
  
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (PPG-PUR) 
 

GRADES HORÁRIAS – ANO LETIVO 2020 (Nova Versão) 
Documento Atualizado em 08/02/2021. 

 
Em conformidade com as deliberações do Colegiado Deliberativo de Ensino do PPG-PUR e do Conselho Deliberativo do IPPUR, constantes do 
“Protocolo IPPUR”, informamos as novas grades horárias das disciplinas dos cursos de Mestrado e Doutorado para o ano letivo de 2020, 
acompanhadas com instruções para inscrição em disciplinas. 
 
O novo Calendário PPG-PUR para 2020 com as datas dos atos acadêmicos pode ser consultado em http://ippur.ufrj.br/index.php/pt-br/mestrado-e-
doutorado-stricto-sensu-2/calendario 
 
1. Aluno que já cumpriu todos os créditos, ou seja, que já cursou todas as disciplinas obrigatórias e optativas, deve se inscrever na 
disciplina de manutenção do vínculo com o curso: 
 

- Aluno do Mestrado: Deve se inscrever na disciplina “PRU708 - Pesquisa de Dissertação”, na turma correspondente ao seu orientador, em 
cada bimestre até que ocorra a apresentação de sua defesa de dissertação. 

 
- Aluno do Doutorado: Deve se inscrever na disciplina “PRU808 - Pesquisa Tese Doutorado”, na turma correspondente ao seu orientador, 

em cada bimestre até que ocorra a apresentação de sua defesa de tese. 
 
2. Aluno que ainda não cumpriu todos os créditos: 
 
2.1. Aluno que não pode ou não deseja cursar disciplinas, nem obrigatórias nem optativas, deve se inscrever na disciplina de 
manutenção do vínculo com o curso: 
 

- Aluno do Mestrado: Deve se inscrever na disciplina “PRU708 - Pesquisa de Dissertação”, na turma correspondente ao seu orientador. 
Aluno da turma 2020, que ainda não tem orientador definido, deve se inscrever na turma sem orientador (Turma 
2020). 

 
- Aluno do Doutorado: Deve se inscrever na disciplina “PRU808 - Pesquisa Tese Doutorado”, na turma correspondente ao seu orientador. 

Aluno da turma 2020, que ainda não tem orientador definido, deve se inscrever na turma sem orientador (Turma 
2020). 

 



2.2. Aluno que pode ou deseja cursar disciplinas: 
 
2.2.1. Aluno do Mestrado (Disciplinas Obrigatórias): 
 

- 1º bimestre (03/08/2020 a 19/09/2020 – 7 semanas): 
- Não haverá oferta de disciplinas obrigatórias. 

 
- 2º bimestre (28/09/2020 a 19/11/2020 – 8 semanas): 

- Não haverá oferta de disciplinas obrigatórias. 
 
- 3º bimestre (30/11/2020 a 30/01/2021 – 9 semanas): 

- PRU702 - Planej. Urbano Reg.no Brasil I (Prof. Fabricio Leal de Oliveira - 3ª feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 145) 
 
- 4º bimestre (08/02/2021 a 01/04/2021 – 8 semanas): 

- PRU701 - Economia Pol p Planejamento I (Prof. Marcelo Gomes Ribeiro - 5ª feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 7117) 
 
 

Observação: 
A disciplina obrigatória “PRU712 - Questões de Planej. Urb. e Regional” não está disponível para inscrição através do SIGA. 
Informações adicionais sobre esta disciplina podem ser obtidas no sítio do IPPUR na Internet em http://ippur.ufrj.br/index.php/pt-
br/mestrado-e-doutorado-stricto-sensu-2/disciplinas/disciplina-pru712-questoes-de-planejamento-urbano-e-regional 
 
O Colegiado Deliberativo de Ensino do PPG-PUR aprovou, em caráter especial durante a vigência do período de excepcionalidade da 
pandemia do COVID-19, que os alunos apresentem, para efeito de composição da carga horária necessária para essa disciplina, 
certificados de participação em palestras e seminários remotos. 
 
