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ST 1: O desenho dos programas, projetos e ações de urbanização e
suas várias dimensões

ST1.1: Moderadora – Laura Bueno

•

Urbanizar as “Baixadas”: Experiências Recentes de Projetos de
Urbanização de Assentamentos Precários nas Áreas de Preservação
Permanente em Belém (PA);
Autores: Roberta Menezes Rodrigues, Ana Carolina de Miranda Tavares, Thales
Barroso Miranda/FAU UFPA

•

Áreas de interesse social inseridas em sítios ambientalmente frágeis –
o caso da ponta do leal em Florianópolis/SC;
Autores: Antonio Couto Nunes, Jordi Sanchez-Cuenca Alomar, Renee Nycolaas/UFSC

•

Entre os Rios e as Favelas: O PAC nas baixadas de Belém;
Autora: Ana Júlia Domingues das Neves Brandão/USP

•

Manejo de águas urbanas e habitação de interesse social: questões de
planejamento e projeto;
Autora: Luciana Travassos, Ellen Emerich Carulli/UFABC

•

Problemática socioambiental urbana: políticas públicas integradas para
urbanização de áreas de vulnerabilidade socioambiental na região
central de Curitiba-PR (Vila Torres e Vila Parolin).
Autora: Cíntia de Santana Souza/UFPR

"A lista acima não representa a ordem de apresentação dos artigos, a qual será definida pelo mediador
na abertura da Sessão Temática."

ST1.2: Moderadora – Solange Carvalho

•

Construindo redes para políticas de assistência técnica em HIS: a
experiência das oficinas Athis em São Paulo;
Autores: Rafael Borges Pereira, Marina Barrio Pereira, Caio Santo Amore de Carvalho,
Daniela Julião/Peabiru TCA

•

A metodologia participativa do PAC no projeto de re-urbanização de
uma favela do Rio de Janeiro;
Autora: Juliana Blasi Cunha/UENF

•

Apontamentos sobre a prática profissional no atendimento a projetos
para áreas precárias;
Autora: Renata Maria Pinto Moreira/FAU USP

•

É complexo. O velho ranço das políticas públicas: balcão de negócios,
cultura do medo e violência;
Autor: Ricardo José de Moura/Raízes em Movimento

•

Obras em favelas: entraves para implementação de urbanizações no
âmbito do PAC, na Região do Grande ABC.
Autora: Juliana Gomes Petrarolli/UFABC

"A lista acima não representa a ordem de apresentação dos artigos, a qual será definida pelo mediador
na abertura da Sessão Temática."

