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Conhecimento desejável: Planejamento Urbano e regional / metas projetuais 

 

1. Ementa  

A problemática do Planejamento Urbano - Regional centrada na formulação de metas projetuais espaciais de 
natureza arquitetônica e urbanística com ênfase nos aspectos ambientais e físico-espaciais.  
 

2. Objetivos 

1 - Desenvolver no estudante a capacidade de extrair metas projetuais espaciais em função de análises, 
prospecções e diretrizes pré-estabelecidas, de natureza arquitetônica e urbanística com ênfase nos aspectos 
ambientais e físico-territoriais. 
2 – Desenvolver o pensamento complexo das implicações sociais, econômicas e ambientais que possibilitem da 
definição de metas de natureza arquitetônica e urbanística nos contextos regionais analisados. 
 

 

3. Conteúdo programático 

3.1 Compreensão da realidade a ser trabalhada. 
Após a análise das diretrizes já realizadas, quantificar, elencar e qualificar as questões relevantes a serem tratadas 
no campo físico-territorial das Mesorregiões do Estado da Bahia, que deverão ser transformadas em propostas 
projetuais de natureza arquitetônica e urbanística (metas).  

 

 

4. Metodologia  

 
Aulas síncronas: Aulas expositivas, palestras técnicas e exercício de simulação comparação ou transposição, 
proferidas pelo professor e eventualmente por especialistas convidados e terão duração estimada de 40 minutos, 
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abrindo-se, em seguida a possibilidade de esclarecimentos adicionais aos estudantes, comentários contributivos 
e questionamentos.  
 
Aulas tutoriais assíncronas: desenvolvimento  dos trabalhos elaborados pelos estudantes (pesquisas, textos, 
slides, sites, e papers (estes de autoria do estudantes). 
 

 

5. Recursos  

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos: 
- Ambiente virtual Google Meet, com palestras e textos digitais via e-mail 
 

 

6. Avaliação  

A avaliação será realizada através da participação nas aulas síncronas e da análise do conteúdo das pesquisas, 
textos, slides, sites, papers e propostas projetuais a serem apresentadas e/ou elaboradas pelos estudantes. 
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