Outras informações pertinentes a esta disciplina estão disponíveis abaixo na “Observação 1” do item “3. Observações Importantes”. 



2.2.2. Aluno do Doutorado (Disciplinas Obrigatórias): 
 

- 1º bimestre (03/08/2020 a 19/09/2020 – 7 semanas): 
- PRU812 - Seminário de Pesquisa I (Vide “Observação 1” abaixo) 

 
- 2º bimestre (28/09/2020 a 19/11/2020 – 8 semanas): 

- PRU802 - Estado Planej e Território I (Prof. Orlando Alves dos Santos Junior e Filipe Souza Corrêa – 3ª feira - Turno: Manhã –  
Turma SIGA: 1220) 
- PRU813 - Seminário de Pesquisa II (Vide “Observação 2” abaixo) 

 
- 3º bimestre (30/11/2020 a 30/01/2021 – 9 semanas): 

- PRU803 - Planejamento Urb e Reg Br I (Profa. Deborah Werner - 4ª feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 146) 
- PRU805 - Estado Planej e Território II (Prof. Orlando Alves Junior e Filipe Souza Corrêa – 3ª-feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 147) 
- PRU809 - Métodos e Téc. de Pesquisa I (Profa. Tamara Tânia Cohen Egler - 5ª feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 148) 

 
- 4º bimestre (08/02/2021 a 01/04/2021 – 8 semanas): 

- PRU806 - Planejamento Urb e Reg Br II (Profa. Fania Fridman - 4ª feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 7119) 
- PRU807 - Economia e Território I (Prof. Carlos Antonio Brandão - 4ª feira - Turno: Tarde - Turma SIGA: 7120) 
- PRU811 - Métodos e Téc. de Pesquisa II (Profa. Tamara Tânia Cohen Egler - 5ª feira - Turno: Manhã - Turma SIGA: 7121) 

 
Observação 1: 

A disciplina “PRU812 - Seminário de Pesquisa I” é obrigatória para alunos do 5º período (Turma 2019), não exige frequência e o aluno 
deve se inscrever na turma correspondente ao seu orientador. 

 
Observação 2: 

A disciplina “PRU813 - Seminário de Pesquisa II” é obrigatória para alunos do 6º período (Turma 2019), não exige frequência e o aluno 
deve se inscrever na turma correspondente ao seu orientador. 

 



2.2.3. Aluno do Mestrado ou do Doutorado (Disciplinas Optativas): 
 

- 1º bimestre letivo (03/08/2020 a 19/09/2020 – 7 semanas): 
 

Turno 
(Vide 

Obs.1) 
Dia Disciplina Código Complemento Turma SIGA Professor(a) 

Leituras da Questão Urbana 
I 

PRU839 Cidade algorítmica 16541 Lalita Kraus 
4ª feira 

Leituras Plan Territorial I PRU837 
Teorias e instrumentos de 
planejamento 

16542 Fabricio Leal de Oliveira Manhã 

6ª feira 
A Colonialidade do S. 
Urbano 

PRU852  16593 Vide "Observação 2" abaixo 

Redes e Serviços Urbanos PRU764  16594 Mauro Kleiman 
3ª feira 

Política Rede e Território PRU836 
Inovação política e transformação do 
espaço 

16543 Vide "Observação 3" abaixo 

História Urbana I PRU781  16544 Fania Fridman 
4ª feira 

Leituras Plan Territorial II PRU838 Da neoliberalização ao comum 16545 Deborah Werner / Suyá Quintslr 

5ª feira Filosofia da Linguagem I PRU773 Laboratório de escrita 16596 
Robert Moses Pechman / Fernando 
Augusto Souza Pinho 

Tarde 

6ª feira Cidade Cidadania Política II PRU765 A abordagem de Luc Boltanski 16597 Gustavo Antonio das Neves Bezerra 

