Workshop
“Fronteiras da Economia Urbana: Grandes Projetos, Dinâmica Imobiliária e
Gentrificação”
O Workshop “Fronteiras da Economia Urbana: Grandes Projetos Urbanos, Dinâmica
Imobiliária e Gentrificação” será um espaço aberto e diverso para o compartilhamento
de reflexões sobre o estado da arte em Economia Urbana e os tópicos de grandes
projetos urbanos, dinâmica imobiliária e gentrificação. Por um lado, o Workshop
oferecerá a oportunidade de aprendizado e discussão teórica, com um mini-curso e com
as mesas redondas. Por outro lado, promoverá a socialização dos resultados da
pesquisa “Grandes Projetos Urbanos: o Estado e a Gentrificação na Região
Metropolitana de Belo Horizonte”, um projeto de pesquisa conduzido pelo
Cedeplar/UFMG entre 2017 e 2018 e financiado pelo Lincoln Institute of Land Policy.
Será o momento de especialistas renomados da área debater os resultados empíricos
dessa pesquisa.
A participação de jovens acadêmicas e acadêmicos é encorajada, e generosamente
apoiada pelo Institute of New Economic Thinking (INET), por meio do Young Scholars
Initiative (YSI), promovendo a disseminação do debate acadêmico plural e engajado. Os
estudantes devem atender os seguintes requisitos para participar do Workshop:
i.

Interesse na área de Economia Urbana e Regional, Geografia Econômica,
Planejamento Urbano e Regional, Sociologia Urbana ou Estudos Urbanos e
Regionais. Será dada preferência para alunos de pós-graduação (ou que
recentemente concluíram cursos de pós-graduação).

ii.

Enviar as informações pessoais básicas (nome completo, gênero, filiação
institucional, formação, nacionalidade) e a carta motivacional (máx. 400
palavras) justificando o interesse em participar do evento, a relação prévia com
a temática e o trabalho que atualmente vem desenvolvendo. Também deve
constar a autodeclaração racial. Email: urban@youngscholarsinitiative.org

iii.

Residir ou estar baseado na região da América Latina e Caribe.
Para alunas e alunos selecionados que não residem na Região Metropolitana
de Belo Horizonte/MG, será oferecida ajuda de custo (transporte terrestre ou
aéreo). A diversidade regional, de gênero e racial será um dos critérios de
seleção.

Prazo de submissão do auxílio: Sexta-feira, 10 de agosto de 2018.
TODOS PARTICIPANTES DEVEM SE INSCREVER pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7AfoYxaJZGGFIRtO_f7d42JkVX6M21b
Hvj4Fv2Nz69FqUQQ/viewform?usp=pp_url.

DATA: de 10 a 12 de setembro de 2018
LOCAL: Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (FACE/UFMG) - Av. Antônio Carlos 6627 - 30270-901 - Belo Horizonte – MG
Brasil
•

DIA 1

Mesa de Abertura – 09h às 10h
- Roberto Luís Monte-Mór (Cedeplar/UFMG)
- Representante (Lincoln Institute of Land Policy)
- Representante (Young Scholars Initiative-Inet)
Sessões 1 e 2 - Apresentação Geral do Projeto, Resultados Principais e Detalhamento
– 10h às 12h – 13 às 16h
- Renan Pereira Almeida (Cedeplar/UFMG)
- Marcelo de Brito Brandão (Cedeplar/UFMG)
- Ramon Torres (Cedeplar/UFMG)
- Pedro Patrício (Cedeplar/UFMG)
- João Vitor Vieira (Setor Privado)
Debate: Grandes Projetos, Dinâmica Imobiliária e Gentrificação – 16h30 às 18h30
- Mediador: Anderson Cavalcante (Cedeplar/UFMG)
- Paulo Sandroni (FGV-SP). A ser confirmado
- Jeroen Klink (UFABC-SP). A ser confirmado
•

DIA 2

Sessão 3 – Economia do solo urbano na América Latina: abordagens teóricas e
desafios de pesquisa – 09h às 12h
- Samuel Jaramillo (UniAndes/Colômbia)
- Pedro Abramo (IPPUR/UFRJ)
- Mediador: João Tonucci (Cedeplar/UFMG)

Sessão 4 – Economia Urbana: Base de dados e Métodos – 14h às 16h
Bernardo Furtado (IPEA/DF)
Ciro Biderman (FGV-SP)
Mediador: Pedro Amaral (Cedeplar/UFMG)
Sessão 5 – Estrutura Fundiária – 16h30 às 18h30
- Paulo Sandroni (FGV-SP). A ser confirmado.
- Ana Luiza Nabuco (PBH e Cedeplar/UFMG)
- Mediador: Bernardo Campolina (Cedeplar/UFMG)
•

DIA 3
Mini-curso - Renda da terra – 09h às 12h - 13h às 16h
- Samuel Jaramillo (UniAndes/Colômbia)

