
 
 

 
 
 
 

XXVII Semana de Planejamento Urbano e Regional – 2022 

07 a 11 de novembro de 2022 

 

Edital para apresentação de trabalhos por docentes, discentes, egressos, 
pesquisadores e técnico-administrativos  

 

 

“50 ANOS DO IPPUR E OS DESAFIOS PARA O PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL E A GESTÃO PÚBLICA” 

 

 

A Semana IPPUR de 2022 será espaço de coroamento das comemorações dos 50 
Anos do PUR/IPPUR, que tiveram início em 2021 com a realização de diversas 
atividades ao longo desses últimos dois anos: sessão de lançamento da 
comemoração na Semana IPPUR de 2021, criação do selo comemorativo, coletânea 
da produção docente, concurso e premiação discente, realização de Sessão Livre e 
Sessão Plenária no XIX ENANPUR e realização de um filme-documentário sobre o 
IPPUR. Frente às condições políticas, econômicas e sociais que se apresentam na 
atual conjuntura, a proposta de tema a ser debatido na Semana IPPUR de 2022 será 
“50 Anos do IPPUR e os desafios para o Planejamento Urbano e Regional e para a 
Gestão Pública no Brasil”. 

O Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PUR) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criado em 1971 no âmbito da 
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) e sua 
primeira turma de mestrado foi formada em 1972. A criação desse Programa de Pós-
graduação resultou de um convênio assinado entre o Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo (SERFHAU/Ministério do Interior) e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Naquele período, o SERFHAU também estabeleceu convênios semelhantes 
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de 
Pernambuco, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Brasília.  

O PUR deu origem, em 1987, ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional (IPPUR) integrado ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) 
da UFRJ. Em 1993 foi criado o curso de doutorado em Planejamento Urbano e 
Regional. Ao longo de seus 50 anos de existência o PUR/IPPUR formou centenas de 
mestres e doutores em Planejamento Urbano e Regional, área de conteúdo de 
natureza interdisciplinar ancorada na Economia, Sociologia, Ciência Política, História, 
Geografia, Urbanismo, Direito, Filosofia, Engenharia, Antropologia, Administração 
Pública e Ciências Ambientais. Também foram formados centenas de especialistas 
em Política e Planejamento Urbano, Energia e Sociedade no Capitalismo 
Contemporâneo e em Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais. 



 
 

 
 
 

Para enfrentar o desafio da interdisciplinaridade, o Programa de Pós-Graduação optou 
por oferecer um currículo cuja carga horária é ocupada por disciplinas obrigatórias e 
optativas de formação teórica e analítica conectadas com a dimensão territorial dos 
processos sociais. Nos últimos 50 anos, mudanças no campo do Planejamento 
Urbano e Regional e nos processos de reestruturação territorial provocaram novos 
desafios para o Instituto. Nesse sentido, verificou-se uma diversificação de temáticas 
que passaram a incluir as dimensões tecnológicas, ambientais e culturais. 

O Programa de Graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e 
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GPDES), que em 2021 completou 
10 anos de existência, se volta para o ensino de graduação. Seu objetivo é formar 
gestores públicos capacitados para a elaboração, implementação, gestão, 
monitoramento e avaliação de políticas, planos, programas e projetos de 
desenvolvimento econômico e social nas escalas local, regional e nacional, tanto nas 
agências governamentais como nas organizações da sociedade civil de interesse 
público. 

O ensino de graduação e pós-graduação do IPPUR tem sido, ao longo de sua 
trajetória, inseparável das atividades de extensão e pesquisa. Através de seus grupos 
e laboratórios de pesquisa, das pesquisas discentes e docentes, o IPPUR é 
reconhecidamente um dos principais centros de pesquisa em estudos urbanos e 
regionais em nível nacional e continental. Ademais, através de inúmeros projetos e 
programas, professores e estudantes estão engajados em projetos de extensão 
universitária, que envolvem assessorias técnicas a movimentos populares, cursos de 
formação e treinamento, consultorias, entre outras. 

