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RESUMO
Fundada em 1994, a Rede Universitária Latino-Americana de Cátedras de Moradia (Rede ULACAV) é formada
por acadêmicos latino-americanos que abordam de forma interdisciplinar a Produção Social do Habitat (PSH),
através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas por Cátedras (ou Disciplinas) de graduação e
de pós-graduação, Institutos e Centros de Pesquisa, Secretarias e outras Instituições Universitárias. Os
Encontros Anuais da Rede ULACAV propiciam o intercâmbio e a atualização das atividades realizadas por essas
Cátedras, contribuindo para fortalecer vínculos de colaboração entre as Cátedras associadas e para uma
formação continuada de estudantes, profissionais, técnicos, gestores públicos e movimentos sociais, em torno
da promoção da qualidade do Habitat como caminho para efetivar o Direito à Cidade. No ano em que se
comemoram os 25 anos de existência da Rede ULACAV, o Encontro visa contribuir para a reflexão dos avanços
e entraves enfrentados nesse período, possibilitando a renovação das atividades da Rede. Busca-se apontar
caminhos para alcançar mais conquistas e garantias nesse campo, frente ao desafio de reorganizar ações, de
revisar fundamentos teórico-metodológicos e de incorporar inovações que emergem nas práticas
contemporâneas de Produção Social do Habitat. Organizado em quatro eixos temáticos, abordados em Mesas
Redondas e Sessões Temáticas, o XXV Encontro Anual terá lugar no Recife, Brasil, entre os dias 25 e 28 de
setembro de 2019, tendo como Cátedra anfitriã a Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e
Aprendizagem (CIAPA), cujo fundador, Professor Emérito da Rede ULACAV, Luis de la Mora, será
homenageado.
Palavras-chaves: Produção Social do Habitat, Moradia, Cátedras de Moradia, 25 anos da Rede ULACAV, Direito
à Cidade.

RESUMEN
Creada en 1994, la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (Red ULACAV) está formada por
académicos latinoamericanos que tratan de forma interdisciplinaria la Producción Social del Hábitat (PSH), a
través de actividades de enseñanza, investigación y extensión, realizadas por Cátedras de grado y de postgrado,
Institutos y Centros de Investigación, Secretarías y otras Instituciones Universitarias. Los Encuentros anuales de
la Red ULACAV propician el intercambio y la actualización de las actividades realizadas por esas Cátedras
además que contribuyen a fortalecer vínculos de colaboración entre las Cátedras asociadas y a una formación
continua de estudiantes, profesionales, técnicos, gestores públicos y movimientos sociales, en torno a la
promoción de la calidad del Hábitat como camino para hacer efectivo el Derecho a la Ciudad. En el año en que
se conmemoran los 25 años de existencia de la Red ULACAV, el encuentro pretende contribuir a la reflexión de
los avances y obstáculos enfrentados en ese período, posibilitando la renovación de las actividades de la Red.
Se busca apuntar caminos para alcanzar más conquistas y garantías en ese campo, frente al desafío de
reorganizar acciones, revisar fundamentos teórico-metodológicos e incorporar innovaciones que emergen en las
prácticas contemporáneas de Producción Social del Hábitat. El XXV Encuentro Anual se organizará en cuatro
ejes temáticos, debatidos en Mesas Redondas y Sesiones Temáticas, teniendo lugar en Recife, Brasil, entre los
días 25 y 28 de septiembre de 2019, teniendo como Cátedra anfitriona la Comunidad Interdisciplinaria de Acción,
Investigación y Aprendizaje (CIAPA), cuyo fundador y Profesor Emérito de la Red ULACAV, Luis de la Mora,
será homenajeado.
Palabras claves: Producción Social del Hábitat, Vivienda, Cátedras de Vivienda, 25 años de la Red ULACAV,
Derecho a la Ciudad.
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ABSTRACT
Created in 1994, the Latin American University Network of Housing Chairs (ULACAV Network) is composed of
Latin American scholars who deal interdisciplinaryly with the Social Production of Habitat (SPH), through
teaching, research and extension activities, carried out by Chairs of degree and postgraduate, Institutes and
Research Centers, Secretariats and other University Institutions. The Annual Meetings of the ULACAV Network
encourage the exchange and updating of the activities carried out by these Chairs and contribute to strengthening
links of collaboration between the associated Chairs and to a continuous training of students, professionals,
technicians, public managers and social movements, that aim at improving the quality of Habitat as a way to
make effective the Right to the City. In the year in which the ULACAV Network celebrates 25 years, the Meeting
intends to contribute to the reflection of the advances and obstacles faced in that period, making possible the
renewal of the Network's activities. The main aim is to point out ways to reach more conquests and guarantees in
this scientific field, facing the challenge of reorganizing actions, reviewing it’s theoretical and methodological
foundations and incorporating innovations that emerge in the contemporary practices of Social Production of
Habitat. The XXV Annual Meeting will be organized in four thematic axes, debated in Scientific Round Tables and
Thematic Sessions, and will take place in Recife, Brazil, between September 25 and 28, 2019, with the
Interdisciplinary Community of Action, Research and Learning (CIAPA) as the Host Chair whose founder and
Professor Emeritus of the ULACAV Network, Luis de la Mora, will be honored.
Keywords: Social Production of Habitat, Housing, Housing Chairs, 25 years of the ULACAV Network, Right to the
City.
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INTRODUÇÃO
Fundada em 1994, a REDE UNIVERSITÁRIA LATINO-AMERICANA DE CÁTEDRAS DE MORADIA
(REDE ULACAV) é formada por acadêmicos latino-americanos que abordam permanentemente e de
forma interdisciplinar a Produção Social do Habitat (PSH), por meio de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, realizadas por Cátedras ou Disciplinas de graduação e de pós-graduação,
Institutos e Centros de Pesquisa, Secretarias e outras Instituições Universitárias.
Em 2019, o XXV Encontro Anual da Rede ULACAV acontecerá na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), no Campus Recife, Brasil, entre os dias de 25 a 28 de setembro de 2019, e
terá como tema central de debates: “Os 25 anos da Rede ULACAV: avanços e retrocessos de uma
formação interdisciplinar para a ação na Produção Social do Habitat”. Nessa oportunidade, será
feita uma homenagem póstuma ao Professor Luís de la Mora, um dos fundadores e membro
emérito da Rede ULACAV.
A Rede ULACAV foi criada com o propósito de conhecer e partilhar processos de formação nos
diferentes espaços acadêmicos na Região. As Universidades Latino-americanas que integram a Rede
ULACAV, a partir de suas cátedras/disciplinas, partem do princípio de fomentar a chamada "ritualidade
internacional" e, com isso, comprometem-se com a implementação de uma Nova Agenda Urbana e
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Delimitados na Terceira Conferência das
Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (HABITAT III), realizada em
Quito, Equador, no ano de 2016, esses objetivos e essa agenda merecem atenção especial da Rede
ULACAV no que diz respeito a:
▪

Cidades e Comunidades Sustentáveis; e

▪

Redução de Desigualdades.

