OBJETIVOS:

PRINCIPAL:
O projeto de pesquisa proposto tem como objetivo principal compreender historicamente (no plano
conceitual e epistêmico) o significado, transformações e atualizações do conceito de Planejamento Urbano subjacentes às disciplinas do Departamento de Urbanismo do curso de graduação em Arquitetura
e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFRGS.
SECUNDÁRIOS:
Este trabalho tem os seguintes objetivos secundários:
(a) Compreender o significado de Planejamento Urbano subjacentes às orientações teórico-conceituais manifestas nas disciplinas;
(b) Identificar os métodos e instrumentos de intervenção nas cidades tidos como próprios ao Planejamento Urbano exercido pelos arquitetos e urbanistas;
(c) Compreender as continuidades e descontinuidades entre os saberes e competências tidos
como próprios ao Planejamento Urbano.

METODOLOGIA:
Para compreender melhor as transformações do currículo de urbanismo na Faculdade de Arquitetura, buscou-se fazer primeiramente uma seleção, registro e catalogação (em arquivo digital) de parte do
acervo de documentos relativos à criação do curso de pós graduação de planejamento urbano e regional
até a incorporação ao currículo obrigatório no curso de graduação em arquitetura e urbanismo. A janela
temporal estabelecida foi de 1969 (último ano coberto pela janela temporal da pesquisa de mestrado do
professor orientador) até 2001 (ano em que é criado o Estatuto da Cidade). Na primeira parte da pesquisa os documentos pesquisados foram os mais focados na parte institucional do curso, buscando cartas
da e para a direção da faculdade, atas de reuniões do conselho da unidade e registros sobre o ensino do
planejamento urbano e regional; na segunda etapa foram buscados os programas de disciplina do curso
de arquitetura e urbanismo e os relatórios anuais da Faculdade de Arquitetura da UFRGS.
Após o registro fotográfico dos documentos, os mesmos foram catalogados em pastas no Google
Drive, uma linha do tempo foi criada em forma de planilha editável para ser preenchida ao longo da pesquisa que relata quais grupos de documentos já foram registrados e catalogados, uma planilha foi criada
para visualizar a criação e modificação das cadeiras de urbanismo ao longo da janela de tempo, uma planilha foi criada para catalogação das informações das cadeiras de urbanismo e a marcação de alteração
de cada cadeira quando houve.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:
A primeira parte da pesquisa teve duração de um ano com alguns percalços que impediram a realização completa das atividades desejadas para a bolsa. Como essa primeira parte era apenas de coleta
de informações, as atividades realizadas pelo bolsista de iniciação cientifica foram de 20 horas semanais de organização de documentos e de registro dos mesmos.
A sala de arquivos da Faculdade de Arquitetura da UFRGS fica localizada ao lado da sala da direção

Imagem 1: grupo de documentos catalogados na primeira etapa da pesquisa.

Imagem 2: caixa de docuemtnos com planos de ensino.

Imagem 3: caixa de docuemntos referentes ao 1‘ Seminário de Ensino Arquitetura, organizado pelo DAFA.

Imagem 4: página relatando as disciplinas de urabanismo na graduação no
ano de 2001 retirada do relatório anual.

da faculdade, ela conta com duas entradas, uma da sala da direção e outra do corredor do prédio, como
a porta do corredor do prédio está trancada por uma mesa na sala de arquivos, sua entrada está impossibilitada pelo corredor, restando apenas a entrada pela sala da direção. Por poucos meses a entrada do
bolsista na sala de arquivos foi liberada, até que por ordens da direção, a entrada foi proibida e só seria
liberada mediante carta escrita pelo professor orientador relatando o porquê da necessidade da entrada
na sala, devido a períodos de férias desencontrados das partes envolvidas, por alguns meses o bolsista
desenvolveu outras atividades não necessariamente ligadas aos objetivos iniciais da pesquisa.
Além da seleção, registro e catalogação, as atividades desenvolvidas na bolsa foram:
- Participação em reuniões e atividades do grupo de pesquisa Cidade em Projeto, um grupo de pesquisadores de várias áreas e instituições de ensino reunidos para o debate e apresentação de artigos sobre
planejamento urbano e regional e o cenários atual das cidades brasileiras, o grupo é certificado junto ao
diretório dos grupos de pesquisas no Brasil Lattes/CNPq.
- A publicação do artigo “Ensino de Planejamento Urbano e Regional: a criação do PROPUR/UFRGS” na
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. O artigo é assinado pelo bolsista e pelo
professor orientador.
- Participação na extensão “Práticas Urbanas Emergentes”, uma extensão criada para o debate e participação de público geral sobre atividades realizadas no território da cidade de Porto Alegre que não
fazem parte da dita cidade tradicional, a extensão contava com saídas de campo para reconhecimento
e trabalho nas práticas, reuniões de estudo sobre as práticas e reuniões com o grupos que organizam e
executam essas práticas.

Imagem 5: caixas de docuemtnos diversos.

O ensino de Planejamento Urbano dos arquitetos: Bolsista: Rodrigo Dalenogare Jaskowiak
experiência da Faculdade de Arquitetura da UFRGS Orientador: Prof. Dr. Bruno Cesar Euphrasio de Mello

