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A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo 

e do Laboratório de Arquitetura e Urbanismo (LAU) torna pública a chamada de trabalhos para o 

II Encontro de Regularização Fundiária, Habitação e Direito à Cidade– II ERHaD, que ocorrerá 

nos dias 05, 06 e 07 de Dezembro de 2016 na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e no Centro 

Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). 

 

1. DOS OBJETIVOS DO ENCONTRO  

 

1.1 Objetiva-se com a realização deste evento compreender os problemas relacionados a regularização 

fundiária, habitação e direito à cidade nas Regiões Norte e Centro-Oeste, pela lógica da demanda e da 

disputa pelos espaços urbanos.  

 

1.2 O público-alvo consistirá em pesquisadores, docentes, estudantes, gestores e técnicos, membros 

dos conselhos municipais e estaduais, movimentos sociais e demais agentes sociais envolvidos com a 

temática do desenvolvimento urbano. Trata-se de um público bastante diversificado, tendo em vista a 

abrangência das problemáticas em questão, o que dará base para um rico debate que terá como pano 

de fundo o tema “Cidades participativas e socialmente justas: vivências e um novo olhar sobre o 

desenvolvimento das cidades”.  

 

1.3 Pretende-se ao longo de três dias (05, 06 e 07 de dezembro de 2016) promover palestras, 

apresentações de trabalhos científicos, visita técnica, exposição fotográfica e mesas de debate. 

Portanto, o II ERHAD buscará se firmar neste importante espaço criado para a democratização do 

conhecimento, tendo as universidades o papel da disseminação dos resultados dos programas de 

extensão e pesquisa sobre o tema. Interessante ressaltar que o protagonismo caberá à sociedade no 

estabelecimento de um diálogo que possibilite a todos se apropriar deste arcabouço produzido.  

 

1.4 Este evento representará, ainda, uma valiosa contribuição para a consolidação da pesquisa nas 

Regiões Norte e Centro-Oeste, pontuando que a problemática da regularização fundiária, da habitação 

social e do direito à cidade têm características específicas nessas regiões do país, incluindo o contexto 

da Amazônia Legal de parte da Região Norte. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 As submissões dos resumos deverão ser realizadas a partir do dia 03 de outubro de 2016 até o 

dia 28 de outubro de 2016 as 23h59min, cujos textos serão recebidos pela Comissão Organizadora 

através do e-mail erhad2016@gmail.com. 

 

 3. DAS SUBMISSÕES DOS RESUMOS  

 

3.1 Os resumos submetidos à avaliação para apresentação no II ERHAD deverão conter entre 500 e 

600 palavras, devidamente adequados aos seguintes eixos temáticos: A) A Dinâmica Urbana; B) 

Habitação e Irregularidade; C) Direito à cidade.  
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A) A Dinâmica Urbana 

Tema 1: Áreas ambientalmente sensíveis no espaço urbano: Processos de Regularização em Áreas 

de Preservação Permanente (especialmente para habitação de interesse social). Uso e Ocupação de 

Unidades de Conservação em áreas urbanas consolidadas, requisitos, procedimentos e experiências. 

Histórico de formação e ocupação de áreas ambientalmente sensíveis no espaço urbano, ações, desafios 

e perspectivas. 

Tema 2: Ações de Planejamento Urbano: mecanismos para mitigar o crescimento da 

irregularidade urbana: As ocupações irregulares e seus processos de regularização urbanística, 

experiências e projetos. Relações da questão fundiária com a formação e a consolidação de vazios 

urbanos por indução do Estado. Potencialidades e experiências de utilização de instrumentos 

urbanísticos, como Outorga Onerosa, IPTU Progressivo dentre outros e suas relações com os Planos 

Diretores (especialmente os que já passaram por revisões).  

Tema 3: Formalidade e informalidade: aspectos estruturantes da dinâmica urbana: Histórico de 

processos de crescimento urbano contrapondo e tensionando os conceitos de formalidade e 

informalidade urbanas. Dinâmicas urbanas contemporâneas calcadas na produção informal da cidade. 

Aparecimento, processos de aprovação e relações entre loteamentos para diferentes classes sociais. 

Loteamentos e condomínios para rendas médias e altas em áreas limítrofes ao perímetro urbano, a 

privatização de espaços públicos, o espalhamento da cidade por meio dos loteamentos irregulares; a 

construção de habitação social distante de equipamentos e serviços urbanos. Processos de grilagem.  

B) Habitação e Irregularidade 

Tema 1: Aglomerados subnormais, assentamentos precários e déficit habitacional: discutindo 

conceitos: Identificação e quantificação de aglomerados subnormais e assentamentos precários em 

suas relações com as diversas dinâmicas urbanas contemporâneas. O crescimento do déficit 

habitacional quantitativo e suas relações com o mercado imobiliário. Déficit qualitativo e suas 

implicações para os processos de regularização. 

Tema 2: Experiências em Habitação de Interesse Social: Experiências diversas em Regularização 

de assentamentos precários. Experiências de Regularização com a utilização de ZEIS e outros 

instrumentos do Estatuto das Cidades. Programas Habitacionais nas diversas esferas, estudos e 

impactos. 

Tema 3: Qualificação da habitação e Participação Social: Vencendo a irregularidade: Regularização 

e assistência técnica. Experiências de qualificação de assentamentos precários e conjuntos 

habitacionais. Experiências e potencialidades do Fundo Municipal de Habitação e Conselho Gestor do 

Fundo e suas relações com Políticas de Regularização Fundiária. 

