
EDITAL 

GRUPO DE ESTUDOS: DIREITO PÚBLICO NA CIDADE 

 

Professor responsável: André Rosilho 

Proposta geral: Trata-se de grupo de estudos voltado ao aprofundamento do tema 
das funções do direito público na construção e nos conflitos do espaço urbano. A ideia 
é que haja encontros periódicos (15 em 15 dias), mediados por um ou mais 
professores, com a participação ativa de alunos, que combinem a leitura de textos 
teóricos sobre direito urbanístico e textos de leis (ou sobre leis) que tratem da mesma 
temática. Os encontros envolverão aulas curtas, leitura de textos e debates. 
Encontros: quartas-feiras, das 16h00 às 17h30 (quinzenalmente).  

Dedicação semanal: 1h30 (alternando uma semana de leitura e preparação e outra 
para o encontro em si) 

Requisitos para participar: disponibilidade de tempo para realizar leituras prévias 
e participar de debates 

Processo seletivo: candidatas e candidatos deverão encaminhar pedido de inscrição 
no e-mail andre.rosilho@fgv.br contendo (em até 10 linhas) motivação para 
participar do grupo.  

Prazo para envio da carta de motivação pessoal:. 

Vagas: 15 

Frequência mínima para validação de horas de atividade complementar: 75% 

Total de encontros: 6 

Início: 31/08/2022 
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Grupo de Estudos de Direito Administrativo 

“A cidade e o direito público” (2º semestre de 2022) 

 

ENCONTROS: 

 

1. O QUE O DIREITO PÚBLICO TEM A VER COM AS CIDADES? (31/8/2022) 

a. Direito urbanístico na CF 

b. Leis urbanísticas (plano diretor, lei de parcelamento etc.) 

 

* Material extra pré-selecionado: trecho do livro São Paulo nas Alturas, de Raul 

Juste Lores. 

 

2. DIREITO PÚBLICO NAS CIDADES: INSTRUMENTO PARA PRESERVAR OU 

DESENVOLVER? (14/9/2022) 

a. Loteamento com restrição convencional 

b. Tombamento de bairro 

c. Efeitos do tombamento na área envoltória 

 

3. IMPACTO ECONÔMICO DA REGULAÇÃO DO ESPAÇO URBANO (28/9/2022) 
a. Caso dark kitchens  

b. Caso patinetes 

c. Caso Uber 

 

4. CONCESSÕES NAS CIDADES (19/10/2022) 

a. Concessão de parques (parques urbanos, zoológico) 

b. Concessão urbanística (centro) 

 

5. PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES URBANAS 

(2/11/2022) 

a. Participação popular na modelagem de concessões 

b. Participação popular na construção de leis urbanísticas 

 

6. POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO DIREITO PARA SOLUÇÕES URBANÍSTICAS 

(16/11/2022) 

* Material extra pré-selecionado: podcast A Mulher da Casa Abandonada, da Folha 
de São Paulo. Episódio 2 – “A Casa”. 

 

 

 


