o PROURB e o CIAUD convidam
Em um mundo globalizado, nosso quotidiano é
cada vez mais visível (e vivido) nas redes sociais
e as tecnologias digitais estão sendo usadas
para criar várias oportunidades para o cidadão
interagir com as instituições nos diferentes níveis
político, económico e social.
De governos locais a regionais e nacionais,
de administrativos a políticos, há um número
crescente de canais para diferentes níveis
de participação. Há uma tendência mundial
na adoção de tecnologias digitais pela
administração pública na forma de aplicativos
móveis baseados na Web, modelagem e
simulação digital e plataformas interativas.
Portugal não é exceção, na medida em que a
legislação do país contempla a utilização de
plataformas de gestão territorial colaborativas.
Na rotina diária das administrações locais,
no entanto, essas tecnologias e plataformas
raramente são usadas.
As conclusões aportam que face ao esgotamento
do modelo de democracia representativa
neoliberal ocidental urge encontrar caminhos
alternativos para construirmos coletivamente
cidades mais sustentáveis, através do reforço
associativo, onde as universidades poderão ter
um importante papel a desempenhar.
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Programação

Seminário Internacional

Governança Digital, Identidade e Participação

25/09 - terça-feira
9h00 - Abertura
Denise Pinheiro Machado - coord. do PROURB
Rodrigo Cury Paraizo - PROURB/UFRJ
José Luis Crespo - CIAUD/Univ. de Lisboa

09h30 - Palestra Rodrigo Aguilar (USACH)
Procesos de participación ciudadana en rehabilitaciones
de valor patrimonial. El caso de la Biblioteca y Archivo
Regional de Punta Arenas

Modelos participados na governança territorial. Casos de
Estudo: centros antigos de Portimão e Loulé - Portugal
Entre os espaços ‘convidados’ e os espaços ‘inventados’
nas favelas cariocas: participação, ativismo e insurgências
urbanas

11h00 - mesa 5 - mediação: Fabiana Izaga
Política pública de saneamento e governança digital:
instrumentos e possibilidades de participação
democrática

Thaisa Comelli (LAURBAM/PROURB)

Ana Lucia Britto (LEAU/PROURB)

15h45 - Intervalo

Geração cidadã de dados, construção de narrativas e
participação social

Lucinda Caetano (GEU-CIAUD-FA-UL)

10h45 - Intervalo

16h00 - mesa 3 - mediação: Maria Cristina Cabral
Da Teoria à Prática. Reflexões em torno de iniciativas e
experiências participativas

11h00 - mesa 1 - mediação: Cristóvão Duarte
Cartografias dos vazios urbanos no centro do Rio

A Paisagem Urbana nos Centros Históricos das Cidades
de Médio Porte. Caso de Estudo: Campus de Goytacazes

Andrea Borde (LAPA/PROURB)

Fabrício Alvarenga (FA-UL)

Avanços e retrocessos em processos participativos: o caso
referência de Porto Alegre

Debates da arquitetura e o golpe militar de 1964:
rupturas e permanências

Marlise Sanchotene (LADU/PROURB)

Marina Lage Lima (PROURB)

O cidadão no banco de dados: novas tecnologias, senso
comum e vulnerabilidades -

Expansão Urbana, Ordenamento, Gestão e Governança
do Território. Caso de Estudo: Região Metropolitana do
Rio de Janeiro

Rosangela Cavallazzi (LADU/PROURB)

Evaluación fenomenológica y físico-ambiental interior de
edificios abandonados para proponer usos pertinentes

Ana Rita Queirós (GEU-CIAUD-FA-UL)

Vicente de Paula Loureiro (FA-UL)

Sebastian Vizcarra (USACH)

12h30 - Almoço
14h00 - mesa 2 - mediação: James Miyamoto
Governança e Assimetria do Poder. Casos de Estudo:
Municípios Maranhenses pós Constituição Federal de 1988
Jussara Martins Nogueira (FA-UL)

Democracia participativa e mecanismos de controle:
revisão de Plano Diretor no Rio de Janeiro pós
redemocratização até o Governo Crivella
Luciana Albuquerque (LADU/PROURB)

10h45 - Intervalo

26/09 - quarta-feira
9h00 - mesa 4 - mediação: Eliane Bessa
Cidadania em movimento: o caso referência do Plano
Diretor Participativo de Nova Friburgo
Vivian Assis (LADU/PROURB)

A ‘Governança Urbana Participativa’: A Experiência do
Conselho Nacional das Cidades – Ministério das Cidades
Will Coelho

Cadarços Urbanos: a visibilidade de apropriações
espaciais através dos dados
Yuri Torres (Uniredentor)

Clara Sacco (data_labe)

Participação Social e Ordenação Sistêmica da Paisagem:
Estudo de Caso em Paraty/RJ
Raquel Tardin (PROURB)
Hackeando o hackthon: experiências no Rio de Janeiro
e Niterói
Vanessa Goulart de Oliveira Cury

12h30 - Almoço
14h00 - Palestra José Luis Crespo (GEU-CIAUD-FA-UL)
A participação na arquitectura e no Urbanismo: entre a
teoria e a prática. O caso português
15h45 - Intervalo
16h00 - mesa 6 - mediação: Naylor Vilas Boas
Governanças e dissidências
Aline Couri Fabião (GP Humanas Tecnologias/EBA)

Livrit: trajetória de um aplicativo de gerenciamento de
calçadas
Francisco Viniegra (Livrit)

Mobilidade e ubiquidade: processos colaborativos e
ações coletivas da sala de aula para a cidade
Joy Till (DAD PUC-Rio)

Caronaê: unificando e ampliando as caronas na UFRJ
Luisa da Cunha Teixeira (Caronaê)

17h30 - Encerramento