Com isso, o trabalho da Rede ULACAV propõe, a partir de seus Encontros Anuais, promover um
espaço de atualização das novas formas metodológicas e instrumentos que contribuem para um habitat
urbano sustentável, entendido este como um processo complexo que é o produto da ação de diversos
atores, com dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas distintas, que requerem um trabalho
interdisciplinar devido à sua complexidade, uma ação de natureza multissetorial e uma demanda de
participação política ativa dos cidadãos.
Entende-se o habitat urbano como o local que abriga espacialmente o ser humano e permite a
estruturação física, psíquica e social de seu ambiente e ser pessoal. Para além da noção de habitat
como local de moradia, inclui-se nesse ambiente as interações que se estabelecem entre os diversos
indivíduos, as comunidades a que eles pertencem e o meio físico no qual eles se inserem. No entanto,
observa-se que grandes setores da sociedade mundial carecem de um habitat adequado, visto o
crescente desenvolvimento de graves conflitos decorrentes da crise imobiliária, especialmente nos
segmentos sociais de maior precariedade e vulnerabilidade. A natureza excludente e desigual do
processo de produção do espaço urbano é uma questão que está na raiz de grande parte dos
problemas associados a inadequação do habitat urbano.
Muitos acadêmicos na América Latina argumentam que a melhor contribuição para efetivamente
superar esses problemas é fornecer o máximo de treinamento para as jovens gerações que se
deslocam pela universidade em seu caminho para a aquisição de graus profissionais (graduação ou
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pós-graduação). Entende-se que a formação continuada de novos profissionais e pesquisadores nas
universidades, com base em fundamentos conceituais e operacionais sólidos, ciosos da complexidade
do tema, de seu impacto sobre a qualidade de vida urbana e da necessidade de uma perspectiva de
sustentabilidade do desenvolvimento urbano, é uma das chaves para a transformação das práticas de
produção do habitat.
No 1o Encontro da Rede ULACAV, em reunião realizada em 1995 na cidade de Mendoza, Argentina,
firmou-se o compromisso de promover, nas universidades que abrigam as Cátedras/Disciplinas
associadas à Rede, o estudo e a preparação sobre essas questões e problemas. Ou seja, a Rede
ULACAV, desde a sua concepção, decidiu direcionar sua ação para a formação acadêmica, além da
contribuição de soluções para os conflitos inerentes ao habitat que afeta a população latino-americana.
Muitos desses problemas adquiriram um nível crítico, devido ao seu caráter estrutural e permanente;
isso gera um compromisso ético, em particular para todo o campo acadêmico, diante do dever de
assumir e fornecer soluções aos problemas enfrentados, sobretudo no que diz respeito à promoção da
equidade dos territórios no que concerne à qualidade do habitat.
Dessa forma, para fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão universitária no campo da produção
social do habitat na América Latina, a Rede ULACAV é sustentada por algumas missões, a saber:
▪

Otimizar a excelência acadêmica, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, informações,
professores, pesquisadores e estudantes.

▪

Promover o trabalho e a melhoria conjunta de acadêmicos afiliados à Rede pertencente a
universidades de diferentes países.

▪

Transferir novos conhecimentos e experiências para entidades públicas e privadas para a
gestão, formulação de políticas, programas e projetos habitacionais.

Essas missões assumem uma relevância ainda maior no contexto histórico contemporâneo, em que os
países latino-americanos são alvo de um movimento de inversão de prioridades no desempenho do
papel do Estado, com a ascensão de correntes políticas conservadoras, defensoras de um Estado
mínimo e de uma redução das garantias de acesso a direitos sociais básicos, como o a moradia digna
e um meio ambiente equilibrado. Impõe-se o fortalecimento das iniciativas de inclusão socioespacial e
da promoção da melhoria de qualidade do habitat como política pública urbana de Estado, numa
postura de resistência ao movimento de esvaziamento das ações públicas nesse campo.
Outros eixos de ação ganham relevância e passam a ser incorporados ao rol de temáticas abarcado
por essas missões. As preocupações acerca dos efeitos das mudanças climáticas sobre as dinâmicas
de produção do habitat e de sua manutenção face a eventos climáticos extremos, cuja ocorrência é
cada vez mais frequente e imprevisível, é um tema que ganha corpo e merece respostas no nível da
formação e intercâmbio de experiências das Cátedras/Disciplinas associadas à Rede ULACAV.
O caso dos desastres provocados pelas chuvas no Rio de Janeiro, em abril deste ano, é eloquente a
esse respeito. As relações de natureza socioambiental, em que se inserem os processos e os meios
como são planejados, implantados e geridos os assentamentos humanos, assumem um grau de
importância ainda maior. Abordagens antes voltadas apenas à consolidação física de comunidades
urbanas passam a incorporar um viés de manutenção de suas condições de habitabilidade. A
resiliência urbana, como capacidade de uma sociedade e suas estruturas responderem a acidentes e
desastres, impõe uma nova perspectiva: em lugar da reação, a prevenção e o planejamento. As
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escalas de ação se ampliam, abrangendo desde as edificações, os lotes onde se inserem, até quadras,
bairros e bacias de drenagem.
Do mesmo modo, nesse quadro sobressaem questões vinculadas à participação social na promoção
de cidades sustentáveis e/ou resilientes. A lógica de alcance de uma equidade territorial está
inexoravelmente associada ao compartilhamento das responsabilidades pela criação das condições de
transformação do habitat urbano entre todos os citadinos, desde os cidadãos como indivíduos ou
coletividades, até as organizações sociais de toda a natureza, públicas, privadas ou do terceiro setor.
A emergência de novos conflitos urbanos exige novas formas de entender esse fenômeno, respaldadas
por teorias e metodologias igualmente inovadoras. O XXV Encontro Anual da Rede ULACAV buscará
contribuir para que essas missões sigam sendo cumpridas a contento, agregando debates que
favoreçam a troca de experiência entre os membros da Rede e os resultados dos trabalhos de
extensão universitária das Cátedras/Disciplinas para as populações atendidas por suas ações, bem
como vislumbrar novos rumos para alcance de conquistas no campo da habitação social.

OBJETIVOS E INTERESSES
Ciente de suas missões, a Rede ULACAV pretende, a cada Encontro anual, promover os seguintes
objetivos:
▪

Contribuir para conhecer, compreender e reverter os efeitos de grandes transformações
econômicas e sociais nas últimas décadas, que minaram seriamente a situação sóciohabitacional e impactaram tanto o habitat quanto a qualidade de vida de grandes grupos
sociais.

