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OBJETIVO GERAL DO CURSO: O curso tem como objetivo formar profissionais da engenharia 
habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das 
atividades humanas  sobre  o  meio  ambiente,  de  modo  a  atender  as necessidades  de  proteção  e  
utilização  dos  recursos  naturais  de  forma  sustentável,  aliando novas metodologias e tecnologias na 
exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras  de  saneamento,  que  envolvem  sistemas  de  
abastecimento  de  água,  sistemas  de esgotamento  sanitário,  sistemas  de  limpeza  urbana,  bem  como  no  
desenvolvimento  de políticas  e  ações  no  meio  ambiente  que  busquem  o  monitoramento,  o  controle,  a 
recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 
EMENTA: Teorias sociológicas que fundamentam as explicações dos processos de urbanização: ecologia 
humana, psico-sociologia, historicismo e materialismo histórico. Processos históricos da urbanização no 
Brasil e no mundo. Modo de produção e processos de urbanização. Elementos da estrutura urbana: produção, 
consumo, circulação, centralização, segregação e gestão. Políticas urbanas: planejamento e renovação 
urbana. Problemas urbanos: moradia, transporte, saneamento, violência, emprego, educação, saúde. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Apresentar as principais escolas de pensamento e suas 
metodologias particulares de análise que se debruçam sobre o estudo das grandes cidades a fim de detectar 
os ganhos e contradições advindos com a modernidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
. Analisar a modernidade a partir de uma perspectiva crítica e propositiva; 
. Refletir sobre os problemas urbanos, características e possíveis soluções. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
 
Data 
29/07 
 
01/08 
05/08 
08/08 
12/08 
15/08 
19/08 

Horário 
16:10-17:50 
 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 

Conteúdo  
1. Apresentação do plano de ensino (conteúdos, metodologia e sistema de 
avaliação). 
2. A Sociologia enquanto ciência. 
3. A Sociologia enquanto ciência. 
4. As teorias sociológicas clássicas. 
5. As teorias sociológicas clássicas. 
6. A Sociologia urbana e a concepção de cidade em diferentes matrizes teóricas. 
7. A Sociologia urbana e a concepção de cidade em diferentes matrizes teóricas. 



22/08 
26/08 
29/08 
02/09 
05/09 
09/09 
12/09 
16/09 
19/09 
23/09 
26/09 
30/09 
03/10 
07/10 
10/10 
14/10 
17/10 
21/10 
24/10 
 
31/10 
 
04/11 
07/11 
11/11 
14/11 
18/11 
21/11 
 
25/11 
 
28/11 
 
02/12 
 
09/12 

17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
 
17:00-17:50 
 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
16:10-17:50 
17:00-17:50 
 
16:10-17:50 
 
17:00-17:50 
 
16:10-17:50 
 
16:10-17:50 

8. O processo de urbanização brasileiro. 
9. O processo de urbanização brasileiro. 
10. A chamada reestruturação produtiva e a prevalência do toyotismo. 
11. A chamada reestruturação produtiva e a prevalência do toyotismo. 
12. A chamada reestruturação produtiva e a prevalência do toyotismo. 
13. As grandes revoluções industriais e o impacto nas cidades. 
14. As grandes revoluções industriais e o impacto nas cidades. 
15. Prova 1 (P1). 
16. Participação e controle social. 
17. Participação e controle social. 
18. Estado e teorias do desenvolvimento. 
19. Estado e teorias do desenvolvimento. 
20. Políticas públicas: tipos, critérios de avaliação e problemas de implementação. 
21. Políticas públicas: tipos, critérios de avaliação e problemas de implementação. 
22. Cidades sustentáveis. 
23. Cidades sustentáveis. 
24. Indicadores de desenvolvimento sustentável urbano. 
25. Indicadores de desenvolvimento sustentável urbano. 
26. A transformação dos espaços urbanos, o estatuto das cidades e os planos 
diretores. 
27. A transformação dos espaços urbanos, o estatuto das cidades e os planos 
diretores. 
28. Desafios da questão urbana na perspectiva do direito à cidade. 
29. Desafios da questão urbana na perspectiva do direito à cidade. 
30. Desafios da questão urbana na perspectiva do direito à cidade. 
31. Desafios da questão urbana na perspectiva do direito à cidade. 
32. Prova 2 (P2). 
33. Apresentação de seminários (S). Tema: cidades sustentáveis, cidades 
inteligentes. 
34. Apresentação de seminários (S). Tema: cidades sustentáveis, cidades 
inteligentes.  
35. Apresentação de seminários (S). Tema: cidades sustentáveis, cidades 
inteligentes. 
36. Apresentação de seminários (S). Tema: cidades sustentáveis, cidades 
inteligentes.  
Exame. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: Aula expositiva; Estudo de texto seguido de discussão e/ou atividades; 
Recurso de vídeo. 

 

AVALIAÇÃO: P1 (30%); P2 (30%); S (30%); L (10%). 
 
Obs: A avaliação “L” se refere à realização de atividades e exercícios em sala (participação).  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CARVALHO, P. B. de. Vida urbana: uma análise sociológica das cidades. Rio de Janeiro: Livros 
Ilimitados, 2010. 
 
FREITAG, B. Teorias da cidade. Papirus, 2006. 
 
LEITE, C. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. 
Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 



 
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1997. 301 C837s 
 
SCHEEFFER. F. Temas e teorias da Sociologia. Indaial: Grupo Uniasselvi, 2009. 
 
SILVA, A. Sociologia urbana. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009. 

 
 
 
 


