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PROPOSTA DE DISCIPLINA OPTATIVA – SEMINÁRIOS 

OFERECIMENTO: 1º SEMESTRE DE 2023 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: 
Regularização fundiária de interesse social - os casos das ocupações Em Busca 

de Um Sonho e Em Busca de Moradia em São Carlos-SP 

Tipo de disciplina:  ( X  ) Seminários de Arquitetura Contemporânea 

Docentes responsáveis: 

Marcel Fantin 

Colaboradores: Ana Luísa Silva Figueiredo, Anna Laura Pereira Rossi, Danielle 

Zoega Rosim, Guilherme Nelli Zaratine, Renan Santos Gomez, Thiago Pizzo 

Scatena. 

Monitora: Ana Cláudia Mauer dos Santos 

Oferecimento: ( x  ) semestral     (  ) trimestral      (   ) bimestral    (   ) concentrada 

Nº de créditos da disciplina: 

1 crédito-aula = 15 horas-aula 

1 crédito-trabalho = 30 horas-trabalho 

Créditos-aula (CA): 3     Créditos-trabalho (CT): 1 

Carga horária total (CA+CT): 

(considerar múltiplos de 15 horas) 
45 + 30 = 75 horas 

Dia da semana e horário de 

oferecimento: 

( x ) 4ª feira 

Horário: 14h-17h 

Data de início e término da disciplina: Início: 15/03/2023  Término: 21/06/2023 

Número de vagas para o curso de 

Arquitetura e Urbanismo: 
25 vagas 

Número de vagas para o Programa de 

Dupla Formação IAU/EESC: 
5 vagas 

Período ideal 

(turma para a qual a disciplina será 

oferecida) 

Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

( x  ) 3º ano  ( x  ) 4º ano  ( x  ) 5º ano 

 

Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

(   ) 1º ano  ( x  ) 2º ano: 

Justificar o oferecimento para esses anos: 

A disciplina aborda conceitos iniciais do urbanismo brasileiro e planejamento 

urbano, que não necessitam conhecimentos anteriores de disciplinas cursadas, 

apenas conhecimentos adquiridos no primeiro ano de graduação, podendo ser 

lecionada para alunos de segundo ano em diante. 

 

Será oferecida para outro curso? ( x ) sim (   ) não 

Qual? Engenharia Ambiental e Engenharia Civil 

Quantas vagas? 5 vagas 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 

Objetivo: 

Apresentar o que é o instrumento de Regularização Fundiária de Interesse Social 

(REURB-S); Discutir como se dá sua aplicação no contexto brasileiro; Analisar 

os casos das ocupações Em Busca de Um Sonho (OEBUS) e Em Busca de 

Moradia (OEBUM) na zona sul de São Carlos-SP; Discutir a aplicação do 

instrumento no caso analisado; Participar de atividades práticas em contato com 
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os moradores e lideranças para construção da REURB-S na ocupação OEBUS e 

OEBUM.  

Programa resumido: 

1 - Agendas das cidades na contemporaneidade e a luta por moradia; 

2 - Função social da cidade e da propriedade, o Estatuto da Cidade e 

instrumentos de regularização de assentamentos precários; 

3 - A aplicação do instrumento REURB-S no Brasil; 

4 - Ocupações na cidade de São Carlos e o planejamento urbano do município; 

5 - Atividades práticas nas ocupações Em Busca de Um Sonho (OEBUS) e Em 

Busca de Moradia (OEBUM). 

Programa: 

O conteúdo da disciplina será abordado em aulas teórico-expositivas quanto aos 

seguintes temas: 

1 - Agendas das cidades na contemporaneidade e a luta por moradia; 

2 - Função social da cidade e da propriedade, o Estatuto da Cidade e 

instrumentos de regularização de assentamentos precários; 

3 - A aplicação do instrumento REURB-S no Brasil; 

4 - Ocupações na cidade de São Carlos e o planejamento urbano do município. 

A disciplina contará com atividades práticas nas ocupações Em Busca de Um 

Sonho (OEBUS) e Em Busca de Moradia (OEBUM) na zona sul de São Carlos-SP, 

para acompanhar e participar do processo de Regularização Fundiária que está 

sendo realizado.  

Método e Critério de Avaliação: 
Aulas teórico-expositivas, Roda de conversa (diálogo livre), Leitura textual, 

atividades práticas, trabalho em grupo. 

Participação em aula e atividades programadas. 

Norma de Recuperação: Oferecerá recuperação de acordo com as normas vigentes. 

Requisitos para cursar a disciplina: Não há. 
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FERNANDES, Edésio (org.). Direito Urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1988 
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Outras informações que julgar necessárias: 

A disciplina visa propiciar aos alunos oportunidade de acompanhar e participar do processo de Regularização Fundiária em 

andamento nas ocupações com aporte do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e as associações sem fins lucrativos 

Veracidade e Maitá ATHIS (financiadas pelo CAU/BR e CAU/SP para o desenvolvimento do projeto de ATHIS). Membros das 

associações participarão das aulas e apresentações teóricas. Em discussão com os envolvidos e alunos, serão escolhidas 

atividades práticas que os alunos irão se envolver, a fim de participar do desenvolvimento dos estudos técnicos urbanísticos, 

levantamentos socioeconômicos, oficinas participativas, entre outras possíveis etapas do projeto de ATHIS para a Regularização 

Fundiária das ocupações, desde que de acordo com a carga horária máxima estipulada para a disciplina e com os demais 

envolvidos no processo. 

 

Data: 25/10/2022. 

Docente responsável (coordenador) pelo encaminhamento da proposta: Marcel Fantin 