▪

Incentivar as organizações sociais do mutualismo, do cooperativismo e do desenvolvimento de
novos empreendimentos na produção social do habitat residencial, estimulando a recepção
favorável da ação estatal e das organizações da sociedade civil.

▪

Atender às novas demandas de formação profissional levantadas pela produção social do
habitat, com a assistência de órgãos públicos, organizações sociais e empresários individuais.

▪

Contribuir para atender a demanda por recursos humanos capacitados para enfrentar e/ou
desenvolver políticas habitacionais, desenvolver planos, programas, construir projetos
habitacionais em cada um dos nossos países e geri-los de modo participativo e sustentável.

▪

Expandir a atual inclusão limitada da questão habitacional no ensino universitário; o presente
isolamento e o distanciamento generalizado da ação acadêmica no campo da moradia com o
restante do currículo universitário, limita e restringe sua efetividade e uma compreensão mais
profunda dos estudantes sobre a dimensão integral que este problema alcançou no presente.

Além dos objetivos citados, a Rede ULACAV tem como interesses permanentes:
▪

Conhecer os bem-sucedidos cursos voltados a aperfeiçoar a ação temática no setor da
moradia, realizados pelos atores sociais da gestão habitacional na América Latina com maior
ou menor eficácia para resolver os problemas mencionados.
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▪

Contribuir para o conhecimento e o livre exercício dos direitos à cidade e à habitação por todos
os cidadãos, sem qualquer discriminação social.

▪

Intensificar nas áreas universitárias as atividades de ensino, pesquisa e extensão em habitação
e habitat social nos seguintes aspectos:
- Despertar o interesse da comunidade universitária no estudo e na compreensão do
problema urbano-residencial, do habitat popular urbano e metropolitano.
- Ensinar lições baseadas na necessidade de uma profunda mudança conceitual que
promova um compromisso social efetivo.
- Contribuir para que esse assunto seja incluído regular e permanentemente nos currículos
das várias Cátedras/Disciplinas universitárias.
- Contribuir para o desenvolvimento integral do ensino do tema, trabalhando
interdisciplinarmente desde níveis básicos de graduação até especializações em pósgraduação lato sensu, cursos de mestrado e doutorado.
- Convocar e envolver nessa tarefa os gerentes, professores e alunos de nossas
universidades, a fim de consolidar um processo dinâmico de ensino e aperfeiçoamento em
Cátedras/Disciplinas relacionadas ao habitat.
- Promover a articulação e o intercâmbio de produções teóricas, metodológicas e técnicas por
meio de acadêmicos de várias disciplinas, universidades e nacionalidades latinoamericanas.

O título escolhido para o XXV Encontro Anual da Rede ULACAV, “Os 25 anos da Rede ULACAV:
Avanços e retrocessos de uma formação interdisciplinar para a ação na Produção Social do
Habitat”, traz em si os objetivos traçados para esse Encontro em particular, expressos nas Linhas
Temáticas que guiarão os trabalhos:
▪

Promover uma reflexão acerca dos avanços e retrocessos observados ao longo dos 25 anos
de existência da Rede ULACAV, possibilitando um melhor direcionamento teórico e
metodológico para uma formação de natureza interdisciplinar para as ações no campo do
habitat urbano.

▪

Analisar os movimentos envolvidos na evolução teórica e empírica no campo temático da
produção social do habitat no mundo e na América Latina, sua repercussão na formação e na
ação dos diversos atores e agentes envolvidos.

▪

Compreender e analisar o modo como a produção social do habitat vem sendo tratados em
distintas áreas, tais como a educacional (formação, especialização, reciclagem profissional
etc.), social (perfil e papel de atores e agentes, relações entre distintos segmentos
socioeconômicos, movimentos sociais etc.) e institucional (desenho de governança,
participação no planejamento e gestão etc.).

▪

Compreender e analisar as novas formas de vida urbana e os novos conflitos urbanos a eles
associados, no contexto socioambiental contemporâneo.
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CÁTEDRA / DISCIPLINA ANFITRIÃ DO XXV ENCONTRO DA REDE ULACAV 2019
A Cátedra/Disciplina representante anfitriã do XXV Encontro da Rede ULACAV será o Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU-UFPE),
através da Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA), que assume
as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária organizados no âmbito da disciplina
“Produção Social do Habitat”.
A CIAPA funciona como um laboratório de práticas sociais, aberto e atuante na produção e troca de
conhecimentos associados ao MDU-UFPE e à Comissão de Direitos Humanos da UFPE. No intuito de
promover a soma de saberes e estimular a troca de conhecimentos, a CIAPA acolhe em suas
atividades pesquisadores, professores e estudantes de graduação, especialização, mestrado,
doutorado e pós-doutorado de vários cursos e diferentes áreas do conhecimento. Vários deles são
oriundos de universidades de outros países, notadamente da América Latina, África e Europa. Além
desses, também são acolhidos atores sociais envolvidos com o tema da disciplina, sejam técnicos,
profissionais, membros de movimentos sociais e ONGs, gestores públicos etc.
A CIAPA agrega um ambiente de debate multi-inter-trans-disciplinar onde se incentiva a reflexão sobre
o espaço urbano e sua produção social. Com isso, atrai pesquisadores nacionais e internacionais para
participar de forma presencial e à distância, o que amplia e se renova a cada novo semestre.
Praticando a tríade das atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CIAPA desenvolve
atividades em parceria com Movimentos Sociais, Ambientais, de Economia Popular Solidária,
Organizações da Sociedade Civil e diferentes escalas governamentais (municipal, estadual,
federal/nacional) visando à promoção e defesa do direito à moradia digna e à cidade inclusiva e
sustentável para todos.
O formato em que hoje se desenvolve a CIAPA nasce em 2007, a partir das atividades do “Programa
Conexões de Saberes: Diálogos entre a Universidade e as Comunidades Populares” e de acordo com
as demandas e convocações feitas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) da UFPE para,
por meio de uma assistência técnica, assessorar Movimentos Populares na elaboração e execução de
ações, atividades e projetos sociais.
Desde 2007, a CIAPA faz parte da Rede ULACAV, articulando-se desde o Recife com professores e
pesquisadores argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, mexicanos, paraguaios e brasileiros.
Neste sentido, pode-se dizer que a CIAPA tem uma claríssima vocação internacional. Desde 2017, sua
representação na Rede ULACAV tem sido eleita como um dos seus 04 (quatro) Coordenadores, que se
reúnem a cada ano para intercâmbio de experiências, já que todos se pautam pela produção social do
conhecimento na temática da Produção Social do Habitat.
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LINHAS TEMÁTICAS
Os participantes do XXV Encontro da Rede ULACAV são convidados para apresentação de trabalhos
em Sessões de Comunicação segundo quatro Linhas Temáticas, apresentadas abaixo, que também
orientarão a realização das Mesas Redondas e os debates deles decorrentes.
▪

