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OBJETIVOS DA PESQUISA
Objetivo 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.
Objetivos 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.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- Seleção, registro e catalogação (em arquivo digital) de parte do acervo que compõe o
corpus documental da pesquisa;
- Criação de arquivo web para armazenamento remoto da documentação reunida e
organizada.
- Participação em reuniões e atividades do grupo de pesquisa Cidade em Projeto,
certificado junto ao diretório dos grupos de pesquisas no Brasil Lattes/CNPq.
- Durante os meses de dezembro de 2018 e março de 2019 tivemos dificuldades em
acessar os documentos que estávamos pesquisando por conta de motivos diversos:
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férias de professores, funcionários, questões burocráticas de autorização. Por esta
razão foi necessário revisar o cronograma de trabalho.

RESULTADOS ALCANÇADOS
- Tivemos o artigo “Ensino de Planejamento Urbano e Regional: a criação do
PROPUR/UFRGS” aceito para publicação na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Sul (no prelo). O artigo é assinado por mim e pelo professor
orientador.
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