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OBJETIVOS 

 

O I Simpósio Científico Urbanismo e Arquitetura - Goiânia: ontem e hoje, 

tem como objetivo possibilitar um lugar para apresentação de questões e discussões 

“teóricas e práticas” sobre a cidade de Goiânia, de forma transdisciplinar dentro das 

diversas áreas do conhecimento, e construir um caráter plural na proposição de temas 

e debates sobre a cidade, urbanismo, planejamento urbano e arquitetura, em sua 

história presente - passado, como possibilidade de uma abertura para mediações e 

soluções futuras.  

 

 

O SIMPÓSIO 

 

O Simpósio CIDADE Urbanismo e Arquitetura é um evento que apresenta 

em sua proposição geral uma série de simpósios, mediante a realização de 

discussões e debates sobre várias questões e problemáticas referentes as cidades 

brasileiras, no campo do urbanismo, planejamento urbano, arquitetura, história, 

geografia, sociologia, antropologia, patrimônio histórico, arte, entre outros.  

 

A condução dos eventos se darão a partir de palestras, mesas-redondas, 

oficinas e conferências, ministradas por especialistas nas diversas áreas de 

conhecimento que pesquisam, estudam e atuam na leitura e construção das cidades.  

Reunirá também a produção científica comunicações e artigos produzidos pela 

comunidade academia e experiências da comunidade local, de acordo com os temas 

a serem propostos em cada simpósio. 

 

O I Simpósio CIDADE Urbanismo e Arquitetura, Goiânia: ontem e hoje 

apresentará a sequência de quatro palestras, que discutirão dentro de cada tema um 

mailto:simposiocidade@gmail.com


I SIMPÓSIO CIDADE 
URBANISMO E ARQUITETURA  

Goiânia: ontem e hoje 
 

 
REALIZAÇÃO: Narcisa Abreu Cordeiro 

CORDENAÇÃO GERAL: Simone Borges Camargo de Oliveira 

Contato:  simposiocidade@gmail.com 
 

recorte sobre a história da capital de Goiás - o urbanismo, a arquitetura, ações de 

preservação e patrimônio histórico, e um breve panorama dos planos diretores de 

1933 a 2018.  

 

A proposição do simpósio se justifica, segundo Simone B. C. de Oliveira (2016, 

p. 17-18) considerando que “Goiânia é uma cidade significativa como objeto de 

estudo, dada a sua existência recente e por inserir-se em ideais modernos desde sua 

fundação. Sua paisagem cultural em suas várias temporalidades é elemento 

importante para a identificação e o reconhecimento de sua memória e de seu 

patrimônio urbano e arquitetônico moderno. ” (OLIVEIRA, 2016, p. 17-18) 

 
 

PÚBLICO ALVO 

 

O evento em sua proposição apresenta um caráter transdisciplinar, e tem como 

público alvo diversos extratos da sociedade; estudantes, pesquisadores, profissionais 

das diversas áreas de conhecimento, e a população em geral, interessados em 

conhecer, e trocar experiências sobre a cidade. O evento pretende reunir urbanistas, 

arquitetos, planejadores, historiadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos, 

membros de órgãos e conselhos municipais e estaduais, movimentos populares, 

poder público, funcionários públicos, organizações não governamentais e demais 

interessados no tema proposto.  

 

ESTRUTURA DO SIMPÓSIO 

 

 Apresentação de quatro palestras; 

 Mesa redonda, constituída pelos palestrantes; 

 Debate, aberto a perguntas. 
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REALIZAÇÃO 

 

Arquiteta e Urbanista Narcisa Abreu Cordeiro  

 

COORDENAÇÃO GERAL 

 

Me. Simone Borges Camargo de Oliveira 

 

APOIOS  

 

AFLAG - Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. 

CAU/GO - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás.  

FAV/UFG – Faculdade de Artes Visuais - UFG. 

IHGG - Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. 

Prefeitura de Goiânia – Secretaria de Cultura – SECULT. 

