Bacharelado em
planejamento territorial

BACHARELADO EM
PLANEJAMENTO TERRITORIAL
é um curso de graduação
vinculado ao Bacharelado em
Ciências e Humanidades da
Universidade Federal do ABC,
oferece 76 vagas nos períodos
matutino e noturno, totalizando a
carga horária de 2772 horas.
O curso, voltado ao estudo do
território, oferece formação
que integra conhecimentos de
diversas áreas disciplinares:
ciências humanas e sociais
(economia, administração,

demografia, planejamento
urbano e regional, ciência política,
direito, sociologia, geografia
e história) e ciências exatas e
naturais (estatística, cartografia,
geoprocessamento e ecologia).
COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES: O Bacharel
em Planejamento Territorial
estará habilitado para a
elaboração de planos municipais,
metropolitanos e regionais;
planos de risco e gerenciamento
de resíduos sólidos; planos
de habitação, regularização
fundiária; planos de mobilidade
urbana; desenvolvimento
rural; diagnósticos urbanos
e ambientais; estudos de

prospecção para viabilização de
empreendimentos imobiliários
(mercado imobiliário); elaboração
de planos de recuperação ou
gestão ambiental (ex: Bacias
Hidrográficas produtoras de
água para o abastecimento);
avaliação de impactos da
expansão da atividade econômica
(ex: atividades baseada em
commodities: grãos, minérios),
dentre outras.

de cooperação e instituições
acadêmicas e de pesquisa. Na
área de Planejamento Urbano e
Regional da CAPES, existem cerca
de 40 cursos reconhecidos de
mestrado e doutorado, sendo a
carreira acadêmica outra atuação
possível deste profissional.

REGULAMENTAÇÃO
PROFISSIONAL: A atuação deste
profissional não é fiscalizada por
Conselhos Profissionais, pois
MERCADO DE TRABALHO:
o artigo 5° XIII da Constituição
O profissional poderá atuar
Federal de 1988 garante a
em diferentes modalidades de
liberdade no exercício de qualquer
planejamento e gestão territorial: trabalho, desde que não exista
setor público: municípios, estados, norma que condicione o seu
Distrito Federal, ministérios,
exercício em razão de riscos
secretarias, autarquias, agências
sociais que a profissão oferece,
reguladoras, empresas públicas
sendo que tais riscos inexistem
e sociedades de economia
no caso do Planejador Territorial.
mista; setor privado: mercado
Os planejadores formados no
imobiliário, planejamento
Brasil podem ainda se associar
logística, empresas de serviços e
a entidades internacionais, a
consultoria, bancos (de fomento)
exemplo da International Society
e agências de financiamento ou
of Urban and Regional Planners,
ainda em organizações sociais e do (ISOCARP), e as atividades da
terceiro setor, movimentos sociais, Global Planning Education
agências bilaterais e multilaterais
Association Network (GPEAN).

O BPT objetiva assegurar uma formação ampla e interdisciplinar
tendo por base o território compreendido e analisado sob
diversas escalas e processos. Isto significa dizer que o
profissional estará habilitado a participar de equipes
interdisciplinares nos setores público e privado, atuando
no planejamento, na gestão e na elaboração de diferentes
produtos, metodologias e processos. Os planejadores territoriais
formados no Brasil podem se associar à International Society
of Urban and Regional Planners ISOCARP - https://isocarp.org/
criada em 1965, à ALEUP - Associación LatinoAmericada de
Escuelas de Urbanismo y Planificación com sede no México
- https://aleup.org/. Além disso, o curso tem participação nas
atividades da Global Planning Education Association Network
(GPEAN) - http://www.aesop-planning.eu/en_GB/gpean.
Confira o projeto pedagógico completo no site: http://
graduacao.ufabc.edu.br/bpt/index.php/projeto-pedagogico-edisciplinas
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