
VAGAS TOTAIS:                                    60 Vagas
Público Alvo:
-Movimentos Populares                 15 Vagas
-Estudantes de Ensino Médio
  ou Graduação                                  15 Vagas
-Professores da Rede Pública       10 Vagas
-Gesto-Gestores Públicos                          05 Vagas
-Moradores da Zona Leste de SP 15 Vagas

- 07 de outubro
- 28 de outubro
- 11 de novembro
- 25 de novembro

LOCAL: Polo de Extensão do Campus
               Zona Leste UNIFESP
Horários: 14h às 18h (sábados)
DATA DOS ENCONTROS:
- 05 de agosto
- 19 de agosto
- 02 de setemb- 02 de setembro
- 23 de setembro

RESPONSÁVEIS PELO CURSO:
- Prof. Dr. Jorge Luiz Barcellos da Silva - Geógrafo | Coordenação 
(Unifesp Guarulhos);
- Prof. Dr. Ioshiaqui Shimbo - Engenheiro | Vice-Coordenação 
(UFSCar, Prof. Aposentado);
-- Prof. Dr.  Cledson Akio Sakurai - Engenheiro (Unifesp Baixada 
Santista);
- Prof. Dr. Anderson Rosa - Enfermeiro (Unifesp SP);
- Prof. Dra. Gabriela de Brelàz - Administradora (Unifesp 
Osasco);
- Prof. Dr. Zysman Neiman - Biólogo (Unifesp Diadema);
-- Prof. Dr. Pedro Fiori Arantes - Arquiteto e Urbanista (Unifesp 
Guarulhos);
- Prof. Dr. Ricardo Moretti - Engenheiro (UFABC).

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS:
OO curso de extensão identificará situações-problema em 
conflitos urbanos e direito à cidade. A partir de casos 
concretos, referenciados nas experiências dos participantes, 
serão mapeados territórios e agentes em conflito, em suas 
várias dimensões, políticas públicas, ações de resistência e 
mobilização. O reconhecimento das situações também será 
explorado por meio de jogos, cartografias críticas, mapas 
temátitemáticos, diagramas, produção de vídeos e exercícios de 
dramatização.
O objetivo é mobilizar e articular diversos conhecimentos e 
saberes, para avançar no entendimento sobre a dinâmica e 
interesses na produção social do espaço, a atuação do 
Estado e dos múltiplos atores envolvidos, possibilitando a 
compreensão multidimensional dos conflitos urbanos. Os 
exercícios, baseados em demandas sociais, contextos reais e 
aprendizado por problemas, irão ao fim solicitar a 
prproposição de estratégias e ações. O curso apresenta 
processos e estratégias que poderão ser mobilizadas pelos 
participantes futuramente em contexto de educaçao não 
formal e popular, mobilização, organização e planejamento 
governamental. É, igualmente, uma introdução aos temas e 
metodologias do Instituto das Cidades da Unifesp e 
implantação, e sua proposta político pedagógica.

CURSO DE EXTENSÃO
CONFLITOS URBANOS E DIREITO À CIDADE

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
30/maio a 30/junho
LINK: http://tinyurl.com/ycqgvd4p

CAMPUS ZONA 
LESTE

www.unifesp.br/cam
pus/zonaleste

AV. JACU PÊSSEGO, 
2630 - ITAQUERA