3ª feira 
Desigualdade Soc Desi 
Urbana 

PRU856 Geografias de raça e cidade 16546 
Renato Emerson Nascimento dos 
Santos 

Noite 

5ª feira Planej Modelos e Práticas I PRU749 
Leitura do Livro II d'O Capital: crítica 
da economia política, de Karl Marx 

16547 Vide "Observação 4" abaixo 

 



- 2º bimestre letivo (28/09/2020 a 19/11/2020 – 8 semanas): 
 

Turno 
(Vide 

Obs.1) 
Dia Disciplina Código Complemento Turma SIGA Professor(a) 

Manhã 6ª feira Cidade Cidadania e Política I PRU761 
As metrópoles e a ordem urbana 
brasileira: os desafios do direito à 
cidade 

1209 Vide "Observação 5" abaixo 

3ª feira Transportes e Urbanização PRU716  1210 Mauro Kleiman 

Habitação: Política e 
Mercado 

PRU758  1261 
Adauto Lúcio Cardoso / Themis 
Amorim Aragão 

Historia Urbana II PRU782  1211 Fania Fridman 4ª feira 

L.Planejamento Conflitual PRU854  1212 Vide "Observação 6" abaixo 

Políticas Ambientais PRU816 
As políticas empresariais de controle 
territorial 

1213 
Edwin Alberto Munoz Gaviria / Henri 
Acselrad 

5ª feira 

Cidade e Cultura PRU722 Se suportar na cidade 1214 Robert Moses Pechman 

Tarde 

6ª feira Teorias da Modernidade PRU717  1217 Vide "Observação 7" abaixo 

3ª feira Assentamentos Precários I PRU790  1215 Alex Ferreira Magalhães 
Noite 

5ª feira Planej Modelos e Práticas II PRU750 
Leitura do Livro III d'O Capital: crítica 
da economia política, de Karl Marx 

1216 Vide "Observação 4" abaixo 

 
 
- 3º bimestre letivo (30/11/2020 a 30/01/2021 – 9 semanas): 
 

Turno 
(Vide 

Obs.1) 
Dia Disciplina Código Complemento Turma SIGA Professor(a) 

Manhã 6ª feira Cidade Cidadania Política II PRU765 
As metrópoles e a ordem urbana 
brasileira: os desafios do direito à 
cidade 

143 Vide "Observação 5" abaixo 

Tarde 4ª feira Representações do Espaço PRU769 Disputas cartográficas 144 
Renato Emerson Nascimento dos 
Santos / Luis Regis Coli Silva Junior 

 



- 4º bimestre letivo (08/02/2021 a 01/04/2021 – 8 semanas): 
 

Turno 
(Vide 

Obs.1) 
Dia Disciplina Código Complemento Turma SIGA Professor(a) 

Manhã 6ª feira Leituras Plan Territorial PRU837 
Cidade inteligentes e desigualdades 
territoriais 

7052 Vide "Observação 8" abaixo 

3ª feira Políticas de Imigração no Br. PRU729  7053 Helion Póvoa Neto 
Tarde 

6ª feira Filosofia da Linguagem II PRU774  7054 
Frederico Guilherme Bandeira de 
Araújo 

3ª feira 
Desigual Rac Ter Pol 
Publicas 

PRU860 
Racismo e relações de poder e 
dominação 

7055 
Renato Emerson Nascimento dos 
Santos 

Noite 

5ª feira Assentamentos Precários II PRU791  7056 Alex Ferreira Magalhães 

 
 
Observação 1: 

As aulas de cada uma das disciplinas serão ministradas na modalidade remota (transmitidas pela Internet) e ocorrerão em um dos três 
turnos: manhã, tarde ou noite; sendo que os três turnos correspondem, respectivamente, aos intervalos de horários de 9:00 às 12:00, de 
14:00 às 17:00 e de 17:00 às 21:00. 

 
Os intervalos de horários das aulas poderão não ser exatamente os intervalos fixados no parágrafo anterior. Na primeira aula os 
professores definirão, juntamente com os alunos, os intervalos de horários específicos das aulas de cada disciplina. 