PUC/GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

50 Anos de Arquitetura PUC/GO - Curso de Arquitetura e Urbanismo -  PUC-Goiás. 

PPGH/UFG - Programa de Pós-Graduação em História - UFG. 

UFG - Universidade Federal de Goiás. 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL  

 

Data: Dia 20 de novembro de 2018. 

Horário: 14:00 as 18:30 horas. 

Local: Auditório da Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG).  

Endereço: Rua 82 esquina com Rua 85, (Anel externo a Praça Dr. Pedro 

Ludovico Teixeira), no. 455, Setor Sul, Goiânia - Goiás. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

14:00 – Credenciamento 

14:30 – Abertura 

14:40 – Palestra: História e Fundação de Goiânia - Obra de Attilio Corrêa Lima. 

Palestrante: Profa. Dra. Jacira Rosa Pires 

Doutora em Programa de Teoria e Historia de la Arquitectura - Universidad 

Politecnica de Cataluna. 

Professora do curso de mestrado de serviço social - PUC-Goiás. 

15:20 – Palestra: Os planos diretores e a cidade de Goiânia: um panorama de 

1933 a 2018. 

Palestrante: Profa. Doutoranda Maria Ester de Souza 

Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Goiás 

(CAU-GO) 

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Goiás. 

Mestrado em Geografia Urbana pelo Instituto de Estudos Socio-

Ambientais IESA – UFG. 

16:00 - Coffee Break  

16:20 - Palestra: História da Arquitetura Residencial em Goiânia de 1930 a 1960. 

       Palestrante: Profa. Doutoranda Simone Borges Camargo de Oliveira 

  Programa de Pós-graduação em História – UFG 

 Mestrado em Projeto e Cidade. FAV-UFG 

17:00 - Palestra: Goiânia Patrimônio Artístico e Cultural - Trabalho técnico da 

Gerencia de Patrimônio, SECULT – Goiânia. 

Palestrantes: Luana de Araújo Noleto da Veiga Jardim 
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Gerente de Patrimônio Artístico e Cultural na Secretaria Municipal 

de Cultura de Goiânia. 

Pós-graduanda em Educação e Patrimônio Cultural e Artístico – 

UnB. 

Profa. Leandra de Brito Rodrigues 

Analista em Obras e Urbanismo, da área de Patrimônio Artístico 

e Cultural na Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. 

Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, pós-

graduanda em Educação e Patrimônio Cultural e Artístico - UnB.  

 

18:00 -  Mesa Redonda – com palestrantes. 

 

CREDENCIAMENTO-INSCRIÇÕES 

 

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente no dia do evento 

antes da abertura do simpósio. (VER PROGRAMAÇÃO)  

 

CERTIFICADO 

 

Será emitido de certificado como ouvinte, aos participantes do simpósio com 

uma caga horária de 4 horas. O certificado será entregue ao final do evento.  

  

CONTATO 

 

I Simpósio CIDADE Urbanismo e Arquitetura 

E-mail: simposiocidade@gmail.com 

WhatsApp: + 55 62 99168-6227 
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CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

 

O convite e a divulgação do evento serão realizados utilizando os meios digitais 

disponíveis, como: páginas da internet; envio de e-mail para mailing list; redes sociais 

(Facebook; Instagram; Twitter e WhatsApp). Além de jornais, revistas e sites locais.  

 

O design das mídias para a divulgação do evento serão realizados pelos 

organizadores e proponentes do simpósio, contarão com as marcas dos apoiadores. 

 

As mídias de divulgação do evento serão realizadas pelos organizadores, 

proponentes, órgãos e entidades como contrapartida em adesão e apoio ao evento.  

 

O apoio e a adesão não implicam em nenhum investimento financeiro.  

 

A mídia de divulgação deve ser realizada nos meios digitais disponíveis em 

cada entidade e órgão apoiador, como:  página da internet; envio de e-mail para seu 

mailing list; redes sociais: (Facebook; Instagram; Twitter e WhatsApp). 

 

As peças de comunicação para mídia de divulgação, serão fornecidas pela 

organização do I Simpósio Cidade Arquitetura e Urbanismo. Goiânia: ontem e 

hoje.  
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