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apresentação
	   O	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Urbanismo	  (PROURB)	  da	  FAU-‐UFRJ	  foi	  
criado	  em	  1993	  e	  oferece	  regularmente	  os	  cursos	  de	  Doutorado,	  Mestrado	  
Acadêmico	  e	  Mestrado	  Profissional	  em	  Arquitetura	  PaisagísKca.	  É	  um	  
programa	  avaliado	  com	  nota	  6	  pela	  CAPES.	  

	   No	  campo	  disciplinar	  do	  Urbanismo,	  o	  PROURB	  tem	  como	  objeto	  de	  estudo	  
a	  cidade	  e	  trata	  de	  sua	  organização	  Wsico-‐espacial	  e	  da	  intervenção	  sobre	  o	  
espaço	  urbano.	  Privilegia	  a	  análise	  da	  organização	  espacial	  e	  das	  teorias	  
sobre	  a	  cidade	  a	  parKr	  da	  perspecKva	  histórica.	  Trabalha	  o	  projeto	  urbano	  
como	  práKca	  projetual	  e	  processo	  dinâmico	  de	  intervenção	  sobre	  o	  espaço	  
construído,	  considerando	  a	  interação	  entre	  os	  diversos	  agentes	  e	  visando	  a	  
melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida	  nas	  cidades.	  	  



estrutura  de  ensino  e  formação
Níveis de formação 
Mestrado acadêmico: 1994       
Doutorado: 2001  
Mestrado Profissional em Arquitetura Paisagística: 2010 
 
Áreas de concentração 
Projeto Urbano  /  Historia e Teoria do Urbanismo 
 
26 docentes 
152 alunos ativos 
 
Programas de apoio acadêmico: 
Programa de Pós-doutorado no PROURB: bolsas de pesquisa PNPD-CNPq, FAPERJ, CNPq. 
Bolsa de Fixação de Pesquisador – FAPERJ. 
Bolsas:  ME e DO CAPES, CNPq, FAPERJ. PEC-PG. PDSE/CAPES  
 
 



estrutura  de  pesquisa
	   A	  pesquisa	  no	  PROURB	  é	  desenvolvida	  em	  Laboratórios	  reconhecidos	  
como	  grupos	  de	  pesquisas	  consolidados	  cerKficados	  pela	  UFRJ	  e	  
cadastrados	  no	  Diretório	  de	  Grupos	  de	  Pesquisa	  do	  CNPq	  ou,	  ainda,	  em	  
Grupos	  de	  pesquisa	  independentes,	  igualmente	  cerKficados.	  Os	  
Laboratórios,	  Núcleos	  e/ou	  Grupos	  de	  pesquisa	  se	  inserem,	  de	  acordo	  
com	  a	  problemáKca	  enfocada,	  em	  uma	  ou	  mais	  Linhas	  de	  Pesquisa.	  

	   O	  conjunto	  de	  docentes	  e	  pesquisadores	  do	  PROURB	  mantém	  
intercâmbios	  e	  contatos	  cien`ficos	  estreitos	  com	  outros	  Laboratórios,	  
Núcleos	  ou	  Grupos	  de	  pesquisa	  de	  diferentes	  Universidades,	  Centros	  
de	  Pesquisa,	  InsKtuições	  públicas	  e	  privadas,	  Fundações	  e	  ONGS	  no	  
país	  e	  no	  exterior,	  desenvolvendo	  assim	  projetos	  insKtucionais	  e	  
acadêmicos	  em	  colaboração	  com	  diferentes	  parceiros	  e	  setores	  da	  
sociedade	  civil.	  



pesquisa

Morfologia,	  Estruturação	  e	  Projeto	  do	  Espaço	  Urbano	  
Trata	  da	  dimensão	  Wsico-‐territorial	  da	  problemáKca	  
urbana,	  especialmente	  questões	  relaKvas	  à	  estruturação	  e	  
morfologia	  do	  espaço	  urbano	  e	  temas	  ligados	  ao	  projeto	  
urbano.	  

Assentamentos	  Populares	  e	  Habitação	  
InvesKga	  questões	  relaKvas	  aos	  assentamentos	  informais,	  
favelas,	  loteamentos	  populares	  e	  temas	  relacionados	  à	  
moradia	  popular.	  	  