Linha Temática A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para
uma formação/capacitação interdisciplinar em habitat.
Diante das realizações nestes 25 anos da Rede ULACAV, é importante refletir sobre as
experiências interdisciplinares realizadas ou em andamento, avanços nas atividades, balanços
e perspectivas de continuidade dos trabalhos desenvolvidos por seus membros, bem como
sobre os conceitos empregados, os objetivos perseguidos, os métodos utilizados e os
resultados alcançados em especial no campo da formação e de extensão universitárias. Esta
Linha Temática acolherá proposições de trabalho que se desenvolvam em torno da busca de
respostas a vários questionamentos: Quais os avanços alcançados nesses 25 anos no campo
da formação/capacitação? Quais as dificuldades encontradas e os retrocessos enfrentados?
Que aprendizados estes 25 anos de experiência de trabalhos da Rede podem aportar? Como
se pode seguir avançando no processo de formação/capacitação de atores comprometidos
com a melhoria na produção do habitat urbano, sobretudo em torno da produção social de
cidades sustentáveis e inclusivas? As abordagens devem seguir diferentes perspectivas que
favoreçam a compreensão de avanços e retrocessos ao longo de 25 anos: da integração entre
Cátedras (intercâmbios e colaborações); dos vários contextos históricos que condicionaram
e/ou condicionam as ações da Rede ULACAV e da gestão do habitat urbano na América
Latina; das correntes teóricas e empíricas que conduziram a formação e a prática sobre o
habitat urbano.

▪

Linha Temática B: Evolução teórica e ação na produção social do habitat.
As contínuas reflexões sobre a produção social do habitat repercutem numa evolução teórica
igualmente constante, que se reflete nas inovações e melhorias aportadas às ações de cunho
prático. Nesta perspectiva, é importante destacar os aspectos teóricos e empíricos abordados
nas experiências realizadas pelas Cátedras/Disciplinas que compõem a Rede ULACAV, com
base nos fundamentos desenvolvidos no acompanhamento e/ou apoio a iniciativas individuais
e coletivas/colaborativas de produção do habitat. A novos desafios nesse campo correspondem
novas formas de compreendê-los e de lhes dar respostas objetivas. Assim, esta linha temática
receberá proposições de trabalho que venham a contribuir para responder questões-chaves
como: Quais as bases de conhecimento teórico e empírico alicerçam as experiências
desenvolvidas da Rede ULACAV em suas ações práticas no habitat? Quais inovações notáveis
foram observadas? Como questões emergentes (como as mudanças climáticas e o ataque aos
direitos sociais) estão sendo enfrentadas teórica e empiricamente? Que teorias e práticas se
apresentam como respostas promissoras ao desafio de se produzir um habitat urbano
sustentável e inclusivo? Incentiva-se a apresentação de experiências que abordem a relação
inter-Cátedras/Disciplinas da Rede ULACAV, com ênfase no intercâmbio e aprendizados em
torno de teorias, metodologias e práticas de cunho interdisciplinar.
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▪

Linha Temática C: A produção social de habitat na área educacional, social e institucional.
A Rede ULACAV desenvolve reflexões sobre processos de aplicação teórica e prática
vinculados à produção social do habitat nas áreas educacional, social e institucional. Destacase aqui o amplo significado de habitat no processo de construção da habitabilidade,
sociabilidade e do ambiente físico e humano, nas dimensões política e institucional. As
experiências desenvolvidas nas áreas educacional, social e institucional são imprescindíveis
neste momento de reflexão da Rede, com vista ao diálogo de saberes, à amplitude maior da
perspectiva da diversidade desse tema e à visão de equilíbrio e de inclusão social das ações
oriundas das políticas públicas. Desse modo, resta ampliar o debate sobre os avanços nas
teorias, nas metodologias e nas aplicações empíricas desenvolvidas nos três eixos listados, o
que conduz as proposições de trabalho à busca de respostas a questões como: Como o tema
do habitat social tem sido abordado nas áreas da educação, da organização social e das
estruturas institucionais? Qual a interferência política e econômica nos espaços e escalas da
produção social do habitat abrangidos pelas diversas áreas de atuação (educação, dinâmica
humana, social e institucional)? Essas áreas se articulam entre si? Como se dá essa
articulação? Que tipo de ação educacional se observa (formação, especialização, reciclagem
profissional etc.)? Que tipo de ação social se desenvolve (qual o perfil e papel de atores e
agentes, quais as relações se estabelecem entre distintos segmentos socioeconômicos,
movimentos sociais etc.)? Que ações de natureza institucional se consolidam (qual o desenho
de governança predomina, como se dá a participação no planejamento e gestão etc.)? Os
trabalhos são incentivados a trazer contribuições para a compreensão dos parâmetros
individuais ou coletivos usados no desenvolvimento de ações nas áreas citadas, vinculados a
iniciativas de cunho teórico e/ou empírico que abordem a produção social do habitat social sob
um ponto de vista interdisciplinar.

▪

Linha Temática D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e
novas formas de viver.
Os trabalhos da Rede ULACAV têm como proposta centrar debates estruturais sobre a
produção do espaço urbano através da promoção do habitat social. Nesse campo, destacamse atuações de natureza interdisciplinar que abarcam um largo espectro de compressão sobre
a complexa relação temática que caracteriza as dinâmicas sócio-sustentáveis. Neste contexto,
os conflitos urbanos implicam, com destaque à qualidade de vida das comunidades
vulneráveis, na forma de ação coletiva dos atores envolvidos na produção do habitat e no
âmbito das diversidades culturais, políticas, econômicas e sociais. No quadro permanente de
transformação do embate entre visões e ações hegemônicas e contra-hegemônicas, importa
questionar: Qual a amplitude dimensional do trabalho interdisciplinar, metodológico e empírico
no limiar dos conflitos urbanos à produção do habitat? Que soluções ou modalidades de vida
urbana emergem como respostas a esses conflitos? Quais suas características e abrangência?
As contribuições devem ter como base de análise os conflitos urbanos. As diversas ações
voltadas ao ativismo político incorporam novas formas de enfrentar tais conflitos e levam ao
exercício da cidadania. Na atual conjuntura política da América Latina, análises e debates
sobre conflitos urbanos contribuem para novas formas de participação dos cidadãos nos
processos decisórios e na (re)estruturação de novas formas de viver.
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PROGRAMAÇÃO
25 | setembro | 2019 (quarta-feira)
▪

Tarde: Auditório da ADUFEPE.
A partir das 16h00 - Recepção dos participantes e Credenciamento. Inscrições para as
visitas técnicas.

