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Resumo do curso

Cidade, cidadão e cidadania têm o mesmo radical latino: civitas, o lugar em que 

os homens vivem em conglomerados urbanos, tendo

mutuamente respeitados. Para Lúcio Costa, o urbanista que desenhou o Plano 

Piloto de Brasília, a cidade é a “expressão palpável da necessidade humana de 

contato, comunicação, organização e troca 

físico-social e num contexto histórico”.

A estratégia para o desenvolvimento urbano deve se orientar visando a 

desconcentração da renda com crescimento sustentável do produto e do 

emprego, a redução das disparidades regionais, o acesso universal aos 

serviços públicos essenciais, como fundamentos à cidadania.

O direito a um ambiente saudável integra o conceito de Direito à Cidade, na 

gestão do espaço urbano, e possui alguns princípios importantes, tais como:

 
• Transparência do setor público com controle da so

planejamento participativo e a gestão pública orientada para o cidadão;

• Combate à segregação urbana 

desigualdades sócio-espaciais;

• Criação de plano diretor como instrumento de ordenação territorial; 

Uma política urbana que reconheça os conflitos de interesse e de 

responsabilidade pelos custos ambientais e sociais decorrentes do crescimento, 

minimizando os prejuízos dos atuais padrões, se orientando pelo manejo 

sustentável dos recursos naturais, adotando a conservação d

combate ao desperdício como valores fundamentais.

Com tantas declarações, cartas e leis que asseguram os direitos humanos e o 

bem-estar do cidadão nas cidades, cabe a pergunta: por que as cidades
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brasileiras em sua grande maioria fazem par

insustentáveis”? 

Objetivo 

Aprofundar nos conceitos de sustentabilidade socioambiental, para que os 

profissionais possam aplicá

situações cotidianas. 

Diferenciais do curso

• Curso inédito e professores atuantes na gestão de municípios;

• Aborda a temática do meio

municipais; 

• Trata de questões de planejamento de forma multidisciplinar e holística, 

buscando fomentar o melhor planejamento da cidade e melhor qualidade de 

vida para os munícipes.

 

Público alvo 

O curso destina-se a profissionais que atuam ou queiram atuar no planejamento 

e gestão de municípios, aprofundando nos 

socioambiental para que avancem no processo de incorporação da dimensão 

dos mesmos no seu campo atuação e em situações reais.

Coordenação 

Professor Doutor Cláudio Jorge Cançado

Doutor em Ciências – Área de Concentração em Ecologia e Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Engenharia Urbana 

Universidade Federal de São Carlos. Especialista em Engenharia Sanitária e 

Ambiental, e em Geoprocessamento pela Universidade Federal de Minas 
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Gerais. Especialista em Didática do Ensino Superior pela Faculdade Pitágoras. 

Engenheiro Civil e Sanitarista

Gerais.  Conselheiro da Câmara Técnica de Planos (CTPLAN) do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. Conselheiro da Câmara Normativa e Recursal 

(CNR) do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais 

COPAM/MG. 

Carga Horária 

Carga horária total: 360 horas relógio (432 horas/aulas

presencial); 

Período e Periodicidade

O curso terá duração de 

Aulas às sextas das19:00 às 22:40

almoço. 

Local do Curso  

Unidade Gameleira 

Rua Gastão Bráulio dos Santos, 837 

 

Critérios para a concessão do 

O desempenho do aluno por disciplina será obtido a partir dos processos de 

avaliação conforme cada docente e expresso por uma n

(zero) a 10,0 (dez). Será considerado aprovado na disciplina o aluno que, ao 

final, não for reprovado por falta e obtiver média igual ou superior a 7

pontos.O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final 

do curso.Poderá ocorrer dispensa da avaliação da Banca Examinadora de 

TCC, mediante a apresentação de artigo técnico a
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Revistas Científicas ou Eventos Científicos, 

Portaria própria da Diretoria Acadêmica da FEAMIG

 

DISCIPLINAS DO CURSO

Regulação Urbana, Plano Diretor, Espaço Agrário e Meio Ambiente, Planejamento 

Urbano, Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda, Saneamento Ambiental, 

Gestão Orçamentária, Financeira e Contabilidade Pública para Municípios, Políticas 

Públicas Voltadas ao Desenvolvimento Urbano de Pequenas e Médias Cidades, 

Gestão de Projetos Públicos, Saúde Ambiental, Gestão de Municípios 

Projeto em Gestão Sustentável de Municípios I, Plano Municipal de Saneamento, 

Plano de Recursos Hídricos e a Gestão Mu

Resíduos Sólidos Urbanos, Gestão de Pessoas, Projeto em Gestão Sustentável de 

Municípios II, Metodologia Científica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas Científicas ou Eventos Científicos, conforme normas estabelecidas em 

Portaria própria da Diretoria Acadêmica da FEAMIG.  

DISCIPLINAS DO CURSO  

Regulação Urbana, Plano Diretor, Espaço Agrário e Meio Ambiente, Planejamento 

Urbano, Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda, Saneamento Ambiental, 

Gestão Orçamentária, Financeira e Contabilidade Pública para Municípios, Políticas 

ao Desenvolvimento Urbano de Pequenas e Médias Cidades, 

Gestão de Projetos Públicos, Saúde Ambiental, Gestão de Municípios 

Projeto em Gestão Sustentável de Municípios I, Plano Municipal de Saneamento, 

Plano de Recursos Hídricos e a Gestão Municipal, Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos, Gestão de Pessoas, Projeto em Gestão Sustentável de 

Municípios II, Metodologia Científica. 
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Regulação Urbana, Plano Diretor, Espaço Agrário e Meio Ambiente, Planejamento 

Urbano, Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda, Saneamento Ambiental, 

Gestão Orçamentária, Financeira e Contabilidade Pública para Municípios, Políticas 

ao Desenvolvimento Urbano de Pequenas e Médias Cidades, 

Gestão de Projetos Públicos, Saúde Ambiental, Gestão de Municípios – Princípios, 

Projeto em Gestão Sustentável de Municípios I, Plano Municipal de Saneamento, 

nicipal, Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos, Gestão de Pessoas, Projeto em Gestão Sustentável de 


