal”, as normas legais do urbanismo e os
processos sócio-culturais de configuração do espaço urbano.
Ante-Projeto Urbanístico conceitual tendo por referências as características do meio ambiente
natural e sua dinâmica, assim como concepções de organização dos espaços de uso coletivo e
individual.
Os elementos do traçado urbano: parcelamento do solo, sistema viário e logradouros públicos,
mobilidade, redes de infra-estrutura e organização funcional, restrições ao direito de construir, uso
do solo, densidades, coeficientes de aproveitamento do terreno, gabaritos de altura, equipamentos
coletivos de uso público, centralidades, servidões, entre outros.
II UNIDADE
Ante-Projeto urbanístico para a transformação do espaço urbano e das condições de vida da
população. As estratégias de mudança e as diretrizes de ação de curto, médio e longo prazos e as
propostas de desenho urbano.
Projetos especiais, específicos e/ou setoriais.
Sistema viário e transportes, mobiliário urbano, construções especiais, habitação, legislação
urbanística, reconfigurações da paisagem, áreas livres, espaços públicos, comércio, indústria,
abastecimento, drenagem e saneamento, entre outros.
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ESTRATEGIAS E METODOLOGIA

Exercícios práticos de elaboração de propostas para um caso concreto, previamente analisado, de
uma cidade ou de uma parte dela. Recomenda-se a área estudada em PU1.
Para que o aprendizado siga um processo gradativo e consciente, durante a realização dos estudos
será sistematicamente utilizado o procedimento de questionar-se: a) o modo de compreensão da
realidade, b) a representação da realidade, e c) o modo de superação dos problemas da realidade
(de mudança da estrutura urbana).
Procedimentos: aulas expositivas, debates, aulas de campo, assessoramento de trabalhos práticos
e seminários de apresentação de trabalhos realizados. O desenvolvimento das habilidades
pretendidas será assegurado através:
1 Produção de textos, debates-discussão de viabilidade, estratégias para implementação de
propostas em cenários específicos (equacionar carências e problemas em curto prazo, médio e
longo prazo) para a área de estudo.
2 Projetos urbanísticos de intervenções na forma do espaço urbano.
3 Visitas a campo dirigidas para calibrar, adequar e hierarquizar propostas à realidade em
estudo.
4 Detalhamento de projetos especiais (específicos ou setoriais).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação de aprendizado do estudante é realizada através dos trabalhos de equipe e individuais,
inclusive as apresentações orais, especificados no plano anual da disciplina.
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