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Unidade Acadêmica:  Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
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aplicados à cidade: O caso de Curitiba 

Ano:   2º semestre 2018 

Classe e período a que se destina:  8º período – classe 01 CÓDIGO: 04835 
Carga horária:  34h/a Nº de créditos : 02 Nº de alunos : 42 
Docente Responsável:  Fábio de Almeida Muzetti  
 

1. EMENTA:  
Propõe a observação e a vivência prática de princípios de planejamento, gestão e engenharia 
urbana que convergem para um melhor desempenho da cidade em termos de qualidade 
ambiental, a saber, eficiência do sistema de transportes, percentual de áreas verdes e de 
convívio por habitante, distribuição eqüitativa de equipamentos urbanos e outros. Será adotada 
a cidade de Curitiba como estudo de caso, comparativamente à cidade de Campinas, dadas as 
similaridades existentes entre as mesmas, como população, inserção metropolitana e 
centralidade loco-regional. 
 

2. OBJETIVOS:  
Promover a elaboração de conceitos de sustentabilidade sócio-ambiental aplicados ao tecido 
urbano. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Possibilitar aos alunos o aprofundamento dos conhecimentos sobre sustentabilidade ambiental 
aplicados às áreas urbanas e, em especial, nas grandes cidades, através da imersão na 
dinâmica urbana da cidade de Curitiba. Explicitar procedimentos de projeto e obra aplicáveis ao 
tecido urbano, visando á sua resolutividade ambiental e à integração entre sistemas urbanos. 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A. Sistema de planejamento urbano de Curitiba; 
B. Sistema de transportes de Curitiba; 
C. Sistema de Áreas Verdes e Parques de Curitiba; 
D. Planos e Leis urbanísticos atuais em Curitiba 
 

Os conteúdos serão tratados através de aulas teórico-expositivas e viagem de estudos à cidade 
de Curitiba. 
 

5. METODOLOGIA:  
3.1. Alunos que optarem pela viagem:  
Serão aplicadas as seguintes estratégias didáticas: 
• Discussões teórico-conceituais com base em literatura indicada pela professora; 
• Orientação de estudos preparatórios à viagem, com base na bibliografia recomendada; 
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 • Reuniões de discussão dos aspectos relevantes observados nas visitas, durante e depois 

da viagem. 
• Orientação para registro das visitas, objetivando-se o aproveitamento posterior dos 

conhecimentos adquiridos. 
• Sessão de discussão de resultados e síntese de conclusões, após o retorno. 
 
O trabalho será avaliado pelo desempenho do aluno nas atividades programadas (frequência, 
interesse, postura investigativa, comportamento e relacionamento inter-pessoal) e por um 
relatório final onde será registrada a documentação do processo de produção, incluindo-se 
apresentação coletiva em seminário de conclusão da PCF após a viagem. 
 
3.2. Alunos que optarem pela Atividade Substituta: 
Estudo orientado das obras visitadas na viagem e análise comparativa com situações 
semelhantes no Município de Campinas, apresentada em seminário para toda a turma; 
Produção de vídeo sobre a viagem 
 

6. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: 
O trabalho será avaliado pelo desempenho do aluno nas atividades programadas (frequência, 
interesse, postura investigativa, comportamento e relacionamento inter-pessoal) e por um 
relatório final onde serão registradas as conclusões obtidas, incluindo-se apresentação coletiva 
em seminário de conclusão. 
 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃ O: 
1. Participação nas atividades teóricas e práticas = nota de 0 (zero) a 7 (sete) 
2. Elaboração de relatório individual analítico-crítico = nota de 0 (zero) a 3 (três) 
3. Média final = somatória das duas notas anteriores 
 

8. ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO:  
Estudo de trabalhos técnicos do IPPUC sobre o planejamento urbano de Curitiba e elaboração 
de relatório-síntese. 
 

