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EMENTA 

Este módulo visa o estudo das alternativas de morar buscada pelas populações de mais baixa renda, tais 
como: vilas, favelas, cortiços, entre outros - muitas vezes precárias e/ou autoconstruída, que se 
apresentam como opção à produção capitalista da cidade ou aos projetos oficiais (conjuntos 
habitacionais) construídos pelos governos.  

Da mesma forma, pretende realizar a análise de condicionantes sócio econômicos que influenciaram essa 
situação e seu resultado na morfologia urbana; o pensamento sobre o direito à cidade e suas 
características relacionadas aos movimentos pela reforma urbana e à participação popular; os planos e 
programas, inclusive de urbanização de assentamentos informais e adequação de sua infraestrutura, que 
vêm de encontro à qualificação destas áreas. 

OBJETIVOS 

O módulo busca discutir teoricamente os processos de formação das ‘alternativas de morar’ da população 
trabalhadora, no âmbito econômico, político, social, cultural, legal, etc, assim como debater os conceitos 
sobre o (não) ‘direito à cidade’ que os acompanham; através da leitura e discussão de textos e exemplos. 

Ao mesmo tempo pretende apresentar as opções mais procuradas por essa população (cortiços, vilas 
operárias, vilas/ favelas, ocupações de edifícios abandonados, loteamentos clandestinos, entre outros) - 
que representa a maior porcentagem das habitações no país - assim como difundir exemplos de 
intervenções para melhoria da qualidade de vida de seus moradores, como planos e programas mais 
conhecidos com essa temática e, logicamente, analisar os impactos que a pandemia de COVID-19 
causaram nestas áreas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O módulo se baseia em aulas teóricas, (possíveis) visitas de campo e pesquisas sobre o tema a serem 
realizadas pelos estudantes, como organizado a seguir: 

1) Mesas redondas: Leituras sobre os diversos elementos relacionados ao direito à cidade e a exposição 
do conteúdo para a turma; 

2) Apresentação de seminários: Levantamento das principais alternativas de morar; planos e programas 
habitacionais; itens de urbanização de favelas e apresentação para a turma; impactos que da pandemia 
de COVID-19 e exemplos de combate ao vírus nestas áreas; 

3) Trabalho: concepção de um caderno técnico de intervenções em áreas alternativas de moradia. 

METODOLOGIA  

A metodologia deste módulo se baseia em aulas teóricas; leitura de textos/ assistir vídeos, sobre a 
temática e, em especial, sobre os impactos da pandemia de COVID-19 nestas áreas, com a 

consequente apresentação das pesquisas como mesas redondas e seminários para a turma; e a 
confecção de um caderno técnico de intervenções em áreas alternativas de morar. 

No contexto do ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, as aulas acontecerão 1 vezes por 
semana, de forma SÍNCRONA, com duração de 1,5 hora, a serem distribuídas por 12 semanas 
(somando 18h); e se darão por meio da plataforma Google Meet (ou correspondente), com uso 
de apresentações em Powerpoint e da navegação em páginas disponíveis da Internet. Nestes 
momentos acontecerão, aulas expositivas e a apresentação e discussão dos conteúdos 
apreendidos autonomamente - de forma ASSÍNCRONA, cerca de 45min por semana (somando 
9h) - além da orientação do caderno técnico. Já as atividades ASSÍNCRONAS se darão pela 
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disponibilização dos materiais a serem trabalhados pelos estudantes, de maneira autônoma, 
com antecedência de 1 semana pelo Portal Didático da UFSJ; sendo eles textos, endereços 
eletrônicos, entre outros elementos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aproveitamento do aluno será avaliado de acordo com seu envolvimento na leitura e discussão dos 
textos e levantamento de informações sobre os temas, de acordo com a seguinte divisão: 

1) Discussão de textos = 20% (10% cada) > leitura e entendimento do texto, participação no debate; 

2) Apresentação de trabalhos = 45% (15% cada) > Levantamento das informações sobre o tema 
solicitado e apresentação clara das suas relações com o módulo para a turma; 

3) Confecção do caderno técnico de intervenções = 35% > conteúdo condizente com os trabalhos 
anteriormente apresentados e qualidade da proposta. 

** Avaliação substitutiva: o aluno terá direito a uma avaliação substitutiva na disciplina, independente se 
atingiu ou não a média, para substituir a atividade 3) Confecção do caderno técnico de intervenções. 
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