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RESUMO
Este trabalho relata aspectos do Curso de Formação de Pesquisadores Urbanos realizado pelo Grupo
Diálogos Urbanos de Extensão e Pesquisas Interdisciplinares, como parte do Projeto de Pesquisa Estudantes,
direitos e territórios urbanos no Maciço de Baturité: uma experiência de territorialização e democratização
na assistência estudantil da UNILAB, apoiada pelo CNPq, pela FUNCAP e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação da Unilab. O Curso foi ministrado nos dias 26 de março e 03 de abril de 2019, entre 14 e 17
horas, no auditório do bloco didático do Campus Liberdade da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Buscou discutir conceitos básicos sobre cidade; urbano; produção social
do espaço urbano; território; direito à cidade; fazer a cidade, formando estudantes pesquisadores, com
noções sobre os temas supracitados, que possam apoiar o desenvolvimento da pesquisa de campo e colaborar
com o projeto nos territórios intraurbanos das cidades de Redenção e Acarape. Procuramos agregar
estudantes de diferentes cursos, nacionalidades e territórios intraurbanos como uma forma de proporcionar
um diálogo entre as experiências, trajetórias e narrativas dos estudantes sobre sua cidade, seu bairro e como
experimentam e produzem esses espaços. O curso contou com a presença de 42 participantes, de um total de
110 inscrições, dos quais 5 alunos eram do Bacharelado em Humanidade, 28 alunos da sociologia. 2 alunos
da história, 5 alunos da administração pública, 1 aluno da ciência biológica, 1 aluno da matemática. Ao final
do curso executamos uma avaliação buscando saber como havia sido a experiência ao longo dos dois dias.
Com respostas bem positivas, notamos que esses temas são algo que transcende interesse dos estudantes das
humanidades, percebemos também que tais temas atingem ressonância nos países que fazem parte do
projeto da Unilab. Ainda sobre os resultados, cumpre salientar que o curso de formação de pesquisadores
urbanos conseguiu mapear onde os estudantes que participaram moravam, o que vem nos ajudando muito no
desenvolvimento da pesquisa, pois além de proporcionarmos uma experiência de pesquisa para esses
estudantes e uma difusão do conhecimento científico na formação estudantil, contamos com o apoio de
alguém que mora e conhece os territórios visitados nas pesquisas.
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