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CRONOGRAMA DE AULAS 2021.1
INÍCIO DAS AULAS: 03/03/2021 (quarta-feira)

CATEG
.

DISCIPLINA

CH

OPTATIVAS

Direito à cidade e moradia digna: 60
remoção
involuntária
e
reparação plena e integral

CREDITAÇÃ
O
4

PROFESSOR(A)

DIA/HORA

Laila Nazem Mourad
Aparecida Netto Teixeira
Segunda-feira
Débora Carol Luz da
9h –12h30min
Porciuncula
EMENTA: Direito à Cidade e Moradia Digna. Grandes projetos urbanos, remoções involuntárias e os
danos causados nos territórios populares no Brasil e em Salvador/BA. Pesquisa-ação crítica e
colaborativa com abordagem qualitativa. Elaboração da Matriz de danos materiais e imateriais.
Articulação da Universidade através de grupos de pesquisa com representantes dos movimentos
sociais e das comunidades atingidas. Ações com Ministério Público, Defensoria e outras instituições
afins.
Finanças Públicas municipais, 30
2
André Portella
Quinta-feira
democracia e desigualdade
14h – 17h30min
EMENTA: Discutir as questões fundamentais atinentes ao Financiamento Público, com especial
atenção à sua repercussão sobre o financiamento dos municípios, a democracia e a desigualdade.
Planejamento e gestão ambiental

60

4

Cristina Machi
Moacir Tinoco

Quinta-feira
8:30h – 12:00min

EMENTA: Em uma abordagem urbana e metropolitana sobre governança e desigualdades regionais,
discutiremos: a região como categoria analítica; os aspectos conceituais sobre governança –
fundamentos e construção sócio-histórica; os diferentes atores e esferas da governança; as relações
de poder (coalizões); arranjos de gestão compartilhada: conceitos, análises sobre as diferentes leis,
impactos e estudos de caso em Salvador, região metropolitana e no estado da Bahia; governança e
as desigualdades regionais: fatores históricos e a problemática contemporânea; os desafios das
Todas as disciplinas serão ofertadas no campus Pituaçu.
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desigualdades regionais: pobreza e exclusão social; as políticas públicas e o combate às
desigualdades regionais.
Governança
regionais

e

desigualdades 60

4

Maina Pirajá

Sexta-feira
8h30min – 12h

EMENTA: Em uma abordagem urbana e metropolitana sobre governança e desigualdades regionais,
discutiremos: a região como categoria analítica; os aspectos conceituais sobre governança –
fundamentos e construção sócio-histórica; os diferentes atores e esferas da governança; as relações
de poder (coalizões); arranjos de gestão compartilhada: conceitos, análises sobre as diferentes leis,
impactos e estudos de caso em Salvador, região metropolitana e no estado da Bahia; governança e
as desigualdades regionais: fatores históricos e a problemática contemporânea; os desafios das
desigualdades regionais: pobreza e exclusão social; as políticas públicas e o combate às
desigualdades regionais.
Direito à cidade e estudos 60
4
Liana Viveiros
Quarta-feira
culturais
Liliane Vasconcelos
14h - 17:30h
EMENTA: Direito à cidade abordado como conceito e como projeto político construído na práxis da
sociedade civil, pela ótica de Lefebvre e de interpretações e acepções trazidas por autores
contemporâneos em diálogo com o campo dos estudos culturais, como perspectiva para
compreensão e transformação do urbano e da cidade vista a partir de diversas linguagens.

Todas as disciplinas serão ofertadas no campus Pituaçu.