9. BIBLIOGRAFIA BASICA:  
VILLAÇA, Flávio.  Uma contribuição para a história do planejamento ur bano no Brasil. In: 
DEÀK C. e SCHIFFER. O processo de urbanização no Brasil. São Paulo, EDUSP/FUPAM, 
1999. 
LEITE, C.; AWAD, J. D. C. M. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvo lvimento 
sustentável num planeta urbano.  Porto Alegre: Bookman 2012. 
MENEZER, Claudino Luiz.   Desenvolvimento Urbano e Meio Ambi ente: A Experiência de 
Curitiba .   São Paulo: Editora Papirus, 1996. 
 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
IPPUC.   Indicadores da Qualidade de Vida em Curitiba .   Curitiba, 2003.   CD-ROM 
IPPUC.   Monitoração da Gestão Urbana .   Curitiba, 2007.   CD-ROM 
IPPUC.   Curitiba em Dados   Curitiba, 2004.   CD-ROM 
MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana . Petrópolis: Vozes, 
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2002. 
STROHER, Laisa Eleonora Marostica. Um balanço crítico da experiência urbana na Grande 
Curitiba na última década (2004-2014) . In: Anais do XVI ENANPUR. Texto disponível em: 
http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=236. Belo Horizonte, 2014 
 

11. INFRA ESTRUTURA E INSTALAÇÕES:  
• Recursos audiovisuais para as sessões da atividade 
• Empréstimo câmera fotográfica digital.  

 
OBS.:  Os custos da viagem de aproximadamente R$ 1. 300,00 (Um mil e trezentos reais ), 
por pessoa, incluindo passagem aérea e hospedagem, ficarão sob responsabilidade de 
cada aluno inscrito, além dos custos com alimentaçã o e transporte local.  
 

12. CRONOGRAMA DE AULAS:  
A viagem será precedida de sessões preparatórias e a atividade será encerrada com uma segunda sessão 
para avaliação de resultados da atividade.   
 
1ª sessão – 20/10/2018 , sábado – (08h00-12h25): Aula teórico-conceitual e planejamento da viagem de 
estudos. 
 
26/10/2018 – sexta-feira (voo às 8h30, chega às 9h42) (10h45-12h25 / 174h40-20h05) saída/chegada em 
Curitiba – período tarde/noite (a verificar horários de voos) - Ciclo de Palestras Técnicas IPPUC/ PMC/ 
URBS: Planejamento Urbano e Meio Ambiente; visita técnica ao Centro Histórico e áreas pedestriais 
centrais (Largo da Ordem, Praça Tiradentes, Paço da Liberdade e Rua das Flores); visita técnica ao 
IPPUC e à Torre Panorâmica. (OBS. A ATIVIDADE OFERECIDA PELO IPPUC ESTÁ CONDICIONADA A 
DISPONIBILIDADE DE AGENDAMENTO DA INSTITUIÇÃO, PODENDO SER SUBSTITUÍDA POR 
OUTRA ATIVIDADE CASO NÃO HAJA A POSSIBILIDADE DO AGENDAMENTO DEVIDO A POSSÍVEL 
EMENDA DE FERIADO NO MUNICÍPIO) 
 
27/10/18 - sábado - (8h50-12h25 e das 14h05-17h40) – Visitas técnicas (Jardim Botânico e jardins 
ambientais de bairros) e Museu Ferroviário; visitas técnicas aos terminais de transportes intermodais 
urbanos/metropolitanos e grandes intervenções recentes no sistema de transporte (Linha Verde, Binários 
Verde, Amarelo, Vermelho e Azul); 
 
28/10/2018 – domingo – (08h50-12h25 e 14h05-17h40) - Visitas técnicas aos parques urbanos e grandes 
equipamentos públicos, como Universidade Livre do Meio Ambiente, Ópera de Arame, Parque São 
Lourenço, Parque Barigui, Parque do Papa, Centro Cívico/Museu Oscar Niemeyer, Parque Tanguá; – 
retorno a Campinas. 
 
2ª sessão  – 10/11/2018 - sábado – (08h50-12h25 e 14h05-17h40): Discussão coletiva e apresentação dos 
resultados das visitas técnicas e seminários 
 
OBS.:  Os custos da viagem de aproximadamente  R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais ), por pessoa, 
incluindo passagem aérea, seguro-viagem e hospedagem, ficarão sob responsabilidade de cada 
aluno inscrito, além dos custos com alimentação e t ransporte local.  

  
 