O PUR/IPPUR celebra seus 50 anos em um momento de graves crises – econômica, 
social, ambiental –, tanto na escala internacional, quanto na escala nacional. A 
pandemia agravou estas crises, ao mesmo tempo que lançou luz sobre as profundas 
desigualdades entre países e no interior dos países, resultado do longo período de 
hegemonia neo-liberal e de seu colapso em 2008. A gravidade das crises e dos 
impactos da pandemia se manifesta também politicamente, com crescimento de 
correntes de extrema direita em países centrais e periféricos. No Brasil, no momento 
em que se divulga esta chamada, assiste-se a tentativas reiteradas de romper com a 
legalidade democrática da parte do governo Bolsonaro e das forças sociais, 
econômicas e militares que lidera. 

Ao longo de sua trajetória, o PUR/IPPUR sempre se pautou pela abordagem crítica 
do planejamento urbano e regional e pela participação nos debates sobre as políticas 
urbanas e regionais do país na perspectiva da construção de uma sociedade 
democrática, socialmente justa e economicamente mais igualitária. Neste 
cinquentenário, estamos preservando nossa memória e renovando nosso 
compromisso ético, social e acadêmico pela construção de uma Universidade  pública, 
gratuita, de qualidade e plural, engajada na construção de territórios e de uma 
sociedade democrática, justa, igualitária, ambientalmente responsável e respeitadora 
da diversidade.  

 

 



 
 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Representantes discentes:  

Barbara Gigante, Claudio Vega, Cris Lacerda, Karinne Matarim, Larissa Santana, 

Priscilla G. M., Raquel Isidoro, Thaís Pontes Da Silva, Tomás Aboim, Utanaan Reis, 

Wladimir Silva Valladares e Yara Neves. 

 

Representantes técnico-administrativos:  

Aline Gomes e Marcia Anselmo. 

 

Representantes docentes:  

Carlos Bernardo Vainer, Fania Fridman e Marcelo Gomes Ribeiro. 

 

 

 

ESTRUTURA GERAL DO EVENTO 

 

Horário 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

07/nov. 08/nov. 09/nov. 10/nov. 11/nov. 

09:00 - 10:00 
Sessão de 
Abertura  

Mesa-redonda Mesa-redonda Mesa-redonda 

Sessão de 
Encerramento 

10:00 - 12:00 
Conferência de 

abertura 
Conferência de 
Encerramento 

12:00 - 13:30 Almoço Almoço Almoço Almoço 

Festa de 
Confraternização 

13:30 - 15:30 
Sessão 

Especial 

Sessões 
Temáticas e 

Exposições de 
pôsteres, vídeos 

e fotografias 

Sessões 
Temáticas e 

Exposições de 
pôsteres, vídeos 

e fotografias 

Sessões 
Temáticas e 

Exposições de 
pôsteres, vídeos 

e fotografias 

15:30 - 15:45 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

15:45 - 17:45 
Documentário 
sobre o IPPUR 

Sessões Livres Sessões Livres Sessões Livres 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

NATUREZA DOS TRABALHOS A SEREM INSCRITOS  

1. Sessão temática 

As sessões temáticas serão espaço para comunicação oral de trabalhos autorais 
(individual ou coletivo) enviados por docentes, discentes da pós-graduação e 
graduação, egressos, pesquisadores de pós-doutorado e técnicos-administrativos 
vinculados às atividades de pesquisas e extensão desenvolvidas no Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. 

 

2. Sessão livre 

As sessões livres oferecerão espaços para a organização de mesas, rodas de 
conversa, projeção e debate de vídeos, trocas de experiências profissionais e/ou 
acadêmicas, performances ou apresentações artísticas etc. As propostas, individuais 
ou coletivas, deverão ser submetidas por integrantes do corpo docente, discente, 
técnico-administrativo ou egressos, e deverão explicitar a temática, o formato, a 
dinâmica e os participantes ou animadores da sessão. 

 

3. Pôsteres 

Será realizado concurso de pôsteres, com tema livre, que serão apresentados durante 
o evento e avaliados por comissão julgadora composta por docentes do IPPUR. Os 
pôsteres podem ser submetidos por docentes, discentes da pós-graduação e 
graduação, egressos e técnicos-administrativos vinculados às atividades e pesquisas 
desenvolvidas no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. 

 

4. Fotografias e vídeos 

Haverá espaço para exposição de vídeos e fotografias que dialoguem com as 
perspectivas do Planejamento Urbano e Regional ou com a Gestão Pública, que 
poderão ser submetidos por docentes, discentes da pós-graduação e graduação, 
egressos e técnicos-administrativos vinculados às atividades e pesquisas 
desenvolvidas no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

INSCRIÇÕES 

1. Ouvintes 

A inscrição de ouvinte será realizada por meio do preenchimento do formulário a ser 
disponibilizado no site https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/, conforme as 
datas indicadas no calendário disponível abaixo.  