▪

Noite: Auditório da ADUFEPE.
17h00 às 18h30 - Mesa de Abertura, resultados e pretensões futuras da Rede ULACAV.
Falas da Secretária Geral da ULACAV (profa. Beatriz H. Pedro), do
representante da UFPE (Reitor, Anísio Brasileiro, e Pró-reitora de Extensão
e Cultura, Maria Christina Nunes), da representante da Comissão
Organizadora do XXV Encontro da Rede ULACAV (Danielle M. Rocha,
coordenadora da CIAPA) e dos representantes dos apoiadores do Evento
(Instituto da América Latina/UFPE, Cátedra Paulo Freire/UFPE, Comissão
de Direitos Humanos/UFPE; Conselho de Arquitetura e Urbanismo /CAU;
URB-Recife e representantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e
Favelas, do PREZEIS e da ONG Habitat pela Humanidade).
- Exibição de vídeos em homenagem aos professores Luís de la Mora
(Professor Emérito da Universidade Federal de Pernambuco) e Jorge di
Paula (Professor Emérito da Universidad de la República de Uruguay).
18h30 às 20h00 - Conferência de Abertura do XXV Encontro da Rede ULACAV.
Palestrante: professor Enrique Ortiz (UNAM, México).
A partir das 20h00 - Coquetel de recepção.

26 | setembro | 2019 (quinta-feira)
▪

Manhã:
A partir das 08h00 - Recepção dos participantes e Credenciamento. Inscrições para as
visitas técnicas.
08h30 às 10h15 - Mesa Redonda 1 (Linha Temática A). 25 anos da Rede ULACAV, reflexões
sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação
interdisciplinar em habitat. Palestrantes: Victor Pelli e Beatriz Pedro
(secretária geral ULACAV). Mediador: Prof. Ronald Vasconcelos
(CIAPA/DAU/UFPE).
10h15 às 10h30 - Coffee break.
10h30 às 12h15 - Mesa Redonda 2 (Linha Temática B). Evolução teórica e ação na produção
social do habitat. Palestrantes: Rubén Sepúlveda e Caio Santo Amore.
Mediador: Prof. Bruno Lima (CIAPA/DAU/UFPE).

13

XXV ENCONTRO
REDE UNIVERSITÁRIA LATINO-AMERICANA DE CÁTEDRAS DE MORADIA
Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brasil
25 a 28 de setembro de 2019

▪

Tarde:
14h00 às 15h45 - Sessões Temáticas 1 e 2 (Linhas Temáticas A e B, em paralelo).
15h45 às 16h00 - Coffee break.
16h00 às 17h45 - Sessões Temáticas 1 e 2 (Linhas Temáticas A e B, em paralelo).
14h00 às 18h00 - Assembleias da Rede ULACAV (em paralelo).
15h00 às 18h00 - Sessão de filmes de curta e média-metragem (em paralelo).

▪

Noite (Auditório do CAU/PE):
19h30 às 21h00 - Mesa Redonda Especial: A contribuição da Assistência Técnica para a
Habitação de Interesse Social (ATHIS) na Produção Social do Habitat.
Lançamento do concurso Luís de la Mora. Palestrantes: Rafael Tenório
(presidente CAU-PE), Norah Neves (diretora DIRHAB-URB) e Degenildo
Trajano (coordenador do Fórum do PREZEIS). Mediador: Prof. Fabiano
Diniz (Fórum de Habitação Social e CIAPA/DAU/UFPE).
A partir das 21h00 - Coquetel.

27 | setembro | 2019 (sexta-feira)
▪

Manhã:
A partir das 08h00 - Recepção dos participantes e Credenciamento. Inscrições para as
visitas técnicas.
08h30 às 10h15 - Mesa Redonda 3 (Linha Temática C). A produção social de habitat na área
educacional, social e institucional. Palestrantes: Luís Arturo Vázquez
Honorato (Universidad e Eliete Santiago (Cátedra Paulo Freire). Mediador:
Maria José de Matos Luna (Comissão Direitos Humanos/UFPE).
10h15 às 10h30 - Coffee break.
10h30 às 12h15 - Mesa Redonda 4 (Linha Temática D). O reconhecimento, análise e debate
em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. Palestrantes:
Socorro Leite (diretora nacional da Habitat para a Humanidade Brasil) e
Serginaldo Santos (coordenador do MLB-PE). Mediador: Danielle Rocha
(UFPE/CIAPA).

▪

Tarde:
14h00 às 15h45 - Sessões Temáticas 3 e 4 (Linhas Temáticas C e D, em paralelo).
15h45 às 16h00 - Coffee break.
16h00 às 17h45 - Sessões Temáticas 3 e 4 (Linhas Temáticas C e D, em paralelo).
14h00 às 18h00 - Assembleias da Rede ULACAV (em paralelo).
15h00 às 18h00 - Sessão de filmes de curta e média-metragem (em paralelo).
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28 | setembro | 2019 (sábado)
▪

