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PROGRAMA DO CONCURSO
1.Metodologia, métodos e processos de planejamento e projetos físico-territoriais;
2. Política e projetos de habitação social;
3. Tecnologias sociais aplicadas a Habitação de Interesse Social;
4. Política, planejamento ambiental e da paisagem;
5. Enfoques contemporâneos do projeto urbano e territorial.
RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. Instrumentos de gestão e planejamento urbano;
2. Novas tecnologias aplicadas ao planejamento físico-territorial e urbano;
3. Ferramentas de análise e intervenção no espaço: construindo qualidade de vida urbana;
4. Políticas e projetos de habitação social no campo e/ou na cidade;
5. Assentamentos informais em áreas de fragilidade socioambiental;
6. Dinâmica territorial e planejamento no contexto metropolitano;
7. O projeto urbano e paisagístico como estratégia para qualificação dos espaços livres e equipamentos
urbanos;
8. Enfoques contemporâneos do projeto urbano e territorial, com ênfase nas mudanças climáticas, seus
impactos no bioma costeiro e do semiárido, e situações de risco.
9. Políticas de proteção do patrimônio cultural (natural e construído): relações entre Estado e mercado;
10. Ações de Mobilidade urbana como estratégia de valorização e qualificação dos
espaços públicos e fortalecimento da cidadania;
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Atuar nas atividades fins da UFRN nos campos da pesquisa, ensino e extensão, demonstrando domínio e
capacidade argumentativa quanto a métodos e processos de planejamento, incluindo leituras e ação projetual
no âmbito físico-territorial e ambiental, em diferentes escalas. Demonstrar potencial de análise sobre política
e projetos de habitação social (produção formal e informal) em âmbitos mundial e nacional, considerando as
especificidades e relações entre campo e cidade. Desenvolver reflexões e/ou proposições quanto à dinâmica
territorial e ao planejamento no contexto metropolitano, incluindo ações relacionadas ao patrimônio, à
infraestrutura de saneamento ambiental, à mobilidade e à qualificação dos espaços livres públicos e privados,
na perspectiva do fortalecimento da cidadania. Realizar atividades acadêmicas (teóricas e práticas)
fundamentadas nos enfoques contemporâneos em projeto urbano e territorial, com ênfase nas dimensões
urbanística e paisagística.

