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NOTA  
DE BOAS VINDAS
Benvindos ao Rio de Janeiro! 
Benvindos à cidade de Tom e Vinicius, de Chico Buarque e 
Clarice Lispector! E de escritores e artistas negros também eles 
incontornáveis como Machado de Assis, Conceição Tavarez, 
Joel Rufino dos Santos e ainda Maria Beatriz Nascimento e Tim 
Maia. E agora se pode acrescentar, à cidade de Marielle Franco!

Benvindos ao 1º Seminário Latino-Americano em Risco, 
resiliência, arquitetura humanitária e incremental 
housing em favelas: o papel das universidades, 
dos(as) profissionais de arquitetura, da área social e das 
Marias&Marielles (5-6 Dez 2019, Rio de Janeiro). Esta é uma 
organização de pesquisadores e professores de: U.Lisboa (FAU, 
CIAUD), PUC-Rio (RJ), UIC (Barcelona, master in Sustainable 
Emergency Architecture), UFF (EAU, PPGAU, Niterói-RJ), 
U.Beira Interior (DECA, Portugal) e da ONG Building 4Humanity 
(Coimbra, Portugal)

Quase a atingir o primeiro quinto de século XXI, a população 
mundial e em particular a população das grandes cidades, 
continuam em forte crescimento. Mas regra geral este 
crescimento não acontece de uma maneira equilibrada, 
ordenada, e as os assentos informais, as chamadas areas 
precárias, multiplicam-se por todo lado, conformando a 
insuficiência, e por vezes a desadequação, de pesados 
programas públicos de promoção de habitação social, como 
é exemplo no Brasil o Minha casa minha vida. Algumas 
tendências de densificação urbana e sobretudo peri-urbana, 
apresentam-se preocupantes. Como resultado de profundas 
assimetrias regionais causadas pelo subdesenvolvimento, pela 
fome, guerra, ou políticas de repressão de governos totalitários, 
crescem os movimentos migratórios massivos, externos ou 
internos, e de deslocamento de refugiados.  

Em particular no chamado Sul global, o vertiginoso ritmo da 
urbanização tem favorecido um rápido aumento do numero 
de habitantes das metrópoles. Sem alternativas economica, 
cultural e socialmente acessíveis, parte significativa das famílias 
que chegam à cidade acabam por fixar-se nas periferias ou 
interstícios urbanos sub-infraestruturados, quantas vezes 
secundarizados ou ignorados nas políticas publicas. Nestas 
áreas, a falta de serviços urbanos básicos é a regra, e a 
exposição ao risco de desastres é das mais elevadas, quer 
por via de ocupação de áreas geologicamente instáveis, não 
adequadas à edificação, quer por ausência de investimento na 
redução do risco e preparação dos desastres; quer ainda pela 
vulnerabilidade dos grupos sociais. Estes grupos dispõem de 
baixa renda, níveis de educação mínimos, e incluem segmentos 
particularmente vulneráveis- idosos, mulheres e crianças, ou 
ainda outros subgrupos frequentemente marginalizados ou 
excluídos: refugiados, LGBT+, quilombolas, ciganos e outros 
étnico-raciais minoritários.

Este encontro cientifico internacional adota deliberadamente 
como línguas principais a portuguesa e a castelhana, duas 
línguas de expressão mundial, por sinal, e com grande 
diferença, as duas mais faladas no hemisfério Sul. Inclui países 
europeus, africanos e latino-americanos, de Moçambique aos 
Estados Unidos (um pais onde o espanhol é a segunda lingua) 
passando por Espanha, Portugal, America do Sul e Mexico. 
Pode considerar-se como um evento único na sua configuração 
geográfica, temática e reunião de cientistas sociais, designers 
e lideres comunitários.  Procura sentar à mesa de debate 
pesquisadores, profissionais, técnicos de instituições publicas, 
membros de ONGs, de movimentos sociais, ativistas e 
representantes de comunidades locais interessados em partilhar 
conhecimentos e experiências. A partir de saberes adquiridos 
através do estudo ou da vida quotidiana e seus desafios, o 
seminário tem como objectivo promover a discussão plural, 
democrática, e com uma visão de uma sociedade inclusiva e 
progressista, sobre temas que se cruzam na dinâmica urbana 
e demandas das populações residentes em habitações de 
interesse social. 

Sete grandes diferentes eixos temáticos estruturam questões 
de vulnerabilidade, criação de risco (de desastre), construção 
de resiliência comunitária, arquitectura humanitária, incremental 
housing (a mais recorrente forma de densificação e auto-
construção em favelas, a que traduz o famoso puxadinho, ou 
construção de laje, como se usa nas morros do Rio de Janeiro), 
urbanização de favelas, saúde publica, desenho urbano, 
expressões físicas do direto à cidade, infraestrutura e serviços 
públicos para a saúde, enfim, questões materiais e imateriais 
que de alguma forma afectam o o bem estar e qualidade de 
vida, o dia a dia das comunidades que vivem em favelas, 
barrios, tugúrios, musseques, chabolas, slums. 

Eixos temáticos:

1I Melhoria habitacional e do espaço público, com 
ênfase no papel de mulheres da comunidade; processos 
de emancipação feminina e envolvimento comunitário na 
urbanização de favela e auto-construção;  Incremental housing ( 
‘construção de laje’ ) e alargamento de becos e vielas como 
estratégia de redução de risco de desastre, saúde, bem 
estar e segurança pública via programas públicos, iniciativas 
comunitárias ou particulares.
 
