TÓPICOS AVANÇADOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO
ÁREAS URBANAS CENTRAIS E SUAS DINÂMICAS ESPACIAIS

Proponente:
Iana Ludermir Bernardino, Kainara dos Anjos e Norma Lacerda
Periodicidade:
Semanal, 10 encontros de 3 horas
Horário:
Quintas-feiras, 14-17h (início em 18 de agosto de 2022)
Carga horária:
30 horas (10 encontros de 3 horas)
Créditos:
2 créditos
Formato:
Presencial para integrantes do MDU, assistida por tecnologias virtuais
para a participação de professores de outros PPG
Ementa
Construção de uma abordagem multidisciplinar para debater a multiplicidade de processos e
agentes, os seus papéis, arranjos e modos de atuação na dinâmica de produção do espaço, tendo
como objeto empírico para a análise as dinâmicas recentes que se fazem presentes nas áreas
centrais das cidades brasileiras e mexicanas.
Objetivo
Promover reflexões e fomentar debates acerca das dinâmicas espaciais nas áreas urbanas
centrais a partir do conhecimento produzido ao longo dos 10 anos de produção acadêmica no
âmbito da Rede Mercado Imobiliário em Centros Históricos das cidades brasileiras (MICH), a
partir da articulação com os processos identificados também na realidade das cidades
mexicanas. Para tanto, a disciplina contará com a colaboração das coordenadoras locais das
cidades integrantes da Rede MICH, como também de professores da Universidade Veracruzana
(México).
Programa resumido para cada um dos encontros
1. Apresentação do Plano de Ensino, debate sobre os objetivos da disciplina, apresentação
da dinâmica dos dois grupos de estudo, rodada de apresentação para conhecer os alunos
e as suas expectativas sobre a disciplina;
2. Universalidades, particularidades, singularidades nos mercados imobiliários;
3. Globalização, circuitos econômicos, funções e formas espaciais nos centros históricos;
4. Área central como lócus de experimentação de planejamento, de gestão pública e de
políticas patrimoniais; Restrições legais, cartelas de cores, processos de restauração
5. Destruição criativa e inovação imobiliária: o papel do crédito na inovação e a
identificação de submercados residenciais, comerciais e de serviços;
6. Discussão sobre a articulação entre o “centro histórico” e o “centro funcional” nas áreas
centrais;
7. A área central como nova fronteira de valorização habitacional: permanências e
inovações imobiliárias; Processos de gentrificação
8. Discussão sobre os agentes que atuam na área central;
9. Apresentação da abordagem metodológica para investigar quem são os donos do centro
histórico;
10. Atividade de encerramento da disciplina: Palestra com convidado externo
provisoriamente intitulada “Perspectivas: discutindo as estratégias emergentes para as
áreas centrais”

Metodologia
A disciplina contará com aulas expositivas ministradas por professores das instituições
Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade
Estadual do Maranhão, Universidade de Amazônia e Universidade Veracruzana (México).
Trata-se de uma disciplina de caráter panorâmico que tem como enfoque o estudo da “cidade
consolidada”, tendo como objeto empírico a área central tradicional.
Avaliação
Avalição continuada da participação (individual):
Será realizada com base na assiduidade e na participação durante as aulas, com atenção à
discussão dos textos sugeridos
Entrega de fichamento de, no mínimo, três textos base.
Avalição final (individual ou em dupla):
Produção de um texto no formato “resumo expandido” de 3 a 5 páginas em formato passível de
ser submetido a evento científico ou periódico (Arial 11 com espaçamento 1,5).
Cronograma de atividades
Data

Horário

Tema

18/08/2022

Tipo
horário
Presencial

14h-17h

1. Apresentação do Plano de Ensino, debate sobre os objetivos da disciplina,
apresentação da dinâmica dos dois grupos de estudo, rodada de apresentação para
conhecer os alunos e as suas expectativas sobre a disciplina;

01/09/2022

Presencial

14h-17h

2. Universalidades, particularidades, singularidades nos mercados imobiliários;

08/09/2022

presencial

14h-17h

3. Globalização, circuitos econômicos, funções e formas espaciais nos centros
históricos;

15/09/2022

online

13h-16h

22/09/2022

Presencial

14h-17h

29/09/2022

Presencial

14h-17h

06/10/2022

online

13h-16h

4. Área central como lócus de experimentação de planejamento, de gestão pública e
de políticas patrimoniais;
5. Conservação Inovadora, Destruição criativa e inovação imobiliária: (tensões) o
papel do crédito na inovação e a identificação de submercados residenciais,
comerciais e de serviços;
6. Discussão sobre a articulação entre o “centro histórico” e o “centro funcional” nas
áreas centrais, a habitabilidade na área central;
7. A área central como nova fronteira de valorização habitacional: permanências e
inovações imobiliárias; Processos de gentrificação

13/10/2022

online

14h-17h

8. Discussão sobre os agentes que atuam na área central;

20/10/2022

online

14h-17h

27/10/2022

online

14h-17h

9. Apresentação da abordagem metodológica para investigar quem são os donos do
centro histórico;
10. Atividade de encerramento da disciplina: Palestra com convidado externo
provisoriamente intitulada “Perspectivas: discutindo as estratégias emergentes para as
áreas centrais”

No dia 25/08 não haverá aula.
Nos dias 15/09 e 06/10 as aulas terão início às 13h para contemplar o fuso horário da
Universidade de Vera Cruz no México
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