
Projetar a pólis
Para oferecer a cada município 
a melhor cidade

Especialização em Cidades - Gestão Estratégica do Território Urbano

Escola Politécnica

PARA QUE

Como administrar uma cidade? Como se faz uma boa 
cidade? Abordando a gestão do território urbano a partir 
de múltiplos olhares, a Especialização em Cidades 
propõe uma formação diferenciada, profissionalizando o 
aluno em consultoria, elaboração e implementação de 
planos e projetos de gestão estratégica do território 
municipal.

Contando com professores de diversas áreas, o curso 
mostra como distinguir e utilizar conceitos e instrumen-
tos de análise e intervenção, preparando profissionais 
para atuarem junto a administrações locais no enfrenta- 
mento de problemas urbanísticos. As  aulas  propõem uma 

nova visão do planejamento municipal, ao mesmo tempo 
que viabilizam a sua implementação segundo as exigên-
cias da constituição e dos estatutos da cidade e da 
metrópole.

A especialização ainda confirma a missão da Unisinos e 
seu protagonismo na qualificação continuada de profis-
sionais atuantes no planejamento territorial urbano brasi-
leiro. Você conhecerá os principais objetivos da política 
urbana nacional e buscará igualdade na distribuição dos 
benefícios da vida urbana entre os cidadãos, combatendo 
a exclusão  populacional que acontece atualmente na 
grande maioria dos municípios brasileiros.

Quinzenal

Periodicidade

366 horas

Carga horária

Presencial

Modalidade



A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PÓS-CURSO

A Especialização em Cidades - Gestão Estratégica do Território Urbano é composta por disciplinas.

COMO É O CURRÍCULO

Com sólidos fundamentos teóricos e históricos sobre a 
cidade, você terá embasamento para planejar e gerir o 
município, identificando as principais questões e desa-
fios do espaço urbano na atualidade. O seu olhar captará 
os principais agentes de intervenção na cidade, conside-
rando, de um lado, as funções e instrumentos do poder 
local, e, de outro, a participação da sociedade nesse

processo. Enriquecido por metodologias e estratégias 
atualizadas, o seu planejamento apontará para uma 
cidade com desenvolvimento sustentável, integrada ao 
meio ambiente. Você também saberá trabalhar com os 
aspectos técnicos e legais da gestão urbana, como a base 
de dados e informações municipais, as estruturas de orga-
nização administrativa e a legislação urbanística.

PARA QUEM

A gestão de uma cidade envolve conhecimentos diversos. 
A especialização contribuirá para a atuação de profissio-
nais graduados em cursos como Arquitetura e Urbanismo, 
Administração, Direito, Economia, Engenharia Civil, 
Engenharia  Ambiental,  Agronomia, Gestão Ambiental,  

Geografia, Economia, Geologia, História, Sociologia, 
Biologia e profissionais de outras áreas com afinidade 
profissional e que desejam atuar em cidades e sua 
gestão territorial.

Urbanização, Memória e Patrimônio Cultural
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SOMA CARGA HORÁRIA

Preparação para Projeto Aplicado

Desenvolvimento de Projeto Aplicado

Atividades Integradoras

Implementação Legal e Financeira de Planos e Projetos

Sistemas Urbanos

Geoprocessamento aplicados à Gestão Territorial e a Sustentabilidade

Planos Setoriais

Mobilidade Urbana

Instrumentos de Planejamento Territorial

Dimensões Territoriais e Escalas de Planejamento Urbano e Regional

Legislação Urbana e Ambiental

Licenciamento Ambiental

A Questão Ambiental e a Sustentabilidade das Cidades

36hA Produção da Habitação Social



Para informações de período de inscrições, investimento e professores acesse a página do curso:

https://bit.ly/2sUIot3

Como principal diferencial, o aluno receberá um 
assessoramento individualizado e, ao final, desenvolverá 
o projeto junto a um professor orientador.

Projeto Aplicado

O trabalho final do curso será o desenvolvimento de um 
Projeto Aplicado, no qual o aluno poderá abordar 
questões da sua realidade profissional, principal 
características dos MBAs e Especializações. A discipli-
na ocorrerá de forma distribuída ao longo do curso. O 
projeto será desenvolvido e finalizado antes do 
término das aulas, garantindo aplicação do conheci-
mento em tempo real. 