2I  Direito(s) na cidade e espaços de diversidade: o 
papel e demandas de minorias (afro-brasileiros, indígenas, 
quilombolas, imigrantes, refugiados, ciganos/Roma e LGBT+) na 
configuração de áreas precárias e de favelas.
 
3l  Insurgências urbanas associadas ao aumento da 
vulnerabilidades, à exposição ao risco e à produção 
de cidade: processos de invasão de áreas livres (baldios 
urbanos) e ocupação de edifícios degradados; transformações 
arquitetônicas e expressões artísticas da resiliência e do 
ativismo pelo  direito à cidade.
 
4I Arquitetura de favela e suas dimensões: dimensões 
etárias, sociais, culturais, artísticas, espirituais, de mobilidade, 
de participação comunitária, de violência (em particular sobre 
mulheres), de bem-estar e qualidade de vida;
 
 5I O papel de arquitetas/os e equipes mistas de ONGs nas 
favelas: Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social; 
formalidade X informalidade; relação saúde e bem-estar da 
família-ambiente construído.
 
6I Geografias da saúde, do risco e o uso de novas 
tecnologias: saúde pública, saneamento, água potável,  gesto 
de resíduos, censo social, mapeamento colaborativo, sistemas 
de informação e aplicativos para celular na urbanização de 
favelas, na reformas&ampliações de casas e segurança pessoal 
dos moradores.
 
7I  O papel da Universidade na construção de uma cidade 
mais igualitária: emponderamento, capacitação e circulação 
de conhecimentos; alianças e ações colaborativas entre grupos 
de pesquisa, movimentos sociais urbanos e associações de 
moradores.

Importa sublinhar que este seminário tem a sua génese no 
concurso mundial Marielle Franco Community Design Award, 
criado em 2018 pela ONG Building 4Humanity Designing 
and Reconstructing Communities Association (com sede 
em Coimbra, Portugal) de que se pode considerar como um 
desdobramento. Uma espécie de braço cientifico, e também 
artístico. De facto, o seminário decalca sobre o legado 
de ativismo feminino, resistência e causa pela arquitetura 
humanitária abraçada por Marielle (brutalmente assassinada 
num crime frio e calculado que chocou o Brasil e o mundo) 
após uma reunião com mulheres no popular popular bairro 
carioca da Lapa, e quando trabalhava com o CAU RJ para 
implementação de um projecto-lei sobre Assistência Tecnica 
em Habitação de Interesse Social.  Nesse sentido, o seminário 
encoraja o debate sobre questões de gênero, o papel das 
mulheres nas melhorias habitacionais, as suas lutas pela familia 



5

SEMINÁRIO CIENTÍFICO LATINO-AMERICANO  
Risco, resiliência, arquitetura humanitária e incremental housing em favelas

Rio de Janeiro, Dezembro 05 - 06, 2019

e moradia adequada, pelo combate à discriminação, pelo direito 
à igualdade de oportunidades e participação política, pela 
autonomia econômica e direto a estarem livres da violência, 
física e psicológica, educação, sobre a sua segurança pessoal 
em situações de crise ou conflitos armados, pelo direito à 
diversidade e integração, ao envolvimento no planejamento,  
desenho, produção, uso e ocupação do espaço urbano; à 
higiene pessoal e à cidade privacidade. Existia por isso, uma 
forte expectativa com respeito à participação de mulheres-
acadêmicas, estudantes, profissionais e representantes da 
sociedade civil. Essa expectativa foi claramente confirmada: 
nas mais de cem e cinquenta submissões recebidas 
provenientes de sete países e nas 103 que conseguiram ser 
aprovadas (por uma comissão cientifica internacional de mais 
de 80 professores doutorados, mais de metade dos quais 
mulheres), 83 dessas submissões têm como primeiras autoras 
mulheres. Mais de 80%!

A chamada de trabalhos científicos teve como balizas as linhas 
orientadoras de acordos internacionais. Destaque para os 
ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável,  e a agenda 
mundial 2030 adotada durante a Cúpula das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2015. Dentro dos 
17 objetivos  interessam em particular os que incidem sobre o 
tema das cidades, a equidade e igualdade sociais e de gênero, 
a segurança e a resiliência ( os 5, 10, 11 e 13).  Serve também 
como referente o acordo de Paris para as alterações climáticas, 
o acordo de Sendai para a redução de risco de desastres, o 
Manifesto pelo Direito das Mulheres à Cidade, assinado por 
diversas agencias internacionais, entre as quais o Gender HUB 
UNI UN Habitat.

O seminário organiza-se segundo o modelo de sessões 
plenárias, sessões temáticas com comunicações orais, 
posters e mesas de debate. As atividades cientificas estão 
concentradas num intenso primeiro dia na PUC-Rio, essa 
mesma onde Marielle estudou no departamento de ciências 
sociais e, graças a uma bolsa de estudos integral do governo 
do então Presidente Lula da Silva (Programa Universidade para 
Todos, lançado pelo ministro da Educação Fernando Haddad) 
se fez socióloga.  

O seminário convidou ainda a submissões não cientificas: 
documentários-video, fotografia, narrativas e performances. 
Estão agendadas exibições de diversos documentários que 
centram o olhar sobre a remoção de moradias, o papel das 
comunidades em processos de realojamento ou urbanização. 
O evento do primeiro dia culmina com balanço das varias 
mesas)  e atribuição de prêmios para os melhores trabalhos 
(com entrega de certificados. Para além da publicação online 
do livro de resumos, estão previstas diversas publicações pós-
seminário, com diferentes impact factor, procurando satisfazer 
diferentes metas pessoais e de carreira.

