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O projeto intitulado ‘Rede de Monitoramento Cidadão do Programa João Pessoa
Sustentável’ visa acompanhar o andamento de temas relativos à qualidade de vida dos
cidadãos, conforme estabelecido no Plano de Ação João Pessoa Sustentável. Esse plano,
desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com a
Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e a Caixa Econômica Federal (CEF), entre
2013 e 2014, propõe caminhos e estratégias para o desenvolvimento sustentável de João
Pessoa, no horizonte temporal de 2050, de acordo com o programa Iniciativa Cidades
Emergentes e Sustentáveis (ICES), promovido para fomentar o desenvolvimento
sustentável em cidades médias da América Latina e Caribe (ALC). O Sistema de
Monitoramento Cidadão é a última etapa deste Plano de Ação e consiste no
acompanhamento, por parte dos cidadãos, da implementação das recomendações nele
feitas. A UFPB participa da Rede e esse projeto foi criado para dar suporte à essa
participação, na Rede de Monitoramento Cidadão. Ele propõe a realização de um
levantamento da produção acadêmica sobre a cidade de João Pessoa. Nesse estudo,
enfatizamos a produção científica do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus I, em
que se elencam os estudos e pesquisas mais recentes (2015 – 2017) dos laboratórios
vinculados ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU). Atualmente, seis (6)
laboratórios vinculam-se ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Campus I da
UFPB. Após pesquisa sobre cada um dos laboratórios acima listados, considera-se que
apenas três (3) deles têm relação mais aproximada com as temáticas relacionadas à
sustentabilidade urbana e à qualidade de vida priorizadas no Plano de Ação João Pessoa
Sustentável, enquanto atividade vinculada à Rede de Monitoramento Cidadão, do
Programa João Pessoa Sustentável. São eles: o LAURBE, Laboratório de Ambiente
Urbano e Edificado, o LECCUR, Laboratório de Estudos sobre Cidades, Culturas
Contemporâneas e Urbanidades e o LACESSE, Laboratório de Acessibilidade. Neles,
realizamos um levantamento de estudos e pesquisas em formato de livros, teses e
monografias sobre a cidade de João Pessoa, objetivando assim, atualizar e qualificar o
debate acerca da sustentabilidade urbana da cidade de João Pessoa.
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