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CTS 048 

GOVERNANÇA URBANA: política e conhecimento (10 créditos) 

 

EMENTA 

A disciplina busca abordar o fenômeno urbano contemporâneo,  articulando olhares distintos de 

diversos atores sobre a cidade e as políticas de desenvolvimento urbano sob o prisma da 

governança. Trata-se de examinar como diferentes saberes e áreas de conhecimento, envolvendo 

especialistas de diferentes  disciplinas,  administradores  públicos,  empresários,  usuários e 

militantes de organizações não governamentais se envolvem nos processos decisórios que 

determinam o desenvolvimento e qualidade de vida nas cidades e metrópoles contemporâneas, 

focalizando questões relacionadas a habitação, serviços urbanos e saneamento ambiental, entre 

outras. Entre os temas em destaque se encontram: a noção de cidades em rede, na era da 

globalização; gestão e regulação de serviços urbanos; riscos e vulnerabilidade da população 

urbana; políticas de mitigação e adaptação à mudança climática e aspectos político-institucionais 

da questão metropolitana no Brasil. 
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