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  “E por um momento 
haverá mais futuro 
do que jamais houve...” 
                    (Caetano Veloso) 

 

FELIZ 2007! 

 
 
 
 

EDITORIAL  A preparação do próximo encontro nacional da ANPUR, o XII ENA, ganha cada vez mais 
espaço na vida da Associação, no sentido de concretizar o evento e de propiciar as melhores 
condições para nossa reunião em Belém do Pará no próximo ano. O trabalho crescente da 
comissão organizadora, do comitê científico, dos júris de premiação, dos propositores de 
trabalhos e de sessões livres e da própria diretoria espelha a rede de cooperação que viabiliza 
esse momento concentrado de apresentação e embate de idéias e de construção de 
perspectivas para a área de estudos urbanos e regionais. 

Como parte desse movimento, estão lançados e reproduzidos no presente boletim os editais 
para as duas premiações que a ANPUR promove bianualmente, no momento de seus encontros 
nacionais: o 5º Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional”, para 
dissertações de mestrado e teses de doutorado e o 3º Prêmio “Milton Santos”, para artigos 
publicados.  

Mais uma vez, agradecemos a colaboração de todos os que possibilitam e enriquecem a vida 
da nossa Associação.  

 

RUMO AO XII ENA 

 
 

BELÉM (PA) 

21 A 25/05 
2007 

 

 A Comissão organizadora do XII Encontro Nacional da  ANPUR, atendendo à grande 
quantidade de solicitações, prorroga os prazos de inscrição e submissão de trabalhos completos 
para domingo, 7 de janeiro de 2007. Também prorroga para esse mesmo dia a data limite para 
a submissão de propostas de Sessões Livres. 

A Comissão informa ainda que, até as 24hs de domingo, 7 de janeiro de 2007, poderão ser 
alterados os cadastros de trabalhos, bem como arquivos atualizados poderão ser submetidos 
através do sistema on-line, evitando assim prejuízos para aqueles que entregaram seus 
trabalhos dentro do prazo.  

Até essa data, portanto, serão permitidas atualizações de informações de trabalhos, troca de 
Sessões Temáticas e inclusão de novos trabalhos. 
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A ANPUR espera com essa medida permitir que mais pesquisadores participem do evento com 
os resultados de suas pesquisas e, assim, garantir o acontecimento de mais um grande 
encontro. 

Não perca essa oportunidade única. Inscreva seu trabalho! Maiores informações disponíveis em 
http://www3.ufpa.br/xiienanpur. 

 
Edna Castro 

Coordenadora da Comissão Organizadora do XII ENA 
Diretora da ANPUR   NAEA/UFPA 

 

5º PRÊMIO 

BRASILEIRO  

POLÍTICA E 
PLANEJAMENTO 

URBANO E 

REGIONAL 
 

 

EDITAL 
 

 

 

 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – 
ANPUR - promoverá o concurso para o 5º Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e 
Regional”, nas categorias de Tese de Doutorado e Dissertação de Mestrado, de acordo com 
Regulamento aprovado em Assembléia Geral de 30 de maio de 1997.  

O prazo de inscrição terá início com a publicação deste Edital no Diário Oficial da União e as 
inscrições estarão abertas até 19 de fevereiro de 2007.  

Os textos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa. Serão aceitas somente 
inscrições de Teses de Doutoramento e Dissertações de Mestrado defendidas no período entre 
31 de janeiro de 2005 (data de encerramento das inscrições para o 4º Prêmio) e 19 de fevereiro 
de 2007 (data de encerramento das inscrições para este 5º Prêmio).  

A ficha de inscrição e o Regulamento estão disponíveis na sede da ANPUR e podem ser 
pedidos pelo endereço eletrônico anpur@ufba.br ou pelo fax (71) 3247-3511 ramal 232 ou 221. 
As inscrições serão feitas mediante o envio do formulário de inscrição acompanhado de 5 
(cinco) exemplares do trabalho concorrente para a Presidência da ANPUR, sediada no 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Federal da Bahia, Rua Caetano Moura 121, Federação, 40210-350, Salvador 
(BA), Brasil, que os encaminhará a um júri de cinco membros.  

Integram o júri das dissertações de Mestrado os professores Suzana Pasternak (presidente), 
Heloisa Soares de Moura Costa, Linda Gondim, Ana Cristina Fernandes e Sonia Marques. 
Integram o júri de tese de doutorado os professores Ana Clara Torres Ribeiro (presidente), 
Ângela Gordilho, Maria Cristina da Silva Leme, Marília Luiza Peluso e Eduardo Marques.  

