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10/10 09:00

AULA 1 – Urbanismo e Mobilidade: uma perspectiva histórica 
- Resgate histórico do urbanismo focado no automóvel, no mundo e no Brasil 
- (i)mobilidade nas cidades brasileiras: saturação do viário 
- O alto custo do estacionamento gratuito 
- O momento de inflexão 
- Plano Diretor, Uso do solo e Mobilidade Urbana 
- Planejamento Urbano Orientado ao Transporte 
- O caso de Curitiba 
- O Plano Diretor de SP 

24/10 09:00

AULA 2 – Segurança Viária: um desafio global e multifacetado 
Explorar os tópicos centrados nos pilares de foco da Década de Ação para Segurança Viária da ONU 
cobrindo os principais eixos temáticos, incluindo:  
- O problema da segurança viária: uma visão geral do contexto global;  
- Fatores de risco para a segurança viária;  
- O papel da fiscalização na segurança viária;  
- Resposta após a colisão; 
- Veículos mais seguros e segurança viária; 
- Campanhas estratégicas de comunicação e mudança de comportamento;  
- Desenho urbano para segurança viária.      
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31/10 09:00

AULA 3 – Mobilidade e espaço público no contexto da realidade brasileira 
O espaço urbano: um recurso limitado 
Marco Regulatório da Mobilidade Urbana 
- Leis Federais (Código de Trânsito Brasileiro, Política Nacional de Mobilidade Urbana) 
- Leis Municipais (Plano de Mobilidade Urbana, Polo Gerador de Tráfego) 
- Classificação Viária 
Arranjos institucionais e atribuições de cada esfera (federal, estadual, municipal) 
A Rua como espaço público: quem é responsável pelo viário

07/11 09:00

AULA 4 – (Re)desenhando as ruas
- Ruas como Espaços de Sociabilidade e Interação 
- A metodologia Ruas Completas 
- Estratégias de Faseamento 
- Intervenções Efêmeras (ruas abertas, sexta sem carro, paulista aberta) 
- Intervenções Temporárias: o papel do urbanismo tático 
- Intervenções Permanentes 
- Ferramentas para um Desenho Viário Seguro: Calçadas, Travessias, Travessia Elevada, Ilha de 
Refúgio, Estreitamento dos Raios de Conversão, Extensões do meio fio, Estreitamento de via, 
Chicanas, Lombadas, Mini Praças, Parklets, Mini Rotatórias 
- Estudo de casos 
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AULA 5 – Os critérios para um bom espaço público
Proteção:
- Prevenção de acidentes; 
- Combate ao crime e violência: áreas públicas cheias de vida, olhos na rua, funções simultâneas dia 
e noite, boa iluminação; 
- Abrigo contra experiências desagradáveis: chuva, vento, calor/frio, poluição, poeira, barulho.
Conforto:
- Caminhada: fachadas interessantes, boas superfícies, acessibilidade; 
- Paradinha: locais atraentes, convidativos; 
- Descanso: bancos confortáveis; 
- Contemplação: vistas desobstruídas, iluminação; 
- Interação: baixo ruído e mobiliário “de estar” para um bate-papo; 
- Exercício e lazer: atividade física, brincadeiras, entretenimento.
Desfrute:
- Escala humana; 
