
SI T E S S E L E C I O N A D O S

Trabalhos sobre metrópoles
Trabalhos acadêmicos e experiências
relacionadas a metrópoles de todos os
continentes estão reunidos no site 
metropolis.org, nas temáticas: governân-
cia metropolitana, pobreza urbana e
meio ambiente, gestão de resíduos urba-
nos, entre outros. Relata, ainda, diversas
experiências urbanísticas de 81 cidades
associadas. 
http://www.metropolis.org.br

Periódicos da Capes 
Concluídas as negociações para a
renovação de contrato com os
fornecedores, o Portal da Capes
dispõe atualmente mais de 4,8 mil
títulos de periódicos com textos
completos e 13 bases referenciais.
Quando foi criado, em 2000, o portal
tinha apenas 1,2 mil títulos de periódicos
e 9 bases de dados referenciais. Essa
iniciativa permite a professores,
pesquisadores e alunos brasileiros o
acesso a documentos eletrônicos,
para downloads e consultas, a partir
de qualquer computador vinculado à
rede do consórcio de usuários.
http://periodicos.capes.gov.br/

Urbandata
Um banco de dados que reúne informa-
ções sobre a pesquisa urbana no Brasil e
possui 3 bases de dados com cerca de 10
mil referências bibliográficas extraídas de
livros, artigos de periódicos, teses, anais
de congressos e relatórios de pesquisa,
publicados em português, inglês, francês
e espanhol. Disponível ao público desde
1991, além dos dados das instituições, o
Urbandata possui, também, dados sobre
os pesquisadores do tema no Brasil. 
http://urbandata.iuperj.br

Vitruvirus

O portal Vitruvius possui um grande
acervo de papers e discussões sobre
diversos temas da arquitetura e do
urbanismo no Brasil e no exterior.
Sistematiza todas as informações
sobre seminários, congressos e
eventos nacionais e internacionais e
possui uma série de entrevistas,
noticiários e links de grande utilidade.
http://www.vitruvius.com.br

Estatuto da Cidade
O site estatutodacidade.org é uma inicia-
tiva do Instituto Pólis, da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Campinas e do
Lincoln Institute of Land Policy, cujo ob-
jetivo é disseminar o Estatuto da Cidade.
Apresenta o kit das cidades, que é um
conjunto de materiais para capacitar e
multiplicar os conhecimentos acerca do
tema, além de um banco de experiências
de legislação urbana nas cidades do Brasil.
http://www.estatutodacidade.org.br

Conferência 
Nacional das Cidades

A Primeira Conferência Nacional das
Cidades, realizada em outubro de
2003 em Brasília (DF), resultou num
documento com os princípios e
diretrizes para política urbana brasileira,
além de  ter eleito o Conselho Nacional
das Cidades. Mais informações, no site
do Ministério das Cidades.
http://www.cidades.gov.br
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SEMINÁRIOS
23 a 25 / Abril / 2004 – Havana - Cuba
VI Taller Internacional “Problemas Teóricos y
Prácticos de la Historia Regional y Local”
Sob o tema “Globalização, nacionais e
regionais” pretende realizar um balanço desta
complexa relação durante a última metade do
século passado, bem como de seus
antecedentes na sociedade que a precederam e
a fundamentaram.
http://www.vitruvius.com.br/evento/evento.asp

24 a 28 / Maio / 2004 – Córdoba – Argentina
Seminário Ibero-americano sobre Cidades e
Rios “El Río: un caudal de ciudad”
http://www.vitruvius.com.br/evento/evento.asp

25 a 28 / Maio / 2004 – Rio de Janeiro
VIII Seminário Internacional da Rede Ibero-
americana de Investigadores sobre Globalização
e Território (RII) 
http://www.ippur.ufrj.br/eventos/VIII_SEMINAR
IO.htm

Outubro / 2004 – Lima – Peru
IV Bienal Ibero-americana de Arquitetura.
Concurso de publicações nas seguintes categorias:
a) livros (monografías e ensaios de
arquitetura); b) revistas e periódicos; c) outros
suportes (video, CD-Rom, documentários).
Envio até 14 de Maio de 2004 
www.bienaliberoamericanadearquitectura.org

9 a 12 / Novembro / 2004 – Niterói – RJ
VIII Seminário de História da Cidade e do
Urbanismo - Perspectivas contemporâneas da
história da cidade e do urbanismo
Promoção: Anpur (http://www.anpur.org.br)
Temática:Memória do urbanismo; A construção
do território; Imagens, práticas sociais e
representações materiais e simbólicas nas
cidades; Políticas públicas e instrumentos do
urbanismo e do planejamento urbano e regional;
Temas emergentes 
Informações: viiishcu@vm.uff.br

23 a 25 / Novembro / 2004 – Recife - PE
IV Seminário Internacional sobre Conservação
Urbana
O seminário reune especialistas de várias
disciplinas.
http://www.ceci-br.org/4seminar.htm


