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O Laboratório de Estudos Urbanos e Culturais da Universidade Federal de 

Sergipe, em parceria com o Grupo Krítica, vem por meio deste projeto de extensão propor 

encontros de leituras, reflexão e debates, acerca de temáticas urbanas. As atividades 

fazem parte dos trabalhos de iniciação científica (Edital nº 

01/2020/COPES/POSGRAP/UFS e Edital n.º 01/2020 /NEPEEB/CODAP/UFS) 

desenvolvidos no âmbito do Laboratório de Estudos Urbanos e Culturais (LABEURC) e 

do Colégio de Aplicação (CODAP) da Universidade Federal de Sergipe. Em específico, 

participam os projetos intitulados “Usos e espacializações urbanas: (Res)significações 

dos espaços entre a Universidade Federal de Sergipe (campus São Cristóvão) e o bairro 

Rosa Elze, “Políticas urbanas e imagens da cidade: Aracaju, cidade humana, inteligente 

e criativa?” e “Sociabilidades e Cotidiano Escolar: Estudo sobre os usos dos espaços e os 

sentidos de pertencimento entre estudantes do Colégio de Aplicação e moradores do 

bairro Rosa Elze”. 

Nesta segunda edição das Sextas Urbanas, objetivamos conciliar interlocuções 

mais amplas, junto ao público variado, com o exercício dos discentes, na sistematização 

e apresentação dos seus respectivos planos de trabalho. Os diálogos entre as temáticas 

mais gerais e os desenvolvimentos mais particulares são lançados como referências, para 

a elaboração das apropriações dos textos, quadros teóricos e conceituais. Desse modo, o 

interesse também é coletivizar leituras e debates, abertos ao público, tendo como foco a 

formação de estudantes na iniciação científica. Sob a perspectiva da pesquisa qualitativa, 

na dimensão macro analítica destacamos o estudo crítico das lógicas de produção urbana 

e as imagens das cidades mercantilizadas no capitalismo. Do ponto de vista micro 

analítico, os temas abordam reflexões acerca dos usos dos espaços, sentidos de 

pertencimento e sociabilidades contemporâneas. 

A participação é gratuita e ainda é possível se inscrever nos eventos dessa II 

Jornada Sextas Urbanas no SIGAA. Os encontros ocorrem nos dias de sexta, das 10h às 

12h através da plataforma digital Google Meet (meet.google.com/bqm-abae-edr). Os 

textos e maiores informações podem ser acessadas através do instagram do Grupo Krítica 

(@kritica.crise). 

 



 