 
As disciplinas poderão ainda contar com atividades remotas assíncronas, a depender da definição de cada professor. 

 
Observação 2: 

A disciplina “PRU852 - A Colonialidade do S. Urbano” terá a duração de 15 (quinze) sessões, sendo cada sessão com duração de 03 
(três) horas, totalizando 45 (quarenta e cinco) horas, com início no dia 28/08/2020 e término no dia 11/12/2020. 

 
A disciplina contará com a participação dos seguintes professores: Agustin Lao-Monte (University of Massachussets at Amherst) / Carlos 
Bernardo Vainer / Giselle Megumi Martino Tanaka / Luis Regis Coli Silva Junior / Renato Emerson Nascimento dos Santos / Pedro de 
Novais Lima Junior / Sonia Maria Giacomini (PUC-RJ) / Flavia Braga Vieira (UFRRJ) / Javier Ghibaudi (UFF) / Fabrina Pontes Furtado 
(UFRRJ) / Fernanda Ester Sánchez García (UFF) / Simone Polli (UTFPR) / Ana Fernandes (UFBA) / Raquel Rolnik (USP). 

 
 
 



Observação 3: 
A disciplina “PRU836 - Política Rede e Território” será ministrada pelos seguintes professores: Tamara Tania Chen Egler / Lalita Kraus / 
Aldenilson Vitorino Santos / Floriano José Godinho de Oliveira / Ana Cristina Fernandes / Andrea Lapa / Maria Alice Costa / Regina 
Marteleto / Elika Takimoto / Beatriz Couto / Marcelo Castañeda / Ricardo Pontes / Heitor Silva / Henrique Cukierman / Adair  Rocha / 
Alexandre Fonseca. 

 
Observação 4: 

As disciplinas “PRU749: Planej Modelos e Práticas I” (ofertada no 1º bimestre) e “PRU750 Planej Modelos e Práticas II” (ofertada no 2º 
bimestre) serão ministradas pelo professor Marcelo Gomes Ribeiro. 
 
A segunda disciplina será uma continuação da primeira. Assim, o aluno que não cursar a primeira disciplina não poderá cursar a 
segunda; e o aluno que cursar a primeira, caso deseje continuar, terá que se inscrever na segunda disciplina no período especificado 
para a realização de inscrições no 2º bimestre. O aluno que por algum motivo cursar apenas a primeira disciplina receberá os créditos 
correspondentes à primeira disciplina, somente. 

 
Observação 5: 

As disciplinas “PRU761 - Cidade Cidadania e Política I” (ofertada no 2º bimestre) e “PRU765 - Cidade Cidadania Política II” (ofertada no 
3º bimestre) serão ministradas por professores e integrantes da Rede Nacional de Pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia Observatório das Metrópoles (www.observatoriodasmetropoles.net.br): Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro (IPPUR/UFRJ), Ana 
Lúcia Rodrigues (UEM); Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira (UFG); Gilberto Corso Pereira (UFBA); Juliano Pamplona Ximines 
Ponte (UFPA); Jupira Gomes de Mendonça (UFMG); Lívia Izabel Bezerra de Miranda (UFPB); Lúcia Maria Machado Bogus (PUC/SP); 
Luciana Teixeira de Andrade (PUC/MG); Maria Angela Almeida Souza (UFPE); Maria Camila Loffredo D’Ottaviano (USP); Maria Célia 
Lustosa Costa (UFC); Maria do Livramento Miranda Clementino (UFRN); Marinez Villela Macedo Brandão (UNIFESP); Olga Lúcia 
Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR); Pablo Silva Lira (UVV); Paulo Roberto Rodrigues Soares (UFGRS); Rômulo José da Costa 
Ribeiro (UNB); Suzana Pasternak (USP); Humberto Mario Meza (IPPUR/UFRJ); Juciano Martins Rodrigues (IPPUR/UFRJ); Thêmis 
Amorim Aragão (IPPUR/UFRJ); Erick Silva Omena de Melo (IPPUR/UFRJ); Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira França (UFMG). 
 