Manhã:
09h00 às 12h00 - Visitas técnicas (em paralelo, saída do CAC-UFPE). As visitas técnicas
acontecerão simultaneamente na manhã do sábado, 28 de setembro, e os
participantes deveram se inscrever previamente na visita que lhes
interessar durante os dias do encontro. Essas visitas serão divididas em
quatro grupos, com no máximo 15 pessoas cada, por ordem de inscrição.
1) Experiência de Produção Social do Habitat em espaço consolidado. Conjunto Habitacional
Dom Helder Câmara, localizado no bairro da Iputinga, Recife-PE. Responsável pela visita:
prof. Ronald Vasconcelos (CIAPA/DAU/UFPE).
O Dom Helder Câmara é um caso de produção de um conjunto habitacional a partir da
iniciativa do movimento popular MLB, com apoio da UFPE, através de projeto de extensão
universitária. Fruto da luta por terras para a construção de moradia popular, o conjunto Dom
Helder Câmara é um exemplo de projeto autogerido por 200 famílias que passaram a
ocupar terras públicas federais subutilizadas pertencentes à empresa Correios do Brasil. O
processo envolveu pressão politica e negociação entre as famílias associadas ao MLB e
organismos públicos, como a empresa proprietária do terreno e a prefeitura municipal. As
moradias foram edificadas em regime de mutirão, por meio de autoconstrução. Para isso, os
moradores tiveram o apoio da UFPE para a elaboração dos projetos de arquitetura e
execução colaborativa do conjunto habitacional, além do suporte de técnicos (pedreiros e
mestres de obra) para a realização de tarefas. Após 05 anos, a comunidade ali instalada
voltou a solicitar o apoio da UFPE para a realização de trabalhos de avaliação pósocupação, adequações do projeto original às condições socioespaciais atuais, manutenção
da infraestrutura e formalização do condomínio, com institucionalização das regras de
convivência e gerenciamento dos serviços comuns.
2) Experiência de Produção Social do Habitat em espaço em vias de consolidação. Ocupação
Popular da Vila Sul, localizada no Bairro de Afogados, Recife-PE. Responsável pela visita:
prof. Bruno Lima (CIAPA/DAU/UFPE).
A Vila Sul também é um assentamento habitacional fruto das lutas do MLB, abrigando hoje
cerca de 200 famílias, oriundas de uma série de áreas pobres da cidade do Recife,
sobretudo aquelas que ocupavam as margens da linha férrea no trecho entre os bairros de
Afogados e São José. Organizados em torno de ações colaborativas, os moradores
ocuparam terrenos às margens do estuário dos rios Tejipió, Pina e Jordão, no chamado
“Pontal de Afogados”. As parcelas destinadas a essas famílias foram predefinidas em um
traçado urbano prévio (um loteamento popular), tendo sido organizada a distribuição de
infraestruturas e serviços públicos mínimos (água, energia elétrica e iluminação). Diante da
precariedade da ocupação e da busca de segurança fundiária e de qualidade urbanística,
os representantes dos moradores procuraram o apoio da UFPE. A demanda se inscreve em
um contexto político-legal complexo, abrangendo terras da União alvo de interesse da
municipalidade para fins de implantação de uma Operação Urbana Consorciada. Ao mesmo
tempo, a justiça federal cobra solução para o atendimento das famílias que continuam
ocupando as margens da linha férrea, num total suplementar de 600 famílias. Nesse
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quadro, a UFPE assume um papel que extrapola o simples apoio técnico inicial, avançando
sobre a mediação de um conflito fundiário mais complexo.
3) Experiência de Produção Social do Habitat em espaço consolidado sob a proteção do
PREZEIS. ZEIS João de Barros, localizada no bairro de Santo Amaro, Recife-PE.
Responsável pela visita: profa. Danielle Rocha (CIAPA/DAU/UFPE).
A ocupação de João de Barros teve início ainda na década de 1910, sendo uma das mais
antigas do Recife, sobre terras de propriedade do governo de Pernambuco. Listada entre as
primeiras Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) da cidade, com uma participação ativa
nas instâncias do Plano de Regularização das ZEIS (PREZEIS), João de Barros é um
exemplo de área pobre consolidada no tecido urbano. Ao longo de mais de 30 anos do
PREZEIS, a ZEIS João de Barros, por meio da luta de seus moradores, conquistou
inúmeras vitórias no sentido da regularização urbanística (implantação de infraestruturas,
serviços e equipamentos urbanos), com recursos do Fundo do PREZEIS. No entanto, ainda
resta avançar no sentido da regularização da posse e/ou propriedade da terra, com a
conquista da segurança fundiária. No contexto de revisão dos instrumentos de ordenamento
territorial do Recife, o caso da ZEIS João de Barros ajuda a compreender o poder
transformador da mobilização social por moradia, em especial com o apoio do instrumento
do PREZEIS. Como ator ativo no apoio à criação, à consolidação e ao fortalecimento do
PREZEIS, a UFPE tem trabalhado historicamente com as ZEIS, instrumento mais forte e
efetivo de defesa do direito à cidade no Recife.
4) Experiência de Planejamento e Gestão participativa de uma Unidade de Conservação da
Natureza. Sítio dos Pintos, localizada no bairro de mesmo nome, Recife-PE. Responsável
pela visita: prof. Fabiano Diniz (CIAPA/DAU/UFPE).
O bairro de Sítio dos Pintos abriga cerca de 7,2 mil moradores em uma área onde, por suas
características, está situada uma Unidade de Conservação da Natureza (UCN). Totalizando
152 ha, dos quais 28% são de vegetação e 42% de áreas de cultivo, solo exposto,
hidrografia e área alagável, a ocupação urbana no bairro hoje exerce uma pressão sobre a
área de interesse ambiental, em torno da bacia do riacho Sítio dos Pintos. Diante do conflito
meio ambiente vs cidade, a Associação Águas do Nordeste (ANE, com sede no bairro)
venceu um Edital da secretaria municipal de meio ambiente para financiamento de uma
iniciativa de elaboração participativa de um Plano de Manejo para a UCN. Por suas
especificidades, onde se destacam a presença marcante dos espaços verdes livres e uma
diversidade de padrões de ocupação urbana (de áreas pobres, entre as quais uma ZEIS,
até condomínios fechados de alto padrão construtivo), e pela abordagem do projeto da ANE
e seus objetivos, a visita à área se apresenta como oportunidade de contato com processos
que se alinham com iniciativas inovadoras que emergem recentemente no quadro técnicopolítico da produção social do habitat na América Latina.
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CONFERÊNCIA E PALESTRAS
Para animar e enriquecer os debates sobre os 25 Anos da Rede ULACAV e seu porvir, foram
convidados alguns eminentes especialistas sobre o tema da Produção Social do Habitat na América
Latina. Sua participação ocorrerá tanto na Conferência de Abertura do evento, quanto durante as
Mesas Redondas. Abaixo estão indicados o conferencista e os palestrantes, alguns deles ainda não
puderam confirmar sua presença.
▪

CONFERÊNCIA DE ABERTURA:
Conferencista: Prof. Enrique Ortíz Flores, Coordinador de Proyectos de Habitat International
de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autonónoma de México (UNAM), México.
Enrique Ortiz é Arquiteto pela UNAM e Doutor Honoris Causa pela Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Entre 1965 e 1976, dirigiu a Organização Não-Governamental (ONG) Centro
Operacional de Habitação e Assentamentos Humanos (COPEVI), que presta assessoria a
processos de produção de habitação de caráter popular. Respondeu pela elaboração do
primeiro Programa Nacional de Moradia, à frente da Secretaria de Assentamentos Humanos e
Obras Públicas (SAHOP), entre 1977e 1982. Foi Gerente de Operação e Diretor do Fundo
Nacional de Habitações Populares do México (FONHAPO), de 1983 a 1987. Também foi
Secretário Geral (de 1988 a 1998) e Presidente Internacional (entre 2003 e 2007) da Coalizão
Internacional para o Habitat (HIC).