Os dois júris examinarão os respectivos trabalhos e indicarão os contemplados até 17 de maio 
de 2007, data em que será dada ampla divulgação aos resultados. A entrega dos prêmios será 
feita durante o XII Encontro Nacional da ANPUR, em maio de 2006, em Belém, Pará, em data e 
local que serão também divulgados. 
 

Salvador, 14 de dezembro de 2006. 
 

Ana Fernandes 
Presidente da ANPUR PPGAU-FAUFBA 
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3º PRÊMIO  

MILTON SANTOS 

 
 

EDITAL 

 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional -
ANPUR promoverá o concurso para o 3º Prêmio “Milton Santos”, na categoria de Artigo.  

O prazo de inscrição terá início com a publicação deste Edital no Diário Oficial da União e as 
inscrições estarão abertas até 19 de fevereiro de 2007.  

Os textos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa. Serão aceitas somente 
inscrições de Artigos publicados no período entre 31 de janeiro de 2005 e 19 de fevereiro de 
2007. Os Artigos devem ser apresentados em sua versão publicada, dentro do periódico em que 
se encontram.  

A ficha de inscrição e o Regulamento estão disponíveis na sede da ANPUR e podem ser 
pedidos pelo endereço eletrônico anpur@ufba.br ou pelo telefone (71) 3247-3511 ramal 232 ou 
220. As inscrições serão feitas mediante o envio do formulário de inscrição acompanhado de 5 
(cinco) exemplares do trabalho concorrente para a Presidência da ANPUR, sediada no 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Federal da Bahia, Rua Caetano Moura 121, Federação, 40210-350, Salvador 
(BA), Brasil, que os encaminhará a um júri de cinco membros.  

Integram o júri os professores Henri Acselrad, Geraldo Magela Costa, Maria Flora Gonçalves, 
Lilian Fessler Vaz e Leila Christina Dias.  

O júri examinará os trabalhos e indicará o contemplado até 17 de maio de 2007, data em que 
será dada ampla divulgação aos resultados. A entrega do prêmio será feita durante o XII 
Encontro Nacional da ANPUR, em maio de 2007 em Belém, Pará, em data e local que serão 
também divulgados.  
 

Salvador, 14 de dezembro de 2006. 
 

Ana Fernandes 
Presidente da ANPUR PPGAU-FAUFBA 

 

XI REUNIÃO DO 

CONSELHO DAS 
CIDADES 

 A 11ª Reunião do Conselho das Cidades aconteceu nos dias 05 e 06 de dezembro, em Brasília. 
O primeiro dia dos trabalhos foi dedicado à reunião do pleno do Conselho, que apreciou e votou 
o regimento da 3ª Conferência das Cidades, a realizar-se em 2007.  

A manhã do segundo dia contemplou reuniões dos diferentes comitês técnicos que compõem o 
Conselho, seguida, à tarde, pelo pleno do ConCidades. A pauta do comitê de planejamento e 
gestão do solo urbano, do qual a ANPUR é integrante, concentrou-se em duas questões 
básicas.  

Em primeiro lugar, os membros do comitê discutiram e emendaram a minuta da resolução a ser 
proposta ao pleno do conselho, relativa à regulamentação do artigo 41, inciso V, do Estatuto da 
Cidade. O referido artigo versa sobre a obrigatoriedade de planos diretores para cidades 
inseridas na área de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional. Conforme relatado nos números anteriores do boletim, desde junho 
passado, buscava-se construir diretrizes que dessem conta da complexidade da questão, sem 
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restringi-la apenas à regulamentação já existente do CONAMA. Como resultado de todo esse 
processo de discussão, que envolveu inclusive o Ministério do Meio Ambiente, os termos finais 
da resolução – aprovados por unanimidade no âmbito do comitê e do pleno do conselho – 
orientam detalhadamente os poderes estaduais e municipais a se conduzirem em caso de 
territórios atingidos por empreendimentos com significativo impacto ambiental. 

A segunda questão tratada referiu-se ao projeto de lei 93/2006 do Senado, que alterava o 
Estatuto da Cidade, propondo a prorrogação do prazo para elaboração dos planos diretores 
para dezembro de 2007. Considerando o esforço realizado por cerca de 1600 municípios 
brasileiros para a elaboração dos planos diretores e repudiando alterações pontuais e 
casuísticas no Estatuto da Cidade, o comitê tratou como inoportuna e indesejável tal iniciativa, 
encaminhando resolução solicitando que o assunto fosse discutido em plenário e não votado 
por acordo de lideranças. Embora a resolução tenha sido aprovada no pleno do Conselho das 
Cidades, o referido Projeto de Lei foi aprovado por acordo no Senado e encaminhado para a 
Câmara, agora com o número 7648/2006, o que faz pressupor que a mobilização em torno 
dessa questão será ponto de pauta obrigatório em 2007. 