A segunda disciplina será uma continuação da primeira. Assim, o aluno que não cursar a primeira disciplina não poderá cursar a 
segunda; e o aluno que cursar a primeira, caso deseje continuar, terá que se inscrever na segunda disciplina no período especificado 
para a realização de inscrições no 3º bimestre. O aluno que por algum motivo cursar apenas a primeira disciplina receberá os créditos 
correspondentes à primeira disciplina, somente. 
 
As aulas da primeira disciplina terão início no dia 25/09/2020 (semana anterior à data oficial de início do 2º bimestre) e não haverá 
intervalo entre os bimestres. 

 
Observação 6: 

A disciplina “PRU854 - L.Planejamento Conflitual” contará com a participação dos seguintes professores: Fabricio Leal de Oliveira / Luis 
Regis Coli Silva Junior / Renato Emerson Nascimento dos Santos / Giselle Megumi Martino Tanaka / José Ricardo Vargas de Faria 
(UFPR) / Karina Leitão (USP). 



Observação 7: 
A disciplina “PRU717 - Teorias da Modernidade” contará com a participação dos seguintes professores: Frederico Guilherme Bandeira 
de Araújo / Iaci d'Assunção Santos (USU) / Heitor Ferreira Praça (FIOCRUZ) / Ricardo Moura / Arthur Pereira Santos / Samuel Thomas 
Jaenisch. 

 
Observação 8: 

A disciplina “PRU837 - Leituras Plan Territorial I” contará com a participação dos seguintes professores: Lalita Kraus / Deborah Werner / 
Suyá Quintslr / Filipe Souza Corrêa / Rosângela Marina Luft / Maria Walkiria de Faro Coelho Guedes Cabral / Fabio Lucas Pimentel de 
Oliveira / Paulo Ricardo Costa Reis / Maria Aparecida Azevedo Abreu / Aldenilson dos Santos Vitorino. 

 
3. Observações Importantes: 
 
Observação 1: 

A Coordenação do PPG-PUR convida os pós-graduandos a apresentarem suas pesquisas em andamento nos “Seminários de Teses e 
Dissertações IPPUR”. 
 
Os seminários têm como objetivo promover um amplo diálogo e a troca de ideias e perspectivas, a partir das diversas pesquisas 
realizadas pelos mestrandos e doutorandos do Instituto. A proposta busca ampliar os espaços de exposição dos trabalhos, muitas vezes 
restritos aos exames de qualificação e defesa. A ideia é focar no processo de realização do trabalho acadêmico, mais do que nos 
resultados, compartilhando temas, desafios, dúvidas, caminhos encontrados ao longo da pesquisa, como forma de tornar nosso fazer 
acadêmico mais coletivo e dialógico. 
 
Cada seminário contará com a apresentação de dois a três trabalhos, com comentários de professores convidados e pesquisadores 
convidados, além do público. 
 
Os encontros ocorrerão mensalmente, toda quarta segunda-feira de cada mês, das 14:00 às 16:30 (tempo máximo). 
 
Serão emitidos certificados de participação aos apresentadores, ouvintes e comentaristas. 
 
As inscrições para a apresentação de propostas de teses e dissertações nos seminários devem ser feitas no formulário disponível em 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEbvxVB4mxQ8yBWqWqMV0bSmjPzLr1oU4ZL7f6Zi5_Z_3nwg/viewform?usp=pp_url 
 
A atividade “Seminários de Teses e Dissertações” é organizada pela Profa. Deborah Werner. 
 
