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ST 4: Dimensões emergentes nas intervenções em favelas e seus
rebatimentos sobre a urbanização e regularização

ST4.7: A reflexão sobre os espaços públicos em políticas de
urbanização de favelas

Moderadora: Leila Salles

• Intervenção em espaços de convivência de Habitações de Interesse Social: O
Programa Minha Casa Minha Vida em São João del-Rei, MG;
Autoras: Lívia Ribeiro Abreu Muchinelli, Marcella Franco de Andrade, Sarah Gabriela C. de
Oliveira, Polyanna O Pinto e Eder H. Silva (UFSJ)

• Novas perspectivas sobre a Comunidade da Rua Araranguá;
Autores: Tatiana Pereira de Araújo e Guido Paulo Kaestner Neto (Universidade Federal de Santa
Catarina)

• Rua e escadaria: produção de espaços públicos e de mobilidade pedestre nos
novos bairros pobres na encosta em Lima;
Autora: Katherin Isabel Tiburcio Jaimes (Urbanitas)

• Direito à Moradia, intervenção em favelas e conflitos associados aos
deslocamentos involuntários de famílias - A aplicação dos marcos atuais e seus
desafios;
Autora: Tássia de Menezes Regino (UFABC)

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

ST4.8: Urbanização de favelas e suas repercussões ambientais

Moderadora: Valéria Pereira Bastos

• O caráter seletivo da degradação ambiental na área de expansão de Belém
(PA);
Autores: Ana Cláudia Duarte Cardoso e Thales Barroso Miranda (UFPA)

• Politicas ambientais urbanas, cidadania ambiental insurgente e a construção
de (in)justiças nas favelas cariocas;
Autora: Luciana Mendes Barbosa (Lancaster University)

• Urbanização de favelas pautada por diretrizes da Estratégia de Saúde da
Família- lições aprendidas com a abertura da Rua 4 - Rocinha, Rio de Janeiro;
Autoras: Tatiana Terry e Daniela Engel Aduan Javoski (ArquiTraço Projetos)

• Estudo de cenários: por um desenho urbano mais adaptativo para
constituição do direito à cidade justa e sustentável;
Autoras: Laura Machado de Mello Bueno, Stefanie Aparecida Rubia Santos e Simone Bandeira
Souza (Puccampinas)

• Um tour pela expansão das fronteiras da favela turística.
Autora: Camila Maria dos Santos Moraes(CPDOC / FGV-RJ)

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