Uma discussão importante, oriunda do comitê de habitação, foi trazida para o pleno do 
Conselho e dizia respeito à regulamentação do acesso direto por parte das associações e 
entidades comunitárias aos recursos do FNHIS, sem intermediação de Estados e Municípios. 
Após um vivo debate, a resolução votada estabelece que a relação direta dessas entidades com 
o governo federal só valerá enquanto regra de transição, ou seja, até que todas as instâncias 
complementares do sistema de habitação de interesse social – estaduais e municipais, uma vez 
que a federal já está instituída – estejam formalizadas. O prazo para completar essa construção 
vai até dezembro de 2007. 

A totalidade das resoluções pode ser conferida em www.cidades.gov.br. 

 
Ana Fernandes 

Presidente da ANPUR   FAUFBA 

 

CIDADES DA 
FLORESTA 

 

UMA INCURSÃO 
NO URBANO 

AMAZÔNICO 

 Um dos grandes desafios que precisam ser enfrentados no estudo das cidades da Pan-
Amazônia, defende a socióloga Edna Castro, é ultrapassar as noções ecossistêmica e 
evolucionista da região, as quais limitam as análises aos aspectos físicos e tomam como 
referência de desenvolvimento outros núcleos urbanos. Ela acredita que é essencial entender 
cada cidade a partir das relações entre os atores sociais e o território, e esse foi o tom do 
Seminário Internacional Cidades na Floresta, realizado entre os dias 29 de novembro e 01 de 
dezembro, em Belém. Pesquisadores de vários países apresentaram resultados de seus 
estudos, articulados com o projeto Cidades, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA da 
UFPA, e provocaram discussões com especialistas convidados e que adotam diferentes 
perspectivas. 

Setenta por cento da população amazônica vive nas cidades, com as mais variáveis estruturas 
e redes de conexões com comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, por exemplo. E 
“entender as lógicas que estruturam essas diversidades de formas de ocupação urbana na 
Amazônia é extremamente interessante, pois remete a uma reflexão sobre a formação histórica 
e cultural, os processos de trabalho e os impactos das políticas governamentais na redefinição e 
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na reestruturação do espaço regional. Outra face, a mais visível, a da desigualdade social, 
revela o processo histórico de conflito e de confronto característicos de áreas de fronteira e que 
levou à impossibilidade, para muitos, de permanecer no campo e manter as formas tradicionais 
de trabalho, de apropriação da terra e de uso dos recursos que até então haviam garantido sua 
reprodução social”, pontua Edna Castro, uma das coordenadoras do evento e do projeto 
Cidades.  

Edna Castro pondera a importância de não se pensar as cidades apenas sob o ponto de vista 
do planejamento urbano. “A análise do espaço precisa ser deslocada para o entendimento das 
relações sociais. A idéia de isolamento é equivocada e esconde relações de aliança e de idas e 
vindas”, argumenta, destacando o trânsito freqüente das pessoas por cidades dos meios rural e 
urbano. 

 
Érika Morhy 

Jornal Beira do Rio  UFPA 

 

X COLÓQUIO 

INTERNACIONAL 
SOBRE PODER 

LOCAL 
 

 O X Colóquio Internacional sobre Poder Local, realizado em Salvador entre os dias 13 e 15 de 
dezembro de 2006, foi uma promoção conjunta da ANPUR – Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, da ANPAD – Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em  Administração e do  Comitê 17 – Organizações e Sociedade 
da International Sociological Association – ISA.  

O Colóquio se desenvolveu através de apresentação de trabalhos - 317 foram selecionados 
entre as 671 submissões, envolvendo no comitê de avaliação 95 pesquisadores nacionais e 
internacionais – sessões livres, oficinas e conferências especiais. Estas, em número de duas, 
abordaram temas relacionados aos estudos organizacionais e aos estudos urbanos. 

O X Colóquio prestou homenagem especial a dois eminentes pesquisadores que nos deixaram 
e que estiveram presentes em quase todas as edições anteriores do evento: Jacques Girin, do 
Centre de Recherche en Gestion/Écòle Polytechinique, e Isaac Josef, de Paris-Nanterre. Ambos 
deixaram importantes legados para a gestão do futuro e para o futuro da gestão. A primeira e a 
última mesa do Colóquio tiveram esses temas como objeto de reflexão em diferentes 
perspectivas.  

