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EMENTA 
Estudo das relações entre ambiente construído, ambiente natural e sociedade. Estudo dos            
problemas ambientais urbanos, com foco nos condicionantes ambientais da urbanização          
(hidrologia, geomorfologia e geologia) e sua relação com a infra-estrutura urbana e as             
edificações. Impactos sócio-ambientais da urbanização e das edificações. 
 

OBJETIVOS 
Sensibilizar os alunos para a discussão das questões ambientais relacionadas ao espaço            
natural e construído. Abordar de maneira crítica a sustentabilidade socioambiental urbana e            
seu papel na produção do espaço. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Bases filosóficas e históricas da relação entre urbano e natureza; produção do espaço e 
natureza na contemporaneidade, seus conflitos e contradições; justiça socioambiental; políticas 
urbanas ambientais; percepção ambiental. 
 

METODOLOGIA 
Haverão apresentações de bases teóricas por parte da docente e dos discentes com base em 
textos para leitura, portanto com aulas síncronas, seguidas de debate presenciais. Tais aulas 
devem serão comentadas em fóruns virtuais. A avaliação se dará por proposta de pesquisa 
e/ou intervenção de âmbito local em grupo, de acordo com a realidade dos discentes. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
. seminário de textos: 30%; 
. participação nos fóruns: 30%; 
. trabalho final (dossiê/pranchas): 40% 
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