
ANEXO  

143 - ESTUDOS DAS CIDADES 

Apresentação 

A área de concentração em Estudos das Cidades é uma modalidade curricular 
capaz de conferir aos estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares o 
domínio de habilidades e de competências teóricas e aplicadas em gestão de 
cidades, numa perspectiva inovadora de formação. Oferece uma organização 
curricular com um claro horizonte interdisciplinar compatível com a matriz 
dos BIs. Ela se integra ao conjunto de práticas pedagógicas em plena sintonia 
com os conteúdos do(s) BI(s) de Humanidades, Saúde e Artes.  

O entendimento das cidades contemporâneas exige um olhar a partir das 
inúmeras e, muitas delas bem sucedidas, disciplinas acadêmicas. Uma 
abordagem multidisciplinar, como nos ensina Milton Santos, "supõe a 
colaboração multilateral de diversas disciplinas”, porém “isso não é por si 
mesmo uma garantia de integração entre elas, o que somente seria atingível 
através da interdisciplinaridade". Os Estudos das Cidades permitem, portanto, 
atingir uma abordagem multidisciplinar, como colaboração direta entre 
disciplinas distintas, e uma abordagem interdisciplinar como forma de 
integração das disciplinas versando sobre uma mesma meta de estudos. 

Projeto pedagógico da AC em Estudos das Cidades (IHAC/UFBA) 

A estruturação da área de concentração em Estudos das Cidades tem como 
objetivo atender aos estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares em 
Humanidades, Saúde e Artes, interessados na análise e na compreensão dos 
processos de estratificação urbana e territorial, na história da cidade e do 
urbano, na transformação das cidades contemporâneas, nas expressões 
culturais, nas intervenções artísticas e na promoção da saúde na cidade, além 
do interesse na morfologia socioeconômica, nas problematizações do 
ambiente físico e nas mutações da sociedade e do espaço.  

A opção por essa área de concentração faculta ao estudante continuar seus 
estudos na especialização, no mestrado e no doutorado, em áreas do 
conhecimento preocupadas com as cidades, a dinâmica e o planejamento 
urbano. Faculta também ao estudante orientar a sua prática profissional na 
interação com os profissionais de políticas de saúde, de artes, de arquitetura 
e urbanismo, de engenharia, de geografia, de economia, de administração, de 
informática, de direito, entre outros.  

  



Matriz Curricular AC em Estudos das Cidades 

O estudante vinculado à AC em Estudos das Cidades deve cumprir, além dos 5 
componentes obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, LETE43 e 
LETE45), mais 6 obrigatórios da AC em Estudos das Cidades (HACB21, 
HACB22, HACB23, HACB83, HACB84 e HACB96). 

Deve cumprir também 9 componentes optativos da AC (OC), entre os 
seguintes: ADM97, ARQA23, ARQA36, ARQA50, ENG134, ENG352, ENGJ29, 
ENGJ47, ENGJ72, ENGJ74, GEO037, GEOA23, HACA87, HACB30, HACB89, 
HACB90, HACB91, HACB97, HACB98, HACB99, HACC01, HACC02, HACC03, 
HACC04, HACC05, HACC06, HACC07, HACC08, ISCB38 e ISCB54.  

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 
componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS.  

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes 
e Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 
Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 
1o. ao 6o. semestre.  

Componentes da AC em Estudos das Cidades ofertados em 2017-2: 

HACB21 - Teoria da Cidade e do Urbano (OB) 

A cidade como objeto do conhecimento histórico. Principais vertentes da 
pesquisa sobre a história da cidade. A modernização urbana como 
problemática da história da cidade. A emergência da "questão urbana" e as 
respostas a ela formuladas, a partir do século XVIII. Compreensão das diversas 
teorias que tratam da produção e da estruturação da cidade na história 
contemporânea. A indissociabilidade entre conjunturas sociais e teóricas e de 
suas relações com a configuração do espaço. 

Professor Fernando Ferraz   

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre

HACB21- Teorias da 
Cidade e do Urbano

HACB83- Tecnologia e 
Cidade

HACB96 - Seminario de 
Pesquisa

HACB22- Políticas 
Públicas, Direito e Cidade 

*

HACB84- Meio Ambiente, 
Energia e Cidade Optativa de AC (OC)

HACB23- Arte e Cidade Optativa de AC (OC) Optativa de AC (OC)

Optativa de AC (OC) Optativa de AC (OC) Optativa de AC (OC)

Optativa de AC (OC) Optativa de AC (OC) Optativa de AC (OC)



HACB23 - Arte e Cidade (OB) 

As tessituras contemporâneas das práticas artísticas e os regimes de 
visibilidade da/na Cidade. As zonas de indeterminações, as artes e a 
construção do conhecimento.  Práticas artísticas, cidade e os confrontos das 
formas organizadoras: monumento, programa e protótipos nos tempos de 
agora. Arte, cultura e intervenções urbanas. Arte e cidade: funções, formas e 
significados. Arte e fisionomia das metrópoles contemporâneas. 

Professor Joaquim Viana   

HACB84 - Meio Ambiente, Energia e Cidade (OB) 

Espaço, território, paisagem e lugar. Ocupação, desenvolvimento territorial e 
urbano no Brasil. Políticas de desenvolvimento urbano e meio ambiente. 
Instrumentos nacional, estadual e municipal de planejamento e gestão 
ambiental, urbana e territorial. Evolução e quadro atual da questão urbana e 
energética no Brasil e no mundo. A cidade do ponto de vista dos fluxos de 
energia. Casos de gestão de cidades e impactos na matriz energética: 
políticas públicas e sustentabilidade.  

Professora Ana Lucia Lage  e  Professor Osvaldo Soliano    

HACA87 - Saúde e Cidade (OC) 

O estudo das cidades. O movimento cidades saudáveis. O lugar e o poder do 
município na construção de políticas de saúde e na atenção à saúde. 
Programas, projetos e organização dos serviços de saúde. A saúde no Plano 
Diretor Urbano. Os Conselhos Comunitários e o planejamento participativo. O 
processo de metropolização das cidades e a saúde. Desenvolvimento 
sustentável e saúde. Violência e saúde. Padrões habitacionais, saneamento, 
transporte, lazer e saúde. Indicadores de qualidade de vida e de saúde nas 
cidades.  

Professora Renata Veras   

HACC06 - Ecopolítica Mundial (OC) 

Introdução aos fundamentos das políticas internacionais de desenvolvimento 
sustentável para a proteção ambiental. As origens da ecopolítica mundial, 
seus atores e os avanços obtidos desde a Rio-92. Os mecanismos político-
institucionais da governança ambiental global, os diálogos e conflitos Norte-
Sul e os dilemas para uma ação coletiva internacional. Os problemas 
ambientais globais, os regimes ambientais internacionais e os desafios 
impostos à eficácia da governança ambiental global. 



Professora Elsa Kraychete   

HACB30 - Políticas Públicas (OC) 

Conceitos e abordagens de políticas públicas. Perspectivas multidisciplinares 
em políticas públicas. As políticas públicas no Brasil: panorama histórico e 
desafios contemporâneos. Metodologias de estruturação e de avaliação de 
políticas públicas. 

==  HACB22 - Políticas Públicas, Direito e Cidade (OB) * 

Professor(a) substituto(a) / Professor Concursado   

Para mais informações, dúvidas, sugestões, ver Projeto Pedagógico e Matriz 
Curricular da Área e também entrar em contato com Ana Lucia Lage, 
professora do IHAC/UFBA e coordenadora da área de concentração em 
Estudos das Cidades, pelo email: analucialage@gmail.com  