Ambiente	  Urbano	  e	  Paisagismo	  
InvesKga	  as	  diferentes	  dimensões	  das	  questões	  
relacionadas	  ao	  Ambiente	  Urbano	  e	  Paisagismo,	  
especialmente	  as	  relaKvas	  ao	  planejamento	  e	  projeto	  dos	  
espaços	  livres	  públicos,	  ao	  conforto	  ambiental,	  ao	  
saneamento	  ambiental,	  e	  à	  degradação	  ambiental	  urbana	  
e	  seus	  determinantes.	  

História	  da	  Cidade	  e	  do	  Urbanismo	  
Trata	  de	  questões	  relaKvas	  à	  formação	  e	  ao	  
desenvolvimento	  das	  cidades	  bem	  como	  a	  evolução	  do	  
pensamento	  urbanísKco	  ao	  longo	  da	  história.	  

Gráfica	  Digital,	  representação	  e	  urbanismo	  
InvesKga	  as	  novas	  possibilidades	  de	  representação	  e	  seu	  
papel	  transformador	  na	  concepção	  do	  projeto	  e	  nas	  
metodologias	  da	  pesquisa	  urbana.	  

Áreas	  de	  concentração	  
Projeto	  Urbano	  	  /	  	  Historia	  e	  Teoria	  do	  Urbanismo	  

Linhas	  de	  pesquisa	  

	  



laboratórios  e  grupos  de  pesquisa
CiHabE	  -‐	  Cidade,	  
Habitação	  e	  Educação	  

Grupo	  de	  Pesquisa	  
Cultura,	  História	  e	  
Urbanismo	  

LEAU	  -‐	  Laboratório	  de	  
Estudos	  de	  Águas	  
Urbanas	  

Laboratório	  Habitação	  e	  
Forma	  Urbana	  

LADU	  -‐	  Laboratório	  de	  
Direito	  e	  Urbanismo	  

LAMO3d	  -‐	  Laboratório	  
de	  modelos	  3d	  e	  
Fabricação	  Digital	  

LAPA	  -‐	  Laboratorio	  de	  
Patrimônio	  Cultural	  e	  
Cidades	  
Contemporaneas	  

LAPU	  -‐	  Laboratório	  de	  
Projetos	  Urbanos	  

LAURBAM	  -‐	  Laboratório	  
de	  Urbanismo	  e	  Meio	  
Ambiente	  

LAURD	  -‐	  Laboratório	  de	  
Análise	  Urbana	  e	  
Representação	  Digital	  

LeU	  -‐	  Laboratório	  de	  
Estudos	  Urbanos	  

Núcleo	  de	  Pesquisas	  em	  
Paisagismo	  



apoio  ins7tucional
	   As	  pesquisas	  do	  PROURB	  possuem	  importante	  e	  variado	  apoio	  insKtucional.	  Um	  número	  
expressivo	  de	  pesquisas	  vem	  recebendo	  apoio	  direto	  do	  CNPq	  e	  da	  FAPERJ	  através	  de	  
editais	  universais	  e	  editais	  de	  auxilio	  à	  pesquisa.	  Além	  disso,	  diversos	  projetos	  recebem	  
apoio	  e	  recursos	  provenientes	  de	  convênios	  de	  intercâmbio	  e	  insKtucionais	  de	  pesquisa.	  

	   Principais	  fontes	  de	  financiamento	  e	  apoio	  insKtucional	  às	  pesquisas	  
Edital	  Universal	  CNPq	  ;	  Bolsas	  de	  produKvidade	  em	  pesquisa	  CNPq	  (10);	  Auxílio	  
Editoração	  	  –	  FAPERJ;	  Edital	  CienKsta	  do	  Nosso	  Estado	  –	  FAPERJ;	  PIBIC-‐CNPq;	  IC	  –	  Balcão;	  
APT	  –	  Balcão;	  FAPERJ	  –	  IC	  e	  APT;	  OAB/RJ	  –	  bolsas	  de	  IC	  e	  APT.	  InsKtuto	  do	  Milênio	  –	  
CNPQ/FINEP	  (insKtuição	  parKcipante).	  

	   Convênios	  de	  Intercâmbio	  Acadêmico	  
Projeto	  ALFA	  (CEE);	  Cooperação	  Internacional	  CNPq/CNRS;	  UNIBRAL/CAPES;	  FIPSE/
Fulbright/CAPES.	  	  