 

2. Trabalhos escritos (artigos) para a sessão temática 

A inscrição para submissão de trabalho escrito (artigo) para apresentação oral em 
Sessão Temática será realizada por meio do envio de resumo expandido. Se o 
trabalho for aceito para exposição, a entrega do artigo deverá ser feita até a data que 
fixa seu prazo final, como exigência para a publicação nos anais do evento, conforme 
as especificações abaixo.  

 

A) Resumo expandido 

Normas para o envio do resumo expandido 

A submissão dos resumos deve seguir os seguintes procedimentos:  

a) Preencher o formulário ONLINE, onde será inserido o resumo, no site: 
https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/;  

b) Aguardar confirmação de recebimento do formulário e do resumo, que será enviada 
via e-mail; 

c) A confirmação quanto à apresentação se dará pela publicação do “Resultado da 
seleção”, conforme calendário abaixo.  

 

Especificações do resumo expandido  

Resumo de até 5.000 caracteres (cerca de 2 laudas), contendo: (i) objeto e perguntas 
de pesquisa; (ii) metodologia/marco teórico; e (iii) resultados parciais.  

Observação: envio do trabalho completo é exigido somente para publicação nos anais. 

 

B) Trabalho escrito completo (artigo para publicação em anais) 

Normas para o envio de trabalho completo:  

O trabalho deve ser enviado para o e-mail: semanaippur50anos@ippur.ufrj.br.   

Nomear o arquivo do trabalho com o nome do autor. Ex: João Da Silva.pdf  

 

Normas para a formatação:  

O trabalho deve conter no máximo de 15 páginas em formato WORD, incluindo 
bibliografia, imagens, tabelas e anexos;  

https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/
https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/
mailto:semanaippur50anos@ippur.ufrj.br


 
 

 
 
 

Título principal em Times New Roman 14, negrito, centralizado;  

Nome e vínculo do(s) autor(es) em Times New Roman 12, negrito, alinhado à direita;  

Página dimensão A4;  

Margens em todos os lados: 2cm;  

Corpo do texto em Times New Roman 12, justificado, espaçamento 1,5;  

1ª linha do parágrafo com 1cm de afastamento;  

1º título em Times New Roman 14, negrito, alinhado à esquerda;  

2º título em Times New Roman 12, negrito, alinhado à esquerda;  

3º título em Times New Roman 11, negrito, alinhado à esquerda;  

Citações bibliográficas devem seguir as normas estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR6023.  

 

3. Sessão livre 

A inscrição de sessão livre será realizada por meio do preenchimento do formulário a 
ser disponibilizado no site https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/, conforme 
as datas indicadas no calendário disponível abaixo. 

As propostas a serem enviadas pelo organizador da Sessão devem conter os 
seguintes conteúdos: 

- Título da sessão livre; 

- Nome dos proponentes ou do laboratório ou grupo de pesquisa ou extensão do 
IPPUR; 

- Resumo de até 1.500 palavras em que apresenta a proposta da sessão; 

- Indicação da necessidade de suporte audiovisual.  

 

4. Pôsteres 

A inscrição para submissão de pôsteres será realizada por meio do envio de resumo. 
Para os trabalhos aceitos, é exigida a entrega dos arquivos, conforme especificações 
indicadas abaixo. 

 

A) Envio do resumo 

A submissão dos resumos deve seguir os seguintes procedimentos:  

a) Preencher o formulário ONLINE, onde será inserido o resumo, no site: 
https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/;  

b) Aguardar confirmação de recebimento do formulário e do resumo, que será enviada 
via e-mail; 

https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/
https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/


 
 

 
 
 

c) A confirmação quanto à apresentação se dará pela publicação do “Resultado da 
seleção”, conforme calendário abaixo. 

