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• INTRODUÇÃO:
O Direito Urbanístico é uma nova disciplina jurídica, fruto das
transformações sociais que vêm ocorrendo nos últimos tempos em
decorrência do processo de urbanização. Trata-se de um ramo do
Direito Público que tem por objeto normas e atos que visam à
harmonização das funções do meio ambiente urbano, na busca pela
qualidade de vida da coletividade. Dentro desta abordagem, quando se
fala em Direito Urbanístico examinam-se, inevitavelmente, os
instrumentos legais de interferência no espaço urbano e em que
medida esses são voltados para criar ou modificar elementos em um
dado território, influindo diretamente no bem-estar do cidadão.
De outra parte, o modo de vida urbano gera uma série de
impactos negativos ao meio ambiente, especialmente diante do enorme
crescimento das cidades, na maioria dos casos de modo desordenado,
gerando vários problemas de cunho social, com destaque para a falta
de moradia digna e para a violência urbana.
Assim, o Grupo de Pesquisa em Direito Público e Política Urbana
- GPDDPU tem por objetivo estudar os fenômenos e os impactos do
ambiente urbano sob a ótica do Direito, notadamente o Direito
Urbanístico, porém, com visão multidisciplinar, buscando soluções que
possam auxiliar na criação de políticas públicas adequadas à melhoria
da qualidade de vida do cidadão.
• OBJETIVOS:
O grupo tem por objetivo geral produzir e divulgar conhecimento por meio de debates,
seminários, cursos de extensão e publicações (livros, artigos, pesquisas) na área do Direito
Urbanístico, em especial nas áreas de mobilidade urbana, planejamento urbanístico,
direito à moradia, regularização fundiária, saneamento básico, instrumentos depolítica
urbana e prevenção da violência urbana.
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METODOLOGIA:

Cada linha de pesquisa acima corresponde a um subgrupo de
pesquisa, que contará com um coordenador, pesquisadores e
estudantes.
O projeto compreende ampla pesquisa, inclusive com coleta de
dados estatísticos, feitas por cada subgrupo, utilizando as técnicas que
lhe parecerem mais adequadas, de acordo com a sua percepção do
fenômeno investigado (levantamento bibliográfico, documental,
entrevistas etc.).
Os encontros, a partir do 1º semestre de 2021, também passarão
a debater temas e/ou obras relevantes sobre a política urbana.
• PARTICIPAÇÃO:
Quaisquer interessados podem participar do GPDPPU, desde
que sejam de áreas afins ao Direito Urbanístico, tais como Arquitetura
e Urbanismo, Engenharia, Geografia, Sociologia, História etc. Não é
necessário qualquer vínculo prévio com o UNICEUB.
As regras para permanência no grupo são:
1) Participação ativa e efetiva dos pesquisadores e estudantes;
2) Obrigatoriedade de presença aos encontros;
3) Realizar estudos e pesquisas sobre os temas discutidos.
• CALENDÁRIO DAS REUNIÕES – 2º SEMESTRE DE 2020:
Reuniões virtuais:
REUNIÃO

DATA –
HORÁRIO

TEMÁTICA –
APRESENTAÇÃO

1ª reunião

05/março
, sextafeira
– 10/12h

Livro
PARA

2ª reunião

09/abril,
sextafeira
– 10/12h

3ª reunião

07/maio,
sextafeira
– 10/12h

CIDADES

LINK
https://meet.google.com/qsfnzbq-amu

PESSOA
S
de Jan Gehl –
Prof. Paulo
Carmona
CIDADES
INTELIGENTES –
doutoranda Tatiana
Reinehr
TRIBUTAÇÃO
SOLIDÁRIA
EURBANIZAÇÃO
DE FAVELAS –

https://meet.google.com/buhpiii-ssb

https://meet.google.com/aivuxxu-hbx

doutorando
Eugênio Bomtempo
4ª reunião

11/junho,
sextafeira
– 10/12h

Livro
CIDADE
CAMINHÁVEL de
Jeff Speck – Prof.
Paulo Carmona

https://meet.google.com/bevejgh-ysd
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