Os alunos das turmas de mestrado que participarem da atividade “Seminários de Teses e Dissertações IPPUR”, como apresentadores 
ou como ouvintes, poderão utilizar a carga horária obtida nesta atividade como parte para contabilização de carga horária total 
necessária (40 horas) para a disciplina obrigatória “PRU712 - Questões de Planej. Urb. e Regional”. Esta disciplina não está disponível 
para inscrição através do SIGA. Os alunos deverão acumular os comprovantes de participação em palestras e seminários até completar 
a carga horária total necessária (40 horas) para a disciplina, quando então deverão enviar os comprovantes para a Secretaria 



Acadêmica do PPG-PUR. O Colegiado Deliberativo de Ensino do PPG-PUR aprovou, em caráter especial durante a vigência do período 
de excepcionalidade da pandemia do COVID-19, que os alunos apresentem, para efeito de composição da carga horária necessária 
para essa disciplina, certificados de participação em palestras e seminários remotos. Outras informações sobre a disciplina estão 
disponíveis em http://ippur.ufrj.br/index.php/pt-br/mestrado-e-doutorado-stricto-sensu-2/disciplinas/disciplina-pru712-questoes-de-
planejamento-urbano-e-regional 
Os alunos das turmas de doutorado que participarem da atividade “Seminários de Teses e Dissertações IPPUR”, como apresentadores 
ou como ouvintes, poderão utilizar a carga horária obtida nesta atividade como parte para contabilização de carga horária total 
necessária (40 horas) para a disciplina optativa “PRU788 - Seminários e Leituras I”. Esta disciplina não está disponível para inscrição 
através do SIGA. Os alunos deverão acumular os comprovantes de participação em palestras e seminários até completar a carga horária 
total necessária (40 horas) para a disciplina, quando então deverão enviar os comprovantes para a Secretaria Acadêmica do PPG-PUR. 
O Colegiado Deliberativo de Ensino do PPG-PUR aprovou, em caráter especial durante a vigência do período de excepcionalidade da 
pandemia do COVID-19, que os alunos apresentem, para efeito de composição da carga horária necessária para esta disciplina, 
certificados de participação em palestras e seminários remotos. 

 
Observação 2: 

As disciplinas do currículo do Mestrado têm o código numérico iniciando com o algarismo "7" (Exemplo: PRU720) e as disciplinas do 
currículo do Doutorado têm o código numérico iniciando com o algarismo “8” (Exemplo: PRU820). É possível que um aluno do Mestrado 
se inscreva em uma disciplina optativa do Doutorado, ou que um aluno do Doutorado se inscreva em uma disciplina optativa do 
Mestrado, mas para isso é necessário utilizar o filtro localizado do lado direito da tela de inscrição em disciplinas do SIGA (aba "Busca"). 
Há um tutorial a respeito disponível em https://drive.google.com/file/d/1ATRdDrpOzaw3Wr5S4AOCqMENmLGrJdoy/view?usp=sharing 

 
Observação 3: 

Informações sobre dispensa de disciplinas optativas podem ser obtidas em http://ippur.ufrj.br/index.php/pt-br/mestrado-e-doutorado-
stricto-sensu-2/disciplinas/dispensa-de-optativas 

 
Observação 4: 

Todas as turmas previstas para o 1º bimestre, anteriormente à suspensão do ano letivo, foram desativadas. Assim, as inscrições 
realizadas naquelas turmas foram extintas. 
 
Logo, as disciplinas que estavam sendo oferecidas antes da suspensão do ano letivo e que agora continuam sendo oferecidas nas 
novas grades para o 1º bimestre tiveram novas turmas criadas no SIGA. Estão nesta situação as seguintes disciplinas: 

- PRU708 - Pesquisa de Dissertação (Obrigatória do Mestrado); 
- PRU764 - Redes e Serviços Urbanos (Optativa); 
- PRU765 - Cidade Cidadania Política II (Optativa); 
- PRU773 - Filosofia da Linguagem I (Optativa); 
- PRU808 - Pesquisa Tese Doutorado (Obrigatória do Doutorado); 
- PRU812 - Seminário de Pesquisa I (Obrigatória do Doutorado); 
- PRU813 - Seminário de Pesquisa II (Obrigatória do Doutorado). 
- PRU852 - A Colonialidade do S. Urbano (Optativa). 



 
Desta forma, o aluno que estava cursando alguma dessas disciplinas e que deseja continuar cursando, terá que realizar uma nova 
inscrição. 


