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         PLANO DE ENSINO – 2022.2 

Disciplina: ATELIER DE PLANEJAMENTO URBANO-REGIONAL 2 

Código: ARQB83 Carga horária 

semestral: 
153h Pré-

requisito(s): 
ARQB82 – Atelier de 
Planejamento 
Urbano-Regional 1 

Semestre letivo: 2022.2 Turma(s): 010100 
020200 

Dias e 

Horários: 

TER – 7h55 - 12h30 
QUI – 7h55 - 11h35 

Docentes/ Titulação: MAYARA MYCHELLA SENA ARAÚJO 

Doutora em Geografia -  http://lattes.cnpq.br/7378852654644126 

SANANE SANTOS SAMPAIO 

Doutora em Ciências -  http://lattes.cnpq.br/9450758338488765 

Conhecimento desejável: ARQ020 – Estudos Sociais e Ambientais e ARQ029 – História do 
Urbanismo e do Planejamento Urbano 

 

1. Ementa 

Experimentação de exercício(s) de intervenção sobre o urbano-regional e de estratégias de planejamento como 
resposta a uma situação urbana contemporânea. 
 

 

2. Objetivos 

OBJETIVO GERAL  
- Estimular a capacidade analítica e crítica para elaboração de propostas espacializadas para o território, em suas 
diversas escalas, tendo em vista o enfrentamento de questões contemporâneas.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Desenvolver a capacidade de análise e de crítica sobre propostas de intervenção no território, realizadas ou 
não.  
- Exercitar métodos de leitura, percepção e apreensão do território.  
- Elaborar propostas de ação sobre o território, sejam estas físicas ou não. 
- Introduzir técnicas, métodos e instrumentos de projeto urbanístico e de planejamento urbano 

 

3. Conteúdo programático 

O componente curricular irá se estruturar em um primeiro momento introdutório e em três unidades, conforme 
segue: 
 
INTRODUÇÃO 
Discussão deste Plano de Ensino, que poderá ser atualizado a partir de sugestões dos/das/des estudantes. 

http://lattes.cnpq.br/7378852654644126
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Apresentação, pelos/as/es estudantes, dos trabalhos desenvolvidos no Atelier de Planejamento Urbano-Regional 
1, preferencialmente nos territórios em que eles foram desenvolvidos. 
 
Formação de grupos e debate sobre discussão de possibilidades de territórios a serem trabalhados. 
 
UNIDADE 1 
Análise crítica de planos e projetos urbanísticos, com visita aos territórios sobre os quais eles incidiram e 
interlocução com agentes que os elaboraram. Possibilidades: 

- Plano de Bairro de Nova Constituinte 
- Plano Urbanístico e Ambiental do Vetor Ipitanga 
- Plano do Bairro do 2 de Julho 
- Plano de Bairro da Ilha de Maré 
- Projeto Novo Mané-Dendê 
- Projetos Orla Salvador 
- BRT 
- Monotrilho 
- Parque Pedra de Xangô 
- Contenção de Encosta Reserva Carijós e outras contenções 
 

Debate e apropriação de aspectos teóricos, conceituais, metodológicos e instrumentais que fundamentem a 
análise crítica. 
 
UNIDADE 2 
Desenvolvimento de princípios, objetivos e diretrizes de planejamento urbano para os territórios. 

- Tais territórios podem ser aqueles trabalhados no Atelier de Planejamento Urbano-Regional 1 ou 
outro definido a partir das análises elaboradas na Unidade 1. 

 
Debate e apropriação de aspectos teóricos, conceituais, metodológicos e instrumentais que fundamentem o 
exercício. 
 
UNIDADE 3 
Experimentação de possibilidades e métodos de desenvolvimento de projeto urbanístico, derivado do exercício 
elaborado na Unidade 2. 
 
Debate e apropriação de aspectos teóricos, conceituais, metodológicos e instrumentais que fundamentem o 
exercício. 

 

4. Metodologia  

Encontros em sala de aula com: 
- apresentações e debates sobre questões relacionadas ao conteúdo programático. Poderemos 
contar com convidados(as) que farão exposições sobre temas/questões específicos; 
- visitas a campo; 
- orientações individuais e coletivas para discussão e desenvolvimento de atividades práticas e 
propositivas; 
- seminários, quando serão apresentadas e discutidas reflexões e materiais elaborados 
pelos/as/es estudantes. 

 
Momentos extraclasse, quando os/as/es estudantes farão visitas ao território, leituras e pesquisas e elaborarão 
os exercícios práticos. 
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5. Recursos 

- Sala de aula com ventilação natural e espaço suficiente para garantir afastamento mínimo entre os/a) 
presentes; 
- Projetor de multimídia e computador; 
- Google drive para compartilhamento de arquivos; 
- Plataformas para disponibilização de exercícios práticos, como Miro, Issuu, blogs, etc; 
- Se necessário, ônibus da UFBA. 

 

6. Avaliação 

Os/as estudantes serão avaliados/as/es de acordo com a participação nas apresentações, nos debates e 
segundo coerência, aprofundamento e qualidade na comunicação dos exercícios. 
 
Cada Unidade resultará em um exercício, cada um com peso de 1/3 da avaliação final. 
 
Os exercícios serão feitos em grupo, mas a avaliação de cada integrante será feita individualmente. 

 

7. Bibliografia 

As indicações abaixo serão complementadas ao longo do curso. 
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