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Direito à Cidade e o Meio Ambiente Urbano I – A legislação 

Urbanística nos Municípios da região Metropolitana de 

Curitiba 

Objetivo do Grupo: Oportunizar aos acadêmicos do curso de Direito o desenvolvimento de 

estudos doutrinários, jurisprudenciais e da legislação urbanística, com ênfase metodológica em 

estudos de casos nos municípios que compõem a região Metropolitana de Curitiba. 

Encontros:  Os encontros serão realizados na sala 177 3º andar – Bloco6 das 18h00 às 19h00 

1º Encontro 20/08: Apresentação do Grupo, explanação sobre os municípios, 

indicação de textos para seminários e distribuição dos grupos de municípios entre os 

membros discentes para pesquisa de legislação urbanística 

2º Encontro 03/09: Tema: A Legislação Urbanística, a Competência Municipal e o 

Desenvolvimento Urbano. Metodologia, Seminário e Debate. 

3º Encontro 17/09: Tema: A Legislação Urbanística- Municípios Grupo 1. Metodologia, 

Seminário e Debate. A pesquisa devera abranger todo o histórico da legislação urbanística 

na localidade, assim como mapas e gráficos, se existentes. 

4º Encontro 01/10: Tema: A Legislação Urbanística – Municípios Grupo II. 

Metodologia: Seminário e debate. A pesquisa deverá abranger todo histórico da legislação 

urbanística na localidade, assim como mapas e gráficos, se existentes. 

5º Encontro 15/10: Tema: A Legislação Urbanística – Municípios do Grupo III. 

Metodologia, Seminário e debate. A pesquisa deverá abranger todo histórico da legislação 

urbanística na localidade, assim como mapas e gráficos, se existentes. 

6º Encontro 29/10: Tema: A Legislação Urbanística – Municípios do Grupo IV. 

Metodologia, Seminário e debate. A pesquisa deverá abranger todo histórico da legislação 

urbanística na localidade, assim como mapas e gráficos, se existentes. 

7º Encontro 12/11: Tema: A Legislação Urbanística – Municípios do Grupo V. 

Metodologia, Seminário e debate. A pesquisa deverá abranger todo histórico da legislação 

urbanística na localidade, assim como mapas e gráficos, se existentes. 

8º Encontro 26/11: Encerramento. A apresentação do mapeamento e diagnóstico da 

legislação urbanística dos municípios que integram a Região Metropolitana de Curitiba. 

Na ocasião, os alunos poderão apresentar propostas para novos estudos ou projetos de 

artigos a serem desenvolvidos sob orientação da coordenadora. 
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Coordenadores: Profª Thanyelle Galmacci 

Período das atividades:  De 20/08 a 26/11/2015 

Membros: Ainda não definidos. 

 