Os trabalhos apresentados nas sessões temáticas podem ser consultados nos anais do 
colóquio, organizados em CD. Informações podem ser obtidas através do e-mail 
coloquio@ufba.br ou do telefone (71) 3263-7345. 
 

Tânia Fischer 
Secretária-executiva da ANPUR CIAGS-EAUFBA 

 

VII CONFERÊNCIA 

DAS CIDADES 
 

 Aconteceu em Brasília, entre os dias 12 e 14 de dezembro, a VII Conferência das Cidades, 
promovida pela Câmara dos Deputados e que definiu como objetivo promover um balanço dos 5 
anos de implantação do Estatuto da Cidade. Embora bastante esvaziado em termos de 
participação, o evento reuniu várias representações de movimentos e de entidades para discutir 
as questões em pauta, com interessantes relatos, proposições e questionamentos sobre o tema. 
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A ANPUR foi convidada a representar o Conselho das Cidades (através de sua presidente) e o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (através de seu diretor, Prof. Nabil Bonduki). 
 

Ana Fernandes 
Presidente da ANPUR   FAUFBA 

 

DIALOGUES  

IN URBAN  
AND REGIONAL 

PLANNING – DURP 2 

 

 

 Diálogos em Planejamento Urbano e Regional é uma série de livros publicada em conjunto com 
o GPEAN - Global Planning Education Association Network, que congrega 9 associações de 
todos os continentes. A série espera promover integração, inter-fertilização e crítica. Os textos 
são indicados por cada uma das 9 associações e escolhidos por um comitê editorial 
internacional composto por 9 membros, um de cada associação.  

Nesse volume 2, a coordenação editorial foi assegurada por Henri Acselrad, da 
ANPUR/IPPUR/UFRJ, Bruce Stiftel, da ACSP/Universidade da Flórida e Vanessa Watson, da 
AAPS/Universidade de Cape Town. Dois textos de colegas brasileiros, selecionados entre os 
indicados pela Comissão Editorial da RBEUR aí foram publicados: The future of rurality under 
globalization, de  José Eli da Veiga e The instruments for urban reform and the ideal of 
citizenship: the current contradictions, de Lucianna Corrêa do Lago. 

Maiores informações em http://garnet.acns.fsu.edu/~bstiftel/GPEAN_IDURP.html.  

    

 

CIDADE  

E CULTURA: 
DIMENSÕES 

CONTEMPORÂNEAS 
 

 

SÃO CARLOS (SP) 
2007 

 

 
CHAMADA DE 

TRABALHOS 

 A proposta do SILACC 2007, “Cidade e Cultura: dimensões contemporâneas”, decorre da 
convicção de que é possível construir espaços adequados de reflexão e debate sobre práticas e 
representações que constituem o momento presente, fomentando a produção de conhecimento 
relativo a processos que impactam a cidade, em distintos campos do saber e buscando 
estabelecer bases para uma cooperação acadêmica mais efetiva, em particular sul-americana, 
que trabalhe com enfoques interdisciplinares, problemáticas da cultura e da espacialidade da 
cidade, suas continuidades e transformações em curso. 

O SILACC 2007, mais do que apresentar resultados, propõe-se a constituir um fórum que, a 
partir de marcos referenciais teóricos que contextualizem as temáticas abordadas no cenário de 
produção do conhecimento em torno das múltiplas dimensões que caracterizam a cidade como 
objeto de estudo, estabeleça questões para a continuidade do debate. Assim sendo, tem como 
objetivo colocar-se como um espaço de reflexão a partir da diversidade e das transversalidades 
disciplinares entre distintos campos do conhecimento que não se restringem à Arquitetura, à 
Urbanística e ao Urbanismo, potencializando interlocuções já existentes ou em construção.  

O evento está organizado em 03 sessões temáticas: “Conflitos e Consensos na Conformação 
da Cidade Contemporânea”, “Espacialidades Urbanas Contemporâneas” e “Projeto, Cultura e 
Projetualidade na Cidade Contemporânea”. O prazo para submissão de resumos é 14 de maio 
de 2007. Maiores informações em www.eesc.usp.br/silacc2007. 
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Caso não deseje receber o Boletim da ANPUR ,  responda a este e-mail colocando como assunto “suspensão de recebimento”. 

Contribuições devem ser encaminhadas para anpur@ufba.br  

 
 

A N P U R 
Presidente:                        Ana Fernandes (UFBa) 
Secretaria Executiva:       Tânia Fischer (UFBa) 
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                                                            Projeto Gráfico:               Xico Costa (UFBa) 
                                                                                      Editoria:                             Ana Fernandes (UFBa)                                                   

                                                                                
Faculdade de Arquitetura -UFBa 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
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