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Programa de Economia Urbana (ECO075) 

1 Informações básicas 

Professora: Dra. Rosa Livia Gonçalves Montenegro (rosa.livia@ufjf.br). 
Ano letivo: 2020 – 2º semestre. 
Dias/Horário: Quartas-feiras (21:00 --23:00) e Quintas-feiras (21:00 – 23:00). 
Nível: Graduação em Economia. 
Metodologia: Aulas expositivas; Slides com a matéria; Análise de estudos de caso; Estímulo à 

participação dos alunos em aula; e Debate de temas com a mediação do professor. 
Plano Geral:  
Metodologia: 

 

 

 A disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas (e.g. slides), de forma síncrona e assíncrona e, 
serão disponibilizadas no ambiente virtual Google Classroom.  

 Todas as aulas serão ofertadas no ambiente Google Classroom e as mesmas serão gravadas; 
 As aulas assíncronas (gravadas) serão disponibilizadas às segundas-feiras;  
 Os encontros síncronos, às quintas-feiras, também serão gravados, de acordo com o Art. 7 da 

Resolução 33/2020, que estabelece: 
 §2º - As atividades de ensino aprendizagem síncronas previstas como atividades obrigatórias do plano 
de curso da disciplina deverão ser gravadas pelos(as) docentes responsáveis e disponibilizadas 
posteriormente aos(às) discentes matriculados(as) nas disciplinas, em ambiente virtual de aprendizagem;  
 

 A professora usará a ferramenta Google Classroom para as aulas remotas, cuja plataforma é de acesso livre 
e sem restrição de tempo, com o link para a aula síncrona disponibilizada antes do horário. Os alunos 
terão acesso aos materiais e bibliografias por intermédio de uma pasta disponibiliza no ambiente virtual. 
Os principais materiais bibliográficos podem ser obtidos pelos alunos na pasta referente as aulas da 
disciplina de Economia Urbana 

 
Atendimento 
individual: 

1. Às sextas-feiras, de 14h às 17h, por meio de agendamento prévio por e-mail. 

 2.  

 

Aula Tópico Leitura 

(1) – (2) Apresentação e Introdução do curso SUL1; RIC1. IPE(p.21-25), CAN(p2.4)  
(3) – (4) Por que cidades existem? SUL1-2; BRU1. 
(5) – (7) Localização, Custo de Transporte e Aglomeração FER; CON2; MCC1; SUL2-4.  
(8) – (12) Economias de Aglomeração e Sistemas Urbano LEM2-3; CON3; MCC2; SUL2-4; RIC3.  
(13) – (14) Tamanho e Crescimento das cidades  SUL4-5; MKV3; GAL1; LIS; JAC. 
(15) Primeira avaliação   
(16) – (17) Uso do solo e Renda Fundiária Urbana SUL6; GAL1; FER; MKV2. 
(18) – (21) Habitação, segregação por renda e comutação SUL7-14-15; BRU2-3; CON17. 
(21-23) Equilíbrio da estrutura Intra-urbana SUL7; BRU2. 
(24-25) Congestionamentos BRU5. 

(26-27) 
(28) 

Governos locais 
O espaço urbano e sua multidimensionalidade: 
abordagens sobre a economia contemporânea 

SUL16-17; RIC8. 
 

(29-30)  Atividade Didática Programada  
 

2 Referências primárias 

Código Descrição 
ABR ABRAMO, P. Mercado e ordem urbana: do caos à teoria da localização residencial. Bertrand Brasil, 

2001. 
BRU BRUECKNER, J. K. Lectures on urban economics. MIT Press Books, 2011. 
CAN CAPELLO, R.; NIJKAMP, P. (Eds.). Urban dynamics and growth: advances in urban economics. 

Amsterdam: Elsevier B.V., 2004.  
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CON COSTA, J.S.; NIJKAMP, P. (Orgs.). Compêndio de economia regional - Volume 1: teorias, temáticas e 
políticas. Portugal: Principia, 2009. 

FER FERREIRA, C. M. As teorias da localização e a organização espacial da economia. In: HADDAD, P. R. 
(Org.). Economia Regional: Teorias e Métodos de Análise. Fortaleza: BNB, 1989. 

FKV FUJITA, M.; KRUGMAN, P.R.; VENABLES, A. A economia espacial: cidades, regiões e comércio 
internacional. Cambridge, Mass: MIT, 1999. 

GAL GALINARI, R. Retornos crescentes urbano-industriais e spillovers espaciais: evidências a partir da 
taxa salarial no estado de São Paulo. 2006. 162 p. Dissertação (Mestrado em Economia) – Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CEDEPLAR/UFMG). Belo Horizonte, 2006. 