O seminário culmina no segundo dia com uma visita guiada, 
pela parceira Redes da Maré, ao complexo da Maré, a 
comunidade onde Marielle nasceu, cresceu e se tornou 
educadora e ativista. Espera-se deste intercâmbio o reforço 
de um mútuo entendimento e cooperação com a comunidade 
local. Aqui o seminário e a semana Marielle Franco Community 
Award fundem-se num único evento. Todos poderão então 
assistir ao vivo à oficina de construção que está a ser 
ministrada ao longo da semana para mulheres da comunidade 
(e ainda alunos de arquitetura da PUC Rio) pelas arquitectas 
e engenheiras da equipe agraciada em 2018-19 com o prêmio 
Marielle Franco Community Design Award. Esta actividade é 
organizada pelo CAU-RJ, e tem o apoio da Redes da Maré e 
Departamento de Arquitetura e Ciências Sociais da PUC-Rio. 
Após mais um debate com representantes dos movimentos 
sociais haverá lugar à degustação de uma feijoada servida pela 
ONG local, a Maré dos Sabores, um bem sucedido projecto de 
empreendedorismo social de mulheres da comunidade.  Apos 
este momento de convívio o seminário se muda para a sede do 
IAB-RJ onde será o feita a entrega do prémio pecuniário de 10 
mil euros que receberam para continuação do seu magnifico 

trabalho com comunidade da periferia de Belo Horizonte). 
Na primeira edição do Marielle Award as Arquitectas de BH 
superaram 23 outras candidaturas de todo o mundo, com um 
júri internacional presidido pela professora Anna Tibaijuka, 
antiga Vice-Secretaria das Nações Unidas (no mandado de 
Koffi Anan) e presidente da UN-HABITAT.

Antes de terminar um agradecimento aos nossos parceiros 
internacionais, A UIC de Barcelona (nossa co-presidente 
Carmen Mendoza-Arroyo), a UDELAR/Montevideu (Adriana 
Goñi, Beatriz Rocco e Marcelo Perez) e ainda a Harvard 
Graduate School of Design/Boston, EUA (Judith Rodriguez). Um 
bem haja à professora Manuela Mendes, da FAU/Lisboa, que 
esteve no desenho dos eixos temáticos e vai continuar a ter um 
papel central nas publicações pós-seminário. 

Uma palavra de profunda gratidão aos nosso parceiros locais 
de organização, a PUC-Rio, que gentilmente cedeu instalações 
e acolheu o seminário com entusiasmo e envolvimento de 
docentes e estudantes-voluntários. Creio, modestamente, que 
estaremos à altura do legado deixado por Marielle-mulher-
ativista-feminista-política-eleita, barbaramente executada em 
Março de 2018 (a par de seu motorista Anderson Gomes), 
uma cria da Maré que se tornou um ícone internacional: seu 
nome está presente na toponímia de Paris e vai a caminho de 
estar em dezenas de outras cidades, tal a força que representa 
para mulheres em todo o mundo em luta por igualdade, 
emancipação, direitos LGBT+, afirmação pessoal, social e 
profissional.

Este é um evento que tematicamente rompe com fronteiras 
interdisciplinares e interculturais. Iniciado apenas em Junho 
de 2018, sem qualquer recurso, constituiu-se como o mais 
importante na sua área em língua portuguesa do ano, e um dos 
que certamente marcará o calendário internacional de 2019 nos 
temas do risco, resiliência e arquitectura humanitária. 

Em nome do elenco de presidentes, quero parabenizar a 
valorosa equipe organizadora assim como a de voluntários da 
PUC-Rio. Expressar ainda o maior apreço junto de todos os 
participantes por ser terem inscrito e dedicado ao seminário 
em tempos nebulosos e instáveis, de constantes ameaças de 
cortes, de escassez de recursos e desproporcionadas pressões 
sobre os jovens pesquisadores e docentes em inicio de careira. 
Esperamos possam concentrar-se este dois dias e desfrutar 
deste singular primeiro encontro cientifico-artístico em toda a 
sua plenitude.  E que possam conhecer-se, partilhar, aprender, 
ensinar, questionar os demais e a si próprios como arquitetos, 
sociólogos, antropólogos, geógrafos, trabalhadores sociais… 
Mas também questionar-mo-nos quanto ao nosso papel como 
académicos, profissionais e, porventura, como pessoas; 
pôr em duvida o que tínhamos por garantido e, se preciso 
for, reinventar-mo-nos para podermos avançar na área do 
conhecimento e acção que escolhemos, no quadro de carreiras 
académicas e/ou profissionais. 

Por um alegremente carioca e intelectualmente inquietante 
seminário. 
E por todas as marias&marielles que nos agitam, inspiram e 
transformam.

A. Nuno Martins

Pesquisador do CIAUD, Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa
Professor convidado na Universidade da Beira Interior (Portugal
Director Executivo da ONG Building 4Humanity (Instituto Universitário 
Justiça e Paz, Diocese de Coimbra, Portugal)