C) Direito à cidade 

Tema 1: Segurança da posse: Os princípios da função socioambiental da propriedade e da cidade. 

Ações possessórias e a garantia da segurança jurídica da posse. Novos dispositivos do Código de 

Processo Civil regulamentando a legitimidade coletiva e a possibilidade de mediação em conflitos 

derivados da posse de bens. Possibilidades e limitações da utilização da Usucapião, Direito Real etc. 

Tema 2: A nova ordem urbanística na construção das bases do direito a cidade: Legislação de uso 

e ocupação do solo e a Regularização Fundiária. O direito: ao planejamento urbano; à moradia digna; 

à preservação ambiental; à captura das mais-valias urbanísticas e à regularização fundiária de interesse 

social. A indissociabilidade entre direito e gestão urbana. Reflexões sobre o papel do Direito brasileiro 

no processo de exclusão social e de segregação territorial. O papel do jurista na mudança paradigmática 

e a participação na elaboração do planejamento e da gestão da cidade. Os Plano Diretores Municipais: 
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efetividade e contradições. Reflexões a respeito da aplicação da Lei Federal nº 11.977/2009 nas 

Regularizações Fundiárias Urbanas de Interesse Social. 

Tema 3: Participação social e mediação de conflitos: Espaços de mediação e prevenção de conflitos 

fundiários urbanos. Modelos alternativos de resolução de conflitos. A gestão democrática e as formas 

de materialização. Controle e gestão da valorização da terra, a partir da participação social em 

Conselhos e Fundos Municipais. A participação popular nas revisões dos Planos Diretores Municipais. 

3.2 Poderão ser indicados até 3 (três) autores para cada resumo inscrito.  Cada pesquisador (a) poderá 

enviar até 3 (três) resumos, um único para cada Eixo. 

 

3.3 Os resumos selecionados serão apresentados oralmente ou em formato de pôster durante o Encontro 

nas Sessões Temáticas, de acordo com a indicação do Comitê Científico. Poderão ser enviados 

trabalhos por professores, estudantes, pesquisadores, profissionais de diversas áreas, representantes de 

movimentos sociais, organizações da sociedade civil e dos governos. 

 

3.4 As diretrizes para elaboração dos resumos são: 

 

a) Fonte Times New Roman – tamanho 12, formato: A4, margens (esquerda, direita, inferior e 

superior): 1,5 cm. Espaçamento entre linhas simples.  
 

b) Número de palavras: mínimo de 500 e máximo de 600 palavras, excetuando-se o título, 

bibliografia, a autoria da pesquisa e vinculação.  

 

c) A identificação da área temática em que o trabalho se insere deverá atender à numeração descrita 

nas normas do evento; estar em letras maiúsculas, com destaque em negrito e no modo de 

alinhamento ‘justificado’.  

 

d) O título do resumo deve estar em letras maiúsculas, destaque em negrito e no modo de forma 

‘justificado’. 

  

e) O (s) nome (s) do (s) autor (es) deve (m) ser grafado (s) com iniciais maiúsculas, itálico e na forma 

centralizada.  

 

f) O (s) autor (res) deve (m) inserir (em) a vinculação em nota de rodapé (Formação/Instituição/E-

mail) O resumo deve conter Introdução, Desenvolvimento e Considerações Finais. 

 
 

 

 4. DAS SUBMISSÕES DOS ARTIGOS COMPLETOS  
 

4.1 Dos resumos aceitos pela comissão do evento poderá ser encaminhado artigo completo de 7 a 10 

páginas, de acordo com as diretrizes estabelecidas para os resumos, até o dia 04 de dezembro de 2016.  

 

4.2 Para publicação as produções encaminhadas obrigatoriamente deverão ser apresentadas no 

Encontro e serão avaliadas pelo Comitê Cientifico, que emitirá parecer (aceito ou rejeitado), segundo 

a originalidade, relevância e adequação do tema à proposta do evento, consistência 

teórica/metodológica e a contribuição para o conhecimento na área.  

 

4.3 A divulgação dos artigos completos aceitos será realizada até o dia 30 de janeiro e não haverá 

recebimento de recursos.  
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 5. DOS PRAZOS  
 

5.1. Os prazos para este edital seguem na tabela abaixo: 
 

28/09/2016 Lançamento do Edital 

03/10/2016 a 28/10/2016 Período para envio de resumos 

29/10/2016 a 04/11/2016 Período de avaliação dos resumos pelo Comitê Científico 

05/11/2016 Divulgação dos resumos aceitos 

04/12/2016 Prazo para envio de artigo completo 

30/01/2017 Divulgação dos artigos completos aceitos 

 

 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

6.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Encontro. 
 

6.2 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8339, pelo 

e-mail erhad2016@gmail.com ou no site http://www.capacidades.gov.br/blog/mostrar/id/86. 

 

 

 
 

Palmas, 28 de Setembro de 2016. 

 

 

 

 

João Aparecido Bazolli 
Coordenador do Projeto “Cidades Sustentáveis: 

Tocantins em Foco” 

 

Olivia de Campus Maia Pereira 
Coordenadora do Laboratório de Arquitetura e 

Urbanismo 

 

 

 

 

 