IPE CRUZ, B. O. et al. (Org.).Economia regional e urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil. 
Brasília: Ipea, 2011. 

JAC JACOBS, J. The economy of cities.  Random House: New York, 1969. (p.252-262) 
LEM LEMOS, M. B. A Nova Geografia Econômica: uma leitura crítica. 2008. 170 p. Tese (Professor Titular) 

– Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CEDEPLAR/UFMG). Belo Horizonte, 2008. 

LIS LIMA, A. C.; SIMÕES, R. F. Teorias clássicas do desenvolvimento regional e suas implicações de 
política econômica: o caso do Brasil. Revista de Desenvolvimento Econômico, n. 21, p. 5 – 19, 2010. 

MCC McCANN, P. (Ed.). Industrial location economics. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2002. 
RIC RICHARDSON, H. W. Economia Urbana. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. 
SUL O’SULLIVAN, A. Urban Economics. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. 

Obs.: o professor se reserva o direito de alterar a lista de referências bibliográfica se necessário. 

3 Objetivo do curso 

Este curso em Economia Urbana estuda a relação entre o espaço urbano e economia. Acepções são 
desenvolvidas tanto por meio de abordagens teóricas quanto  a partir de alguns exemplos práticos. Busca-
se discutir as principais razões e decisões locacionais que influenciam na formação, configuração e 
tamanho de uma cidade. Além disso, procura-se abordar o conceito de sistema urbano a fim de averiguar 
as diversas funções e classificações que as cidades assumem. Para tanto, abordam-se tópicos como: Teoria 
localização, economias de aglomeração, dinâmica do tamanho da cidade, uso da terra, renda fundiária, 
habitação e Governo e congestionamentos. No final do curso, espera-se que os alunos estejam aptos para 
identificar e conhecer as relações econômicas, conceitos e características estruturais das diferentes 
cidades em um sistema urbano.  

 

4 Ementa 

Modelo clássico de equilíbrio urbano. Teoria da renda e uso da terra. Decisão de localização. Teoria moderna da 
localização da empresa. Localização do consumidor. Por que existem cidades. Cidades monocêntricas e policêntricas. 
Teorias clássicas do desenvolvimento regional e suas implicações para a política econômica no Brasil. Políticas públicas 
urbanas. 
 

5  Sistema de Avaliação  

A média final (MF) será calculada pela seguinte fórmula: 
 
  MF = P1 + ADP + LA +P 

em que  
P1 (1ª prova): máximo de 40 pontos. 
ADP (Atividade Didática Programada: trabalho e apresentação oral): máximo de 30 pontos. 
Lista de Atividades (LA): máximo de 20 pontos 
Presença: 10 pontos. 
 
Para se aprovado, é necessário que a média final seja, pelo menos, sessenta (MF  60) e que o aluno tenha frequência 

de, pelo menos, 75% das aulas. Caso contrário, o aluno será automaticamente reprovado. Assim, também haverá 
reprovação por falta. 

 
 As provas individuais serão disponibilizadas via Google Classroom, de modo assíncrono, em dia e horário 

previamente agendados pela professora; 
 Os dias e horários de todas as provas ficarão disponibilizados no ambiente virtual do Google Classroom; 
 O preenchimento das provas será realizado através do ambiente virtual do Google Classroom;  
 Listas de exercícios serão disponibilizadas previamente, com data de entrega programada.   
 A Atividade Programada será explicada no primeiro dia de aula e disponibilizada no Mural de Atividades.  
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6- Materiais de apoio: divulgação do conteúdo em sala de aula  

 
7- Equipamentos e sistemas digitais necessários 

 
 Acesso ao material da aula: computador, celular ou tablet com acesso à internet, com pacote Microsoft Office 

(Word e PowerPoint). 
 

Sobre os direitos autorais, de acordo com o Art.9 da Resolução 33/2020: 
 

 Art.9º - A produção e divulgação de materiais a serem utilizados no ERE estão protegidas pela Lei Federal nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais), pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução 
não autorizada de material autoral por terceiros. 

 §1º - A imagem de docentes e discentes geradas nas aulas na UFJF, bem como o conteúdo oral e escrito das 
mesmas, somente poderão ser utilizados para os fins exclusivamente acadêmicos a que se destinam. 

 §2º - É vedado copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, transmitir a terceiros, trocar, 
emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização e descaracterização das imagens e do conteúdo oral e 
escrito das aulas. 

 §3º - A violação aos direitos autorais acarretará a apuração da transgressão disciplinar do(s) envolvido(s), sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei de Direitos Autorais e no Código Penal. 