▪

PALESTRANTES DAS MESAS REDONDAS:

1) Mesa Redonda 1 (Linha Temática A): 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e
retrocessos para uma formação/capacitação interdisciplinar em habitat. Palestrantes: Victor
Saúl Pelli, professor aposentado da Faculdad de Arquitectura y Urbanismo da Universidad
Nacional del Nordeste (FAU-UNNE), e Beatriz Pedro, da secretária geral ULACAV.
Victor Saúl Pelli é arquiteto, formado pela Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA),
pesquisador da CONICET (aposentado 2000), criador e diretor do IIDVi (até 2011) e da ONG
ICoHa, Instituto para a Comunidade e o Habitat, unidade de extensão e experimentação de
IIDVi (até 2000). Criador e Professor da disciplina “Gestão e desenvolvimento de Habitação
Popular", na FAU-UNNE (até 2006) e do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento da Moradia
Social do IIDVi (a partir de 2012). Consultor, até 1994, de HABYTED, Subprograma de
Habitação de Interesse Social do Programa Ibero-americano CYTED e ex Chefe de Projeto no
Subprograma. Ensinou em mestrados universitários de diversas universidades da Argentina e
do Brasil (Rio Grande do Sul) e tem publicado na Argentina e no exterior. Recebeu o Prêmio
"Ing. Luís V. Migone" da Academia Nacional de Engenharia da Argentina.
Beatriz Pedro é arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura, Diseño y Urbanismo da

Universidade Nacional de Buenos Aires (FADU-UBA) e Coordenadora Acadêmica do Escritório
do Projeto Social Livre. Atualmente é Secretária Geral da Red ULACAV. Leciona nos últimos
20 anos a disciplina de Estruturas, abrangendo aspectos como conteúdos, metodologias,
formas de ensino e avaliação. Também ensina a matéria de Conhecimento Projetual.
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2) Mesa Redonda 2 (Linha Temática B): Evolução teórica e ação na produção social do habitat.
Palestrantes: Rubén Sepúlveda, professor do Departamento de Arquitetura da Universidad
de Chile (UC), e Caio Santo Amore de Carvalho, Professor do Departamento de Tecnologia
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP),
Coordenador da ONG Peabiru.
Rubén Sepúlveda é arquiteto e doutor em Arquitetura e Urbanismo. É professor associado e
diretor do Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile (FAU-UC). Seu trabalho se volta às questões do Habitat Residencial,
Arquitetura e Pobreza, e às políticas públicas a elas associadas. Foi fundador e diretor do
Instituto de la Vivienda da UC, diretor da Escuela de Postgrado da FAU-UC e chefe do
programa Mejoramiento de Barrios do Ministerio del Interior de Chile. Também foi Secretário
Geral da ULACAV, integrante do Programa Actions Without Borders da UIA e da Hábitat para
la Humanidad Chile. Atua como consultor na área de arquitetura da Consultora Técnica y
Desarrollo de Proyectos HABITEC e em temas relacionados ao Habitat Residencial, Políticas
Públicas e Pobreza.
Caio Santo Amore é Arquiteto e Urbanista, Mestre em Estruturas Ambientais e Urbanas e
Doutor em Planejamento Urbano e Regional pela FAU-USP (2013) e professor da FAU-USP.
Participa do LabHab (Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos). Coordena a ONG
Peabiru, que realiza trabalhos comunitários e ambientais desde 1998. Sua atuação se
concentra no Ensino Superior e em Projetos de Arquitetura, Planos e Estudos Urbanísticos,
Coordenação de Equipes. Atua, sobretudo, em temas ligados à Habitação de Interesse Social,
Áreas de Urbanização Precária e Assessoria Técnica a movimentos sociais e populares.
3) Mesa Redonda 3 (Linha Temática C): A produção social de habitat na área educacional,
social e institucional. Palestrantes: Luís Arturo Vásquez Honorato, professor da Faculdade
de Arquitetura de Xalapa, da Universidad Veracruzana (UV) de Xalapa, Vera Cruz, México, e
Maria Eliete Santiago, Professora Titular do Departamento de Administração Escolar e
Planejamento Educacional da UFPE e coordenadora da Cátedra Paulo Freire/UFPE.
Luis Arturo Vásquez é Arquiteto, Mestre em Administração da Construção pelo Instituto de
Tecnologia da Construção (ITC) e Doutor em Arquitetura pela UNAM. Hoje é Coordenador do
Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura de Xalapa e responsável
pelo Cuerpo Académico UVCA 405, que versa sobre Cultura do Habitat.
Maria Eliete Santiago graduada em Pedagogia (UFPE, 1971), com mestrado em Educação:
Supervisão e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1987) e doutorado
em Ciências da Educação (Université Paris V, 1994). Professora Titular do Departamento de
Administração Escolar e Planejamento Educacional da UFPE pesquisadora da Linha de
Pesquisa em Formação e Professores e Prática Pedagógica do Programa de Pós Graduação
em Educação da UFPE. Pesquisadora da "Rede Freireana de Pesquisadores" e coordenadora
da Cátedra Paulo Freire da UFPE. .Tem experiência na área de Educação, com ênfase em
Política Educacional e Prática Pedagógica, atuando, sobretudo, nos temas: Pedagogia Paulo
Freire, formação de professores, currículo, prática pedagógica, profissionalização docente e
questões étnico-raciais.
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4) Mesa Redonda 4 (Linha Temática D): O reconhecimento, análise e debate em torno de