Lisboa, Barcelona e Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de 2019
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PRESIDENTES
DO SEMINÁRIO
A. NUNO MARTINS 
CIAUD - Centro de Investigação de Arquitetura, Urbanismo e Design; Faculdade de Arquitetura,  Universidade de Lisboa
Professor convidado no mestrado integrado de Arquitectura da  Universidade da Beira Interior, é arquitecto 
desde 1990, com obra construída, premiada e publicada em Portugal. Mestre e Doutor em Arquitectura,  com 
fase curricular do doutorado em Urbanismo na Universidad Politecnica da Catalunya (DUOT), tem leccionado 
regularmente em mestrados em Arquitectura em Portugal e, como professor convidado, em graduações, mestrados 
e doutoramentos, no Brasil, Suíça, Reino Unido, Rep.Checa, Turquia e México, Paquistão, Alemanha e Taiwan. 
Tem publicado livros, capítulos de livros e artigos científicos indexados em edições com distribuição internacional  
sobre os temas do ensino da arquitectura, das paisagens culturais, dos parques patrimoniais, da habitação, do 
eco-urbanismo, da arquitetura sustentável, do risco e da resiliência na arquitectura. Desde 2014, no CIAUD, na 
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, dedica-se à acção-investigação em arquitectura humanitária 
e incremental housing, trabalhando junto de comunidades, no Brasil, e em Africa, em projectos da ONGD que 
ajudou a fundar: Building 4Humanity, Designing and Reconstructing Communities Association (com sede em 
Coimbra). Foi Chair da  8th International Conference on Building Resilience e é director das competições mundiais 
Building 4Humanity Design Competition e Marielle Franco Community Design Award. 

CARMEN MENDOZA-ARROYO 
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona 
Arquiteta e Doutora em Urbanismo e Planejamento; Professora associada e diretora assistente da Escola de 
Arquitetura da Universidade Internacional da Catalunya (UIC Barcelona); Diretora do Mestrado em Cooperação 
Internacional: Arquitetura de Emergência Sustentável. Seu trabalho é baseado em duas linhas principais de 
pesquisa: a) regeneração abrangente de assentamentos degradados e informais, desenvolvida por meio de uma 
metodologia que investiga o reconhecimento e o mapeamento de vazios e locais de importância urbana por meio 
da participação da comunidade; b) reconstrução urbana e resiliência no campo da arquitetura de emergência, bem 
como estratégias de integração urbana para populações deslocadas e refugiados. Em 2006, foi co-diretora de David 
Lladó, da empresa DAC Architecture, Rehabilitation and Urbanism, S.L.P. Barcelona,   encarregada de projetos de 
design e planejamento urbano. UIC / Barcelona,   Diretor Mestre em Arquitetura de Emergência Sustentável.

MARCELO BURGOS 
PUC, Rio de Janeiro
Sociólogo desde 1988 e doutor em Sociologia desde 1997. Professor do Departamento de Ciências Sociais da 
PUC-Rio desde 2000, com pesquisas nas áreas de sociologia urbana, do direito e da educação. Publicou livros, 
artigos e capítulos de livro nessas áreas de conhecimento, com destaque para os livros A Utopia da Comunidade. 
Rio das Pedras, uma favela carioca, 2002; A Escola e a Favela, 2009; e a Escola e o Mundo do Aluno, 2014. 
 

MARIA ALICE REZENDE DE CARVALHO 
PUC, Rio de Janeiro 
Doutora em Sociologia pelo IUPERJ, onde se tornou Professora Titular em 1999. Atualmente é Professora do 
Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e Pesquisadora do CNPq. Coordenou o Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio (2011 e 2012) e atualmente coordena o CENTRAL - Núcleo de 
Estudos e Projetos da Cidade daquela universidade. É autora, co-autora ou organizadora de 11 livros, integra 35 
coletâneas e é ganhadora de três importantes prêmios nacionais por obras editadas. É, hoje, membro do Conselho 
de Informações Estratégicas do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP.
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COMISSÃO
ORGANIZADORA
PRESIDENTES 
A.Nuno Martins (UL/FAU/CIAUD,UBI, Portugal)
Carmen Mendoza-Arroyo (UIC-Barcelona)
Marcelo Burgos (PUC-Rio)
Maria Alice Rezende de Carvalho (PUC-Rio)
Otavio Leonidio (PUC-Rio)
Jacira Saavedra (PROURB/UFRJ)

DIRETORA EXECUTIVA
Tatiana Terry (PUC-Rio)
Assistente da Direcão Executiva:
Aline Rocha (UFF)

CONSELHO CONSULTIVO
Geronimo Leitão (UFF/RJ)
Isabel Raposo (GESTUAL-CIAUD, FAUL)
Maria Manuela Mendes (FAUL e CIES-ISCTE-IUL)
Raquel Collacios (UIC/BCN) 

Rede de colaboradores de universidades parceiras
Debora Sanches (FAU+Mackenzie SP)
Andreia Nogueira (PUC/UFRJ)

Apoio logístico na PUC-Rio:
Departamento de Ciências Sociais (Marcelo Burgos - coordenador)
Departamento de Arquitetura e Urbanismo (Otavio Leonidio - coordenador)

OTAVIO LEONIDIO 
PUC, Rio de Janeiro 
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (1994) e doutorado em História (PUC-Rio, 2005). É Professor Associado 
do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós Graduação em Arquitetura da PUC-Rio. Como 
docente e pesquisador, atua nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, História Social da Cultura, Teoria e História da Arte 
e da Arquitetura. Autor de Carrada de Razões: Lucio Costa e a Arquitetura Moderna Brasileira (2008) e Espaço de Risco 
(2017). Visiting Scholar, ao longo de todo o ano de 2012, na Universidade de Stanford, EUA.