 

B) Envio do pôster  

Normas para o envio: 

Os pôsteres devem ser entregues impressos e enviados para o e-mail: 
semanaippur50anos@ippur.ufrj.br 

Nomear o arquivo do pôster com o nome do autor. Ex.: João Da Silva.pdf 

 

Normas para a formatação:  

- Tamanho: 90cm x 120cm;  

- Formato pdf (para impressão e anais); 

- Parte superior contendo o logotipo do IPPUR, do Selo Comemorativo dos 50 anos 
do IPPUR, da UFRJ (Minerva) e do laboratório (se houver);   

- Título do trabalho centralizado;   

- Nome dos autores, respectivos vínculos e orientadores (sem utilizar essas palavras) 
abaixo do título, alinhado à direita;   

- Utilizar imagens em alta resolução (300dpi)  

* Um modelo de pôster estará disponível no site https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-
anos-xxvii/. 

 

5. Vídeos e fotografias 

A inscrição para submissão de fotografias e vídeos será realizada por meio do envio 
de resumo simples, contendo até 1.500 caracteres. Para os trabalhos aceitos, é 
exigida a entrega dos arquivos, conforme especificações indicadas abaixo. 

 

A) Envio de resumo para fotografia ou para vídeo 

A submissão de resumo deve seguir os seguintes procedimentos:  

a) Preencher o formulário ONLINE, onde será inserido o resumo, no site: 
https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/;  

b) Aguardar confirmação de recebimento do formulário e do resumo, que será enviada 
via e-mail.  

c) A confirmação quanto à apresentação se dará pela publicação do “Resultado da 
seleção”, conforme calendário abaixo. 

 

 

mailto:semanaippur50anos@ippur.ufrj.br
https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/
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B) Envio de fotografia 

Normas para o envio: 

As fotografias devem ser entregues, já impressas, na Secretaria do IPPUR e suas 
cópias enviadas para o e-mail: semanaippur50anos@ippur.ufrj.br 

Nomear o arquivo com as fotografias com o nome do autor. Ex: João Da Silva.jpeg 

 

Normas para a formatação: 

- Mínimo de 05 fotografias, máximo de 10 fotografias.  

- Formato A4  

- Imagens em alta resolução (mínimo de 300dpi)  

- Legendas em papel A4 (Fonte: Times New Roman 12): título (expandido 
opcional) autor e data  

 

C) Envio de vídeo 

Normas para o envio: 

Os vídeos devem ser enviados por meio de link no YouTube ou entregue, em 
Pendrive, na Secretaria do IPPUR. 

Nomear o arquivo de vídeo com o nome do autor. Ex: João Da Silva.avi 

 

Normas para a formatação: 

- Extensão avi  

- Título / autor(es) no vídeo  

- Duração máxima de 15 minutos. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

A Semana IPPUR de 2022 acontecerá na sede do Colégio de Altos Estudos da UFRJ, 
situado Av. Rui Barbosa, 762 - Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. 

 

CERTIFICADOS 

Os certificados de apresentação de trabalhos e de ouvintes serão enviados por e-mail. 
Em caso de não recebimento, o certificado poderá ser solicitado pelo e-mail 
semanaippur50anos@ippur.ufrj.br no prazo de 6 meses a contar a realização do 
evento.  

 

mailto:semanaippur50anos@ippur.ufrj.br
mailto:semanaippur50anos@ippur.ufrj.br


 
 

 
 
 

CALENDÁRIO 

 

ETAPAS DATAS 

1 Publicação do edital 09/08/2022 

2 
Início da inscrição de trabalhos de sessões temáticas, 
sessões livres, pôsteres, fotografias e vídeos 

15/08/2022 

3 
Término da inscrição de trabalhos de sessões temáticas, 
sessões livres, pôsteres, fotografias e vídeos 

19/09/2022 

4 Resultado da seleção 03/10/2022 

5 
Divulgação da programação completa e início do prazo 
para inscrição de ouvintes 

10/10/2022 

6 
Prazo para envio dos arquivos (vídeo, fotografias e 
pôsteres) 

17/10/2022 

7 
Prazo para envio de trabalho escrito completo 
(apresentação oral) 

04/11/2022 

8 Término do prazo para inscrição de ouvintes  07/11/2022 

9 Realização da XXVII Semana IPPUR 2022 07/11 a 11/11/2022 

 

Todas as informações referentes à Semana IPPUR de 2022 comemorativa dos 50 
Anos do PUR/IPPUR estarão disponíveis no site: https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-
anos-xxvii/ 

 

Para dúvidas: semanaippur50anos@ippur.ufrj.br 

 

https://ippur.ufrj.br/semana-ippur-50-anos-xxvii/
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