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Contexto Temático
A questão da pobreza urbana tem se constituído em um tema 

central - reconhecido em sua complexidade e multidimensionalidade 
na agenda dos assentamentos humanos do século XXI, aglutinando 
diferentes atores: entidades multilaterais e bilaterais de desenvolvimento 
e cooperação, instituições governamentais e não governamentais, 
dentre outros.

As intervenções contemporâneas nos assentamentos humanos 
em situação de risco, que se pautam pelo caráter inovador e têm obtido 
resultados mais expressivos no sentido da redução da pobreza urbana, 
partem de políticas e metodologias integradas, abrangendo 
simultaneamente os aspectos ambientais e urbanísticos, econômicos, 
sociais e culturais.

Necessitam, ainda, ser acompanhadas por estratégias eficazes 
para potencializar o capital social e ampliar a participação da 
comunidade local, sem as quais nenhuma intervenção seria sustentável. 
As novas metodologias integradas têm incorporado, também, parcerias 
com os setores não governamental e privado, e reconfigurado as 
relações intersetoriais no âmbito governamental.

Nessa perspectiva temática, de lineia-se o Curso de 
Especialização em Requaiificação Urbana e Assentamentos 
Humanos Informais, parceria e co-promoção da Escola de Governo 
da Fundação João Pinheiro e a CDM/AVSI através do Programa 
Alvorada.

O Programa Alvorada insere-se no acordo bilateral Itália -  Brasil, 
atuando com ações de melhoria da qualidade de vida dos habitantes 
de favelas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Objetivos
. Capacitar profissionais atuantes no planejamento e gestão urbana para o 

desenho, implementação e avaliação de políticas, programas e projetos 
de intervenção em assentamentos informais e projetos de recuperação de 
áreas históricas degradadas;

. Difundir e multiplicar o conhecimento das metodologias e instrumentos 
teóricos capazes de orientar as ações de recuperação em áreas informais e 
históricas degradadas, pelos órgãos da administração pública;

. Propiciar um espaço privilegiado para a discussão, sistematização e 
análise das metodologias de intervenção em assentamentos informais, 
facilitando a constituição e a ampliação de redes de agentes atuantes na 
área;

. Fortalecer os vínculos de cooperação entre a esfera pública e as 
entidades multilaterais e agências de cooperação internacional.

Público alvo
O curso destina-se a técnicos de nível superior das administrações públicas e 
profissionais graduados atuantes nas áreas de planejamento urbano e gestão 
urbana. Os participantes deverão ter formação em uma das seguintes áreas: 
Administração, Arquitetura, Direito, Economia, Engenharia Civil, Geografia, 
Psicologia, Serviço Social e Sociologia.

Número de vagas:
Serão oferecidas 35 vagas, sendo necessário o preenchimento mínimo de 25 destas 
para a realização do Curso.

Inscrições:
Os interessados deverão se inscrever no período de 03 a 26/04/2000 na 
Secretaria Geral da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, através de 
preenchimento de ficha de inscrição, questionário e entrega de currículo.

Seleção:
A seleção dos candidatos dar-se-á através de processo classificatório, constando 
do exame do currículo do candidato e avaliação do questionário.

Os critérios de seleção priorizarão 
No que se refere ao candidato
. Ter no mínimo 2 anos de exercício profissional;

. Trabalhar em instituição prestadora de serviço de caráter público, de 
forma vinculada ou associada;

. Quando desvinculado de uma instituição prestadora de serviço de 
caráter público, ter capacidade de participação na formulação e/ou na 
execução de políticas públicas;

. Ter afinidade e interesse pelo tema central proposto;

. Demonstrar capacidade de apreensão e aplicação futura do conteúdo do 
curso;

. Declarar a capacidade de ler texto técnico em inglês.



No que se refere à instituição a qual 
o candidato está vinculado:

. Contribuir e intervir na formulação de políticas públicas;

. Apoiar expressamente, através de documento formal, a participação do 
candidato no curso.

