
O QUE É PLANEJAR O TERRITÓRIO?
PLANEJAMENTO TERRITORIAL?
COMO ASSIM,

Tudo o que existe está em algum lugar. Nosso cotidiano é marcado pela maneira

como está organizado o território em que vivemos. Transporte, economia,

moradia, ambiente… Todas essas questões e suas respectivas políticas públicas

têm uma base espacial. Planejar o território é intervir nessa realidade,

considerando todas as dimensões que envolvem nosso espaço vivido, as relações

sociais e ambientais no espaço e suas desigualdades históricas. 

E O QUE FAZ UM PLANEJADOR TERRITORIAL?
O planejador territorial é um profissional preparado com um conhecimento

interdisciplinar sobre as dinâmicas de organização do espaço pela sociedade e

munido de habilidades e capacidades para interpretar demandas, vocações e

conflitos nos territórios contribuindo em ações, estudos, projetos, programas

e políticas de desenvolvimento em todas as escalas.

O Bacharelado em Planejamento Territorial (BPT) da UFABC é um
curso inovador, preparando para uma profissão do futuro.

Analisar e planejar espaços RURAIS e URBANOS
e suas relações, preparando para uma atuação

em todo o território.

Abordagem MULTIESCALAR, considerando as
dinâmicas globais, nacionais, regionais,

 metropolitanas e locais.

Proposta totalmente INTERDISCIPLINAR, promovendo integração
dos diferentes temas e compreensão de suas relações.

ENGENHARIA CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS

GEOGRAFIA CIÊNCIAS SOCIAIS
 E HUMANAS 

PLANEJAMENTO
URBANO E RURAL

CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

 ANÁLISE
 DE DADOS
ESPACIAIS

CIÊNCIAS
POLÍTICAS

As disciplinas são distribuídas em três 
EIXOS DE FORMAÇÃO, são eles: LEITURAS DAS

DINÂMICAS
TERRITORIAIS

INTEGRAÇÃO E SÍNTESE

INSTRUMENTOS
E BASES

COMPLEMENTARES
Compreender processos
territoriais com base na
contribuição de diversas

disciplinas, como sociologia,
economia, ecologia,

urbanismo, geografia 
entre outras.

Integrar o conhecimento teórico
com o desenvolvimento de

projetos práticos de
planejamento territorial em

diferentes escalas e situações.

Capacitar com técnicas e
instrumentos para a prática
em planejamento territorial e

em temas setoriais, como
transporte, logística, meio

ambiente e habitação.

DIREITO

PROFISSÃO DO FUTURO



ONDE POSSO ATUAR?

COMO FAÇO PARA INGRESSAR?

BCH

O PRIMEIRO CURSO NO PAÍS

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO CARREIRA ACADÊMICAORGANIZAÇÕES SOCIAIS
municípios, estados,

ministérios, autarquias,
empresas públicas, agências

reguladoras.

empresas de consultoria,
mercado imobiliário, empresas

de planejamento e logística,
setor de geotecnologias,

agências de fomento.

ONGs, movimentos sociais,
institutos e agências da

sociedade civil organizada.

instituições acadêmicas e
de pesquisa, nacionais e

internacionais.

Para cursar o Bacharelado em Planejamento Territorial (BPT), você deve ingressar

na UFABC através do ENEM para o Bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH), e

após o bacharelado interdisciplinar escolher o Bacharelado de Planejamento Territorial.

ENEM BPT
UFABC: muitas trajetórias possíveis

Fazendo o Bacharelado em Ciências e Humanidades

(BCH) na UFABC, você pode cursar mais de uma
formação específica. Além do Planejamento

Territorial, você pode complementar sua formação

com Economia, Relações Internacionais, Políticas

Públicas ou Filosofia.

No Brasil, a UFABC é pioneira em criar essa graduação, que antes era prevista

apenas nos cursos de pós-graduação. No entanto, essa área de estudo já é

muito popular em outros países, como os EUA.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Acesse o site do BPT: https://graduacao.ufabc.edu.br/bpt/

 Acompanhe nossos conteúdos no Youtube: canal Planejamento Territorial UFABC

 Siga nosso Instagram: @planejamento.territorial_ufabc

Curta nossa página no Facebook: fb.com/BPTUFABC

Como (e onde) é o curso?
As aulas e atividades do curso estão localizadas no

campus de São Bernardo do Campo, mas também

ocorrem atividades no campus de Santo André. 

O curso é oferecido em dois períodos, matutino ou

noturno, e o tempo previsto para a formação é de 

12 quadrimestres (aprox. 4 anos). 