conflitos urbanos e novas formas de viver. Palestrantes: Socorro de Paula Barbosa
Rodrigues Leite, diretora da Habitat para a Humanidade no Brasil, e Serginaldo Quirino dos
Santos, coordenador do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) em
Pernambuco.
Socorro de Paula Barbosa Rodrigues Leite é arquiteta urbanista, mestre em geografia
(UFPE) e diretora executiva da ONG Habitat para Humanidade, que atua no Brasil há 26 anos
promovendo projetos de moradia em 11 estados. A instituição recebeu em 2016 o selo do
Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil e o selo #ONGTransparente, em
2017. É membro titular do Conselho Nacional da Cidade e do Conselho da Cidade do
município do Recife.
Serginaldo Quirino dos Santos é o coordenador do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e
Favelas (MLB) em Pernambuco. Fundado há 20 anos e presente em 13 estados do país, o
MLB é um dos mais importantes movimentos sociais que atuam na defesa do direito à cidade e
o cumprimento do exercício da função social da cidade. Constituído como “movimento nacional
que luta pela reforma urbana e pelo direito humano de morar dignamente”, o MLB tem sido
apoiado pela CIAPA-UFPE em suas demandas.
5) Mesa Redonda Especial: A contribuição da Assistência Técnica para a Habitação de
Interesse Social (ATHIS) na Produção Social do Habitat. Palestrantes: Rafael Tenório,
presidente do Conselho de Arquitetura e Urbano de Pernambuco (CAU-PE), Norah Neves,
diretora de Habitação e Urbanismo da Autarquia de Urbanização do Recife (DIRHAB-URB), e
Degenildo Trajano, coordenador do Fórum do Plano de Regularização de Zonas Especiais de
Interesse Social (PREZEIS).
Rafael Tenório é arquiteto-urbanista formado na UFPE e atual presidente do Conselho de
Arquitetura e Urbano de Pernambuco (CAU-PE), atuando profissionalmente no campo da
arquitetura. O CAU-PE tem atuado em parceria com organismos públicos e instituições de
ensino superior no fomento à implementação de ações no campo da Assistência Técnica de
Habitação de Interesse Social (ATHIS), conforme à lei federal 11.888/2008. Dentre essas,
destacam-se os Editais de contratação de ATHIS e o apoio aos seminários do Fórum de
Arquitetura Social do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE (DAU-UFPE).
Norah Neves é arquiteta-urbanista (UFPE) e mestre em Geografia e Urbanismo (Université
Paris 3). Com vasta experiência em gestão de políticas públicas no campo do urbanismo e da
habitação de interesse social, vinculada à Companhia de Habitação de Pernambuco, colaborou
com vários organismos públicos municipais e estaduais. Atualmente, gerencia a Diretoria de
Habitação e Urbanismo da Autarquia de Urbanização do Recife (DIRHAB-URB), orgão sob cuja
responsabilidade estão ações de promoção da habitação de interesse social e a coordenação
do PREZEIS, realizando parcerias com a CIAPA-UFPE para seu fortalecimento.
Degenildo Trajano é liderança popular que representa os moradores da Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS) de Campo Grande, atuando hoje como coordenador do Fórum do
Plano de Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS). Instituído como
fruto de uma lei de iniciativa popular, o PREZEIS se inscreve como uma instância inovadora,
que em 30 anos de existência mantém sua relevância, sendo apoiada pela CIAPA-UFPE.
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PRAZOS PARA SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO DOS ANAIS
Envio de Resumos: até 25 de junho de 2019.
Divulgação dos Resultados (resumos aprovados): 15 de julho de 2019.
Recepção das Versões Finais para Publicação nos Anais: 30 de agosto de 2019.
Publicação dos Anais: 30 de novembro de 2019.
Site de inscrição e orientações sobre os resumos:
https://docs.google.com/forms/d/1lDGBSz9Tq7eDtIwjsYt1DeyThjHkWCX7ZIpu8rZpq4/viewform?edit_requested=true#responses
E-mail para envio de resumos: redulacav@gmail.com
Site da REDE ULACAV: https://redulacav.org
E-mail para contato: ciapa.ufpe@gmail.com
CÁTEDRAS / DISCIPLINAS MEMBROS DA REDE ULACAV
Hoje, a Rede Universitária Latino-Americana de Cátedras de Moradia é composta por 21 (vinte e uma)
Cátedras e Disciplinas vinculadas às seguintes Instituições de Ensino Superior (IES):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Universidad de Congreso, Argentina.
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Universidad Católica de Córdoba, Argentina.
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
Universidad Nacional de Mendoza, Argentina.
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.
Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fé, Argentina.
Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.
Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Universidad Veracruzana, México.
Universidad de Chile, Chile.
Universidad Austral de Chile, Chile.
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Cátedra anfitriã: CIAPA.
Universidade Federal de Pelotas, Brasil.
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▪
▪
▪

Universidad Católica de Pelotas, Brasil.
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), Brasil.
Universidad de la República, Uruguay.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS OU DE INOVAÇÃO
DO EVENTO
Neste XXV Encontro Anual, o principal objetivo é a avaliação e a definição de novas diretrizes para
os próximos anos de atuação da Rede ULAVAC, visto que se está comemorando os 25 anos de sua
existência. É um momento de reflexão e de tomadas de decisões para a evolução da Rede ULACAV,
bem como das Cátedras/Disciplinas que a compõem.
Assim, espera-se contribuir de modo específico para avanços futuros no campo da formação e ação
para a produção de um habitat urbano de qualidade, sobretudo para os segmentos sociais mais
desfavorecidos pelas políticas públicas, alijados do direito à cidade e atores não-hegemônicos da
produção do espaço urbano.
De modo mais amplo, o evento aportará reflexões e proposições fruto de um intercâmbio
abrangente, quer seja nos campos temáticos abrangidos, de natureza interdisciplinar, quer seja pela
diversidade de realidades e contextos socioeconômicos, político-institucionais e físico-ambientais
própria dos distintos países da América Latina dos quais as Cátedras/Disciplinas componentes da
Rede ULACAV se originam.

RESULTADOS ESPERADOS
O XXV Encontro Anual estabelece como resultado inicial a ser perseguido o compartilhamento das
ações das cátedras, em um quadro de intercâmbio e colaboração inter-Cátedras/Disciplinas e
interdisciplinar. Essa perspectiva de compartilhamento é a chave para alcançar um segundo resultado
desejado: a evolução e a reafirmação contínuas e aprofundadas do pensamento sobre a
produção do habitat no sentido teórico e prático. Por fim, espera-se que o evento contribua de modo
determinante para um resultado mais amplo: o da disseminação das atuais pesquisas e de seus
resultados por meio das reuniões das cátedras, dos trabalhos enviados e escolhidos para serem
apresentados nas oficinas durantes os dias do Encontro.

PÚBLICO ALVO
O XXV Encontro Anual tem por finalidade abranger um público diversificado, composto por:
▪

Professores, docentes com atuação sobre a temática da Moradia e do Habitat Social tanto no
ensino de graduação e pós-graduação, quanto na pesquisa e na extensão universitária.
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▪

Estudantes, de cursos de graduação e pós-graduação de diversos campos de formação, em
especial das ciências sociais e vinculados a projetos de pesquisa e extensão universitária com
foco na temática de predileção da Rede ULACAV.

▪

Profissionais, técnicos gestores públicos envolvidos com a formulação, implantação e gestão
de políticas públicas e ações voltadas à promoção do Habitat Social.

▪

Representantes de entidades de apoio e fomento e demais atores sociais interessados na luta
pelo Direito à Cidade, à Moradia Digna nos princípios das práticas da Produção Social do
Habitat, Arquitetura Comunitária, Associativismo e Cooperativismos Habitacionais.

INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO
Para abrigar o conjunto de atividades envolvidas no XVV Encontro Anual da Rede ULACAV, estarão à
disposição da organização as seguintes estruturas físicas da UFPE:
▪

Centro de Artes e Comunicação (CAC-UFPE), Avenida da Arquitetura s/nº, Campus da UFPE,
Cidade Universitária, Recife-PE.
-

Auditório Prof. Evaldo Coutinho, 2º andar.

-

Mini-Auditórios 1 e 2, térreo.

-

Sala do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU-UFPE), térreo.

▪

Auditórios 1 e 2 da Biblioteca Central da UFPE, Avenida Reitor Joaquim Amazonas s/nº,
Campus da UFPE, Cidade Universitária, Recife-PE.

▪

Auditório da Associação dos Docentes da UFPE, Avenida dos Economistas s/nº, Campus da
UFPE, Cidade Universitária, Recife-PE.

▪

Auditório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), Rua General
Joaquim Inácio, 830 - salas 1107 a 1112 - Empresarial The Plaza Business Center, Ilha do
Leite, Recife-PE.
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