Carga horária: 419 horas aula 
Início: 08 de maio de 2000 
Duração: 10 meses
Custo do curso por aluno: R$3.700,00 divididos em 10 (dez) mensalidades 
Taxa de inscrição: R$35,00

Estrutura:
O curso será desenvolvido em três módulos:

primeiro módulo - destina-se à preparação teórica, abrangendo os 
aspectos conceituais e a contextualização do tema dentro da problemática 
atual da exclusão social e da pobreza nos centros urbanos;

segundo módulo - abrange a orientação metodológica e 
instrumentalização para a elaboração, análise e avaliação de projetos de 
recuperação urbana integrada;

terceiro módulo - visa a preparação para a elaboração da monografia de 
conclusão do curso, contendo disciplinas que apresentam e discutem 
projetos de intervenção urbana em áreas informais degradadas, projetos 
de revitalização econômica e social e de recuperação de centros históricos.

Corpo docente:
O curso contará com a participação de professores internacionais (das 
Universidades de Bolonha, Milão e Veneza) e nacionais de reconhecida 
expressão, como:
Ana Clara Torres Ribeiro, Anna Michelini, Britaldo Silveira Soares Filho, 
Demetre Anastassaki, Denise Madsen Melo, Enrico Novara, Evangelina 
Pinho, Flávia Duque Brasil, Heloísa Soares Moura Costa, José Moreira de 
Souza, Lia Sanicola, Marcello Balbo, Maria Antonietta Crippa, Maria Helena 
Soares João, Patrícia Pinho Chagas, Ralfo Edmundo da Silva Matos, 
Roberto Luís Montemór, Rodrigo Meniconi, Ronaldo Ronan Oleto, Sérgio 
de Azevedo, Telma Menicucci, Vera Lígia Westin.

Equipe:
Coordenação acadêmica:
Denise Madsen (EG/FJP)
Roberto Mingucci (Universidade de Bolonha) / AVSI

Coordenação Executiva:
Míriam Cristina dos Santos (EG/FJP)
Ernane Souza (CDM/AVSI)

Informações:
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro
Alameda dos Oitis, 140 - Bairro São Luís - Pampulha - Belo Horizonte
Telefone: 448-9446 e Fax: 448-9613 - e-mail: reurb@fjp.gov.br

mailto:reurb@fjp.gov.br


Informações Gerais

Período de inscrição:
De 03 a 26 de abril de 2000

Divulgação dos resultados:
03 de maio de 2000

Matrícula:
04 e 05 de maio de 2000

Aula inaugural:
08 de maio de 2000

Horário das aulas:
Segunda a sexta: 18:30h às 22:10h
Aos sabados: 8:30h às 12:10h (em caráter excepcional).

Disciplinas

Módulo I

. Metodologia da pesquisa científica I 

. A cidade e seu desenvolvimento na história moderna 

. Pobreza urbana e assentamentos informais 

. Globalização e exclusão social no Brasil 

. Análise morfológica e ambiental dos assentamentos informais 

. Recuperação urbana integrada

. Diretrizes para a formulação de planos de redução de pobreza urbana 

. Projetos de intervenção em áreas informais e degradadas 

. Políticas urbanas e gestão urbana

PAINEL 1: POLÍTICAS URBANAS E SOCIAIS NO BRASIL E EXCLUSÃO 
SOCIAL

Módulo II

. Ciclo de projetos e programas 

. Pesquisa sócio-econômica 

. Instrumentos para controle da complexidade 

. Mecanismos de participação comunitária em projetos e programas 

. Aspectos legais da intervenção em áreas urbanas informais e degradadas

PAINEL 2: PARTICIPAÇÃO POPULAR EM PROJETOS DE INCLUSÃO
SOCIAL E RECUPERAÇÃO INTEGRADA EM ÁREAS INFORMAIS

Módulo III

. Metodologia de pesquisa científica II 

. Recuperação de centros históricos 

. Recuperação de assentamentos urbanos informais

. Intervenções de recuperação econômica e social 

. Seminário de monografia

PAINEL 3: REVISÃO DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS EM PROJETOS 
URBANOS



FUNDAÇÃO JOAO PINFIEIRO AVSI - Associazione Volontari
PRESIDENTE per il Servizio Internazionale

João Batista Rezende COORDENADOR - BRASIL
Enrico Novara

ESCOLA DE GOVERNO 
DIRETOR GERAL 
Ricardo Carneiro

Informações:
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro

Alameda dos Oitis, 140 - Bairro São Luís - Pampulha - Belo Horizonte 
Telefone: 448-9446 e fax: 448-9613 - e-mail: reurb@fjp.gov.br

CDM/AVSI
Rua dos Otoni, 126 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG 

Telefone: 241 2100 e fax: 241 2472 - e-mail: belohorizonte@avsi.org
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