JACIRA SAAVEDRA 
PROURB/UFRJ
Doutora em Urbanismo e Mestre em Urbanismo pelo PROURB/ FAU/ UFRJ, graduada pela FAU UFRJ. Foi professora 
substituta da FAU/ UFRJ no Departamento de Urbanismo. Atualmente é pesquisadora do PROURB, integrante do 
Núcleo de atividades de pesquisas e extensão sobre o Morar - [na]Morar (antigo CiHaBe/PROURB).
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INSTITUIÇÕES
ORGANIZADORAS

CIAUD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM 
ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN; 
UNIVERSIDADE DE LISBOIA / PORTUGAL 
O Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo 
e Design (CIAUD) da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa (FA-ULisboa) foi constituído em 
2006, tendo obtido a classificação de Excelente pela 
FCT em 2007 e Muito Bom em 2013.
O Centro é composto por uma equipa coesa e plural 
de investigadores comum total de 402 membros (171 
permanentes e 231 colaboradores) e pelo Corpo 
Consultivo, abrangendo um conjunto de temáticas 
diversificadas.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO / BRASIL 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é 
uma instituição comunitária de Educação Superior, de 
acordo com Portaria 679, de 12/11/2014, da Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior, 
filantrópica e sem fins lucrativos, que visa produzir e 
propagar o saber a partir das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, tendo por base o pluralismo 
e debates democráticos, objetivando, sobretudo, a 
reflexão, o crescimento e enriquecimento da sociedade.
A internacionalização do ensino e o intercâmbio entre 
culturas e saberes são propostas acolhidas pela PUC-
Rio diante de um mundo globalizado.  O campus, 
construído em uma área de 104 mil metros quadrados, 
permite a integração entre cursos e possibilita o 
desenvolvimento de projetos multidisciplinares. A PUC-
Rio busca a excelência na pesquisa, no ensino e na 
extensão para a formação de profissionais competentes, 
habilitados ao pleno desempenho de suas funções.
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960 
com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UFERJ).A missão da UFF é produzir, difundir 
e aplicar conhecimento e cultura de forma crítica e 
socialmente referenciada. 
A UFF é constituída por 42 Unidades de Ensino, sendo 
25 Institutos, 10 Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de 
Aplicação. São ao todo 125 departamentos de ensino, 125 
cursos de graduação presenciais e 6 cursos de graduação a 
distância oferecidos em 28 polos da Universidade Aberta do 
Brasil, em convênio com o CEDERJ-RJ. Na Pós-Graduação 
Stricto Sensu são 85 programas de Pós-Graduação e 126 
cursos, sendo 44 de doutorado, 66 de mestrado acadêmico 
e 16 mestrados profissionais. A Pós-Graduação Lato Sensu 

apresenta 150 cursos de especialização e 45 programas de 
residência médica.
 
 

NGO BUILDING 4HUMANITY - DESIGNING 
AND RECONSTRUCTING COMMUNITIES 
ASSOCIATION / PORTUGAL 
A ONG Building 4Humanity (B4H) foi fundada em 
Coimbra (Portugal) em 2013, após o terremoto no Haiti, 
por um grupo de 17 profissionais e acadêmicos vindos 
de diferentes áreas e com uma formação diversificada. 
Empregando uma abordagem interdisciplinar da 
arquitetura, juntando arquitetos, cientistas de desastres, 
sociólogos, psicólogos, economistas, engenheiros, 
ecologistas, técnicos de serviço social e líderes 
espirituais, tanto profissionais quanto pesquisadores, 
a B4H tenta desenvolver o conceito de arquitetura 
de inovação social ou projeto arquitetônico para 
inovação social. Baseando-se neste campo holístico, 
a B4H busca investigar modelos de participação que 
abordem a redução do risco de desastres e a resiliência 
da comunidade e criar soluções para os desafios 
locais relacionados ao bem-estar e à melhoria real 
da qualidade de vida da população, tomando como 
referência definições oficiais da Organização Mundial 
de Saúde. Além disso, a B4H iniciou o processo de 
capacitação de homens e mulheres para adquirir 
maiores níveis de conhecimento em construção ou 
reparo resiliente de edifícios.
 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, ESPANHA 
A Universidade Internacional da Catalunha (UIC 
Barcelona), é uma universidade privada com sede em
Barcelona, Catalunha (Espanha). Tem dois campi, um 
em Barcelona e outro em San Cugat del Vallés.
Atualmente, conta com mais de 6000 alunos em 15 
graduações, 26 titulações duplas internacionais e 
programas de mestrado, pós-graduação e cursos de 
formação contínua.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, 
PORTUGAL 
A Universidade da Beira Interior é reconhecida pelo 
ensino e investigação, nas diversas áreas do saber. 
Cinco faculdades – Ciências, Engenharia,Ciências 
Sociais e Humanas, Artes e Letras e Ciências da Saúde 
– funcionam em construções de elevado valor histórico, 
cultural e arquitetónico, em quatro polos distribuídos 
pela cidade.
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ORADORES
PRINCIPAIS

CARMEN MENDOZA-ARROYO
UIC/Barcelona, Director Master em Sustainable Emergence Architecture

Arquiteta e Doutora em Urbanismo e Planejamento; Professora associada e diretora 
assistente da Escola de Arquitetura da Universidade Internacional da Catalunya (UIC 
Barcelona); Diretora do Mestrado em Cooperação Internacional: Arquitetura de Emergência 
Sustentável. Seu trabalho é baseado em duas linhas principais de pesquisa: a) regeneração 
abrangente de assentamentos degradados e informais, desenvolvida por meio de uma 
metodologia que investiga o reconhecimento e o mapeamento de vazios e locais de 
importância urbana por meio da participação da comunidade -nesta linha, ela desenvolveu 
planos e projetos urbanos na região metropolitana de Barcelona e assentamentos informais 
na América Latina; b) reconstrução urbana e resiliência no campo da arquitetura de 
emergência, bem como estratégias de integração urbana para populações deslocadas e 
refugiados - nesta linha, ela está desenvolvendo e orientando pesquisas. 
Nas duas linhas, ela publicou artigos e livros. Sua pesquisa mostra como o estudo separado 
do ambiente social e físico causou um cisma em nossa compreensão do espaço, lugar 
e ordem social. Em 2006, foi co-diretora de David Lladó, da empresa DAC Architecture, 
Rehabilitation and Urbanism, S.L.P. Barcelona,   encarregada de projetos de design e 
planejamento urbano. UIC / Barcelona,   Diretor Mestre em Arquitetura de Emergência 
Sustentável.

JOÃO SETTE WHITAKER
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO, USP 
Professor Livre-Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Graduado 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1990) e em Economia pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1993), Mestre em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo (1998), Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 
de São Paulo (2003) e Livre-Docente também pela FAUUSP (2013). Prêmio de melhor tese 
de Doutorado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento 
Urbano e Regional (ANPUR – 2005).É professor Associado nos cursos de graduação e 
pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
Coordenador e pesquisador sênior do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos 
(LabHab) da FAUUSP e co-líder do Grupo de Pesquisa Projeto, Produção e Gestão da 
Habitação Social no Brasil, na FAU Mackenzie. Professor Visitante 2011-2012 no Institut de 
Hautes Études de l´Amérique Latine – IHEAL, Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 
e em 2014 da Université Jean Monnet, em St Etienne, França. Foi professor associado da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie-SP de 
2003 a 2013. É consultor na área de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos 
seguintes temas: políticas habitacionais, habitação social, desenvolvimento ambiental urbano, 
instrumentos urbanísticos e estatuto da cidade, economia urbana e mercado imobiliário, 
globalização e cidades-globais. Foi secretário municipal de Habitação de S.Paulo entre 2015 
e 2017 (na prefeitura liderada por Fernando Haddad). Autor do livro “O mito da cidade-global: 
o papel da ideologia na produção do espaço urbano” (Vozes, 2007), de “Produzir casas ou 
construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano” (Coordenador – FUPAM/LabHab-
FAUUSP, 2012) e de vários capítulos de livros e artigos.

JEFERSON SALAZAR 
UFRJ/ CAU RJ 
Graduado pela Faculdade de Arquitetura de Barra do Piraí, o maranhense é mestre em 
Ciências em Arquitetura pelo PROARQ da FAU/UFRJ e Engenheiro de Segurança do 
Trabalho pela EE/UFRJ. É arquiteto e urbanista do quadro permanente da UFRJ, onde 
coordenou o setor de produção do Grupo Executivo de Manutenção e Desenvolvimento e o 
Serviço de Manutenção Técnica; foi pesquisador e coordenador do Laboratório de Ensaios 
de Materiais de Construção da FAU/UFRJ; e foi membro titular do Conselho Universitário. 



10

Jeferson Roselo Mota Salazar foi presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanista no 
Estado do Rio de Janeiro (Sarj) e da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA); 
coordenador do Colégio Brasileiro de Arquitetos e do Colegiado das Entidades Nacionais 
de Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR; conselheiro e diretor do CREA-RJ. Salazar também 
atua como assessor da Universidade da Cidadania, órgão do FCC/UFRJ e como conselheiro 
titular do Conselho Nacional das Cidades. Foi ainda consultor técnico e professor da cadeira 
de Patologia das Construções, do curso de especialização em Arquitetura Ambiental da 
Universidade Gama Filho.

 
TAINÁ DE PAULA KAPAZ
BR Cidades
Arquiteta e Urbanista graduada pela UFF/RJ, atua nas áreas de habitação popular, 
planejamento urbano e arquitetura pública. Especialista em preservação e gestão do 
patrimônio cultural pela Fiocruz , Mestre em Urbanismo pelo PROURB/ UFRJ, tem como 
interesse de pesquisa as iniciativas de requalificação de áreas subutilizadas da cidade e a 
ocupação desigual do território. Participou de diversos projetos de urbanização, dentre eles a 
Operação Urbana Água Espraiada (SP), favela de Guarapiranga (SP). Como coordenadora 
da Fundação Bento Rubião, atuou em planos de Habitação e Projetos de Regularização 
Fundiária. Com experiência em gestão pública, foi quadro de concursados da Prefeitura de 
Nova Iguaçu, desenvolvendo vários projetos de arquitetura pública – Unidades Básicas de 
Saúde, diversas escolas e praças. Atualmente é Coordenadora do Projeto BR Cidades no 
Estado do Rio de Janeiro, sendo também Conselheira da Rede Nami e da Fundação Bento 
Rubião.

HUMBERTO KZURE-CERQUERA 
UFRJ 
Humberto Kzure.-Cerquera é Arquiteto e Urbanista, Mestre em Planejamento Urbano e 
Regional pelo IPPUR/UFRJ, Doutor em Urbanismo pelo PROURB/FAU/UFRJ e BAUHAUS 
Universität Weimar e Professor dessas áreas na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Atualmente, desenvolve um pós-doutoramento no CEAU – FAUP, sob a orientação 
do Prof. Álvaro Domingues e no Centre de Recherches em Histoire Internationationale et 
Atlantique - CRHIA, Université de La Rochelle, orientado pelo Prof. Laurent Vidal. Além 
de trabalhos acadêmicos, é detentor de prêmios e distinções, tais como: Morar Carioca; 
Prêmio CAIXA de Habitação Social; Ruas da Cidade - Belo Horizonte; Revitalização do 
Centro Histórico de Cuiabá/MT - 2000; Projeto de Estruturação Urbana para a XVIII Região 
Administrativa do Rio de Janeiro; Favela-Bairro; Urbanização da Área Central de Goiânia; 
Prêmio Contribuição para a Arquitetura Brasileira para a Sede da Procuradoria Regional 
da República - IAB/RS; Corredor Ecológico, Turístico e Cultural Barão de Mauá - IAB/RJ; 
Revitalização do Centro Histórico de Sumaré/SP; Projeto Urbanístico para a região do Largo 
da Batata - IAB/SP; Circo Voador – IAB/RJ. Foi consultor dos EIA/RIMA (Ordenamento 
Territorial para Comunidades Tradicionais) em áreas próximas às hidrelétricas do Rio 
Kwanza, em Angola, e em Belo Monte no Médio Rio Xingu – Pará/BR. Expôs na Bienal 
de Veneza em 2002, na Mostra Internacional Rio Arquitetura e, por três vezes, na Bienal 
Internacional de Arquitetura de São Paulo, além de ter recebido Menção Honrosa na Bienal 
de Lima – Peru, em 2004.

MARCELO PÉREZ SÁNCHEZ 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, URUGUAY
Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de la República (Uruguay), Máster 
en Estudios de Políticas Aplicadas por FIIAPP-AECID (España), Magíster en Estudios 
Contemporáneos de América Latina de la Universidad de la República (Uruguay). Doctorando 
en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional General Sarmiento (Argentina). Coordinador 
Académico e integrante del núcleo de intervención e investigación “Teriritorio, comunidad 
y derechos colectivos” del Programa Integral Metropolitano (PIM) de la Universidad de la 
República. Profesor Adjunto de Metodología de la Extensión de la Facultad de Derecho. 
Co-fundador del Observatorio de Conflictos Territoriales Metropolitanos (FADU- FCS-PIM, 
UdelaR.
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CARINA GUEDES 
ONG ARQUITETAS SEM FRONTEIRAS - ASF BRASIL
Carina é arquiteta Ganhadora do prêmio Arquiteta do Ano 2018 pela FNA (Federação 
Nacional de Arquitetos e Urbanistas). É mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG 
e fundadora do Arquitetura na Periferia, projeto que reúne e capacita mulheres para a 
independência do instalar, construir e reformar sua própria casa desde 2013. Dirige o 
IAMÍ - Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação, onde atua com assessoria técnica 
e projetos voltados para articulação e fortalecimento de mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, actuando em integrada em equipe multidisciplinar em comunidades 
da periferia de Belo Horizonte. É também membro da ONG Arquitetas Sem Fronteiras - 
ASF Brasil desde 2015, a grande vencedora da primeira edição do prêmio Marielle Franco 
Community-Design Award (2018-19) entre 24 candidaturas de todo o mundo.

BEATRIZ ROCCO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO- INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Formación académica:
Lic. en Trabajo Social. Magíster en Planificación territorial y Gestión Ambiental 
(Universidad de Barcelona). 
Magíster en Trabajo Social (Universidad de la República, Uruguay). 
Doctoranda en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental (Universidad de 
Barcelona). 

Trayectoria Académica:
Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias 
Sociales. 
Docente en el Diploma de Estudios urbanos e intervenciones territoriales.
Integrante del Área De-Liberación- Departamento de Trabajo Social
Integrante del Área Hábitat y Territorio- Departamento de Trabajo Social 
Desempeño Profesional Actual
Asesora de la Dirección del Departamento de Desarrollo Urbano- Intendencia de 
Montevideo.

OTAVIO LEONIDIO 
PUC-RIO
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (1994) e doutorado em História (PUC-
Rio, 2005). É Professor Associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do 
Programa de Pós Graduação em Arquitetura da PUC-Rio. Como docente e pesquisador, 
atua nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, História Social da Cultura, Teoria e História da 
Arte e da Arquitetura. Autor de Carrada de Razões: Lucio Costa e a Arquitetura Moderna 
Brasileira (2008) e Espaço de Risco (2017). Visiting Scholar, ao longo de todo o ano de 
2012, na Universidade de Stanford, EUA.

A. NUNO MARTINS 
CIAUD, UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Professor convidado no mestrado integrado de Arquitectura da  Universidade da Beira 
Interior, é arquitecto desde 1990, com obra construída, premiada e publicada em Portugal. 
Mestre e Doutor em Arquitectura,  com fase curricular do doutorado em Urbanismo na 
Universidad Politecnica da Catalunya (DUOT). 
Mais info - página 6
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EVENTOS
ASSOCIADOS

EVENTOS
SOCIAIS

VISITA AO COMPLEXO DA MARÉ 
Visita ao complexo da Maré, Rio de Janeiro, acompanhada pela parceira Redes da Maré
Presentação da Carina Guedes (Arquitetura na Periferia, BH) + Mesa redonda - lideres 
comunitarios + académicos + residentes
Visita à ‘Oficina & curso de treino e capacitação Marielle Award’ ministrada pelas arquitectas & 
engenheiras da Arquitetura na Periferia, de Belo Horizonte (ex-grupo Arquitetas sem Fronteiras-
Brasil).
Programa detalhado na página 13.

COQUETEL 
Quinta-feira, dia 5 de dezembro
Coquetel  /  Roda de Choro da EM (projeto de extensão da Escola de Música da UFRJ). Local: 
Edifício Metrô DAU Puc Rio

Serão atribuídos os seguintes prémios:

Melhor resumo de estudante da pós-graduação  
Melhor resumo de estudante de graduação
Melhor poster 

PRÉMIOS
& RECONHECIMENTOS
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MAPA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, RIO DE JANEIRO
R. Marquês de São Vicente, 225 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-900, Brazil
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INFORMAÇÕES
GERAIS
BALCÃO DE REGISTO & INFO 

Quinta-feira, 5 de dezembro
das 8h às 19h 

CRACHÁS
Por favor, use o seu crachá o tempo todo durante 
a conferência, para garantir a entrada nas salas 
e nas outras atividades relacionadas com o 
Seminário.

COQUETEL E REFEIÇÕES
Coquetel  
5 de dezembro às 18h50  
Local: Edifício Metrô DAU Puc Rio 

MENSAGENS URGENTES E PROPRIEDADES 
PERDIDAS
Mensagens urgentes para os delegados e bens 
perdidos podem ser direcionadas ao balcão de 
registro.
Mensagens e bens perdidos serão mantidos lá 
para coleta até a conclusão da conferência.

EMERGÊNCIAS E NECESSIDADES MÉDICAS 
Em caso de emergência, você pode entrar em 
contato com a polícia, paramédicos e corpo de 
bombeiros ligando para 192 a partir de qualquer 
telefone fixo ou celular.
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     9h00    
Visita ao complexo da Maré, Rio de 
Janeiro, acompanhada pela parceira 
Redes da Maré  
(Saída de VAN e microbus da Praça da 
Candelária, Igreja de Nossa Senhora da 
Candelária)

     12h00  
Centro de Artes da Maré:
Carina Guedes (Arquitetura na Periferia, 
BH) + Mesa redonda - lideres comunitários 
+ académicos + residentes

     13h00  
Visita à ‘Oficina & curso de treino e 
capacitação Marielle Award’ ministrada 
pelas arquitectas & engenheiras da 
Arquitetura na Periferia, de Belo 
Horizonte, (ex-grupo Arquitetas sem 
Fronteiras-Brasil) Organização: CAU/
RJ com apoio de: Redes da Maré, 
Departamento de Arquitectura e 
Urbanismo da PUC-Rio e NGO Building 
4Humanity

     14h00   
Almoço & feijoada pela Maré dos Sabores.  
Local: Lona Cultural

     16h30   
Saída da comunidade da Maré para IAB 
RJ (Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio 
de Janeiro)
 
     17h30   
Entrega do prêmio Marielle Franco 
Community Design Award (MFCDA) no 
IAB RJ, com presença de Pedro da Luz 
Moreira (Presidente atual do IAB-RJ), Igor 
Vetyemy (Presidente eleito do IAB-RJ), 
Jeferson Salazar (Presidente do CAU/
RJ), Nuno Martins (Presidente Executivo 
da ONG Building 4Humanity e Diretor do 
Prêmio MFCDA)

     8h00    
Registo no auditório principal da PUC-Rio, na Gávea, RJ

     08h45
Sessão Plenária - Abertura com Vice-Reitor da PUC-Rio Padre 
Alvaro Pimentel S.J. 
Marcelo Burgos (Dep. Ciências Sociais PUC-Rio) e Otavio 
Leonidio (Dep. Arquitetura e Urbanismo PUC-Rio) 

     09h00  Oradores principais
Humberto Kzure-Cerquera (UFRJ),  Jeferson Salazar (UFRJ 
/ CAU RJ), Maria Alice Carvalho (PUC-Rio), A. Nuno Martins 
(U. Lisboa), Carmen Mendoza-Arroyo (UIC Barcelona), Marcelo 
Pérez Sánchez (UDELAR/ Montevideo),  Beatriz Rocco 
(UDELAR/ Montevideo), João Sette Whitaker (FAUUSP),  Pedro 
da Luz Moreira (IAB / UIA-2020)

     10h00  DEBATE: RISCO E RESILIÊNCIA EM FAVELAS
Roda de conversa com oradores e líderanças comunitárias - 
Itamar Silva - Presidente do IBASE, favela Santa Marta, Maria da 
Penha - Comunidade Vila Autódromo,  José Martins de Oliveira - 
Rocinha, Márcia Cristina de Souza e Silva - Favela do Cantagalo, 
Carmen Silva Ferreira, Movimento dos Sem-Teto do Centro 
(MSTC), Alexandre Morais - Colaborador da SDI International, 
Portais de Baixo, em Osasco
______________________________________________
10h40 - Café da manhã 
______________________________________________
     11h00  PAINÉIS TEMÁTICOS  (EIXOS 1-7)
______________________________________________
13h00 - Almoço no Bandejão - Cafeteria da PUC-Rio
______________________________________________
     
     14h00  PAINÉIS TEMÁTICOS (EIXOS 1-7)
     16h00  Sessão de visionamento de documentários e fotos  
Local: salas dos painéis temáticos
     16h30  Sessão de Posters / Local: junto ao auditório
     17h00  Sessão de Encerramento (Auditório principal)
Síntese sobre submissões não científicas/documentários  
Orador: Humberto Kzure-Cerquera. Mesa com autores das 
submissões. Moderadores: Tatiana Terry / A. Nuno Martins / Eliana 
Barbosa
     17h30 Mesa: Avaliação do Seminário
Orador: João Sette Whitaker
Mesa: Oradores + Moderadores + Lideranças comunitárias
     18h00  Entrega de prêmios para melhores submissoes
     18h30  Mesa final com Presidentes do Seminário; balanço do 
dia 1 e perspetivas para o futuro. Instruções para dia 2
______________________________________________
    18h50   Coquetel  /  Roda de Choro da EM (projeto de extensão 
da Escola de Música da UFRJ). Local: Edifício Metrô DAU Puc Rio

PROGRAMA GERAL
DO SEMINÁRIO

DIA 2  /  SEXTA-FEIRA  6.12.DIA 1  /  QUINTA-FEIRA  5.12.
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QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

PROGRAMA DAS SESSÕES TEMÁTICAS
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POSTERS
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SUBMISSÕES NÃO CIENTÍFICAS
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PARCERIAS 
& APOIOS

DAU
PPGARQ
PUC-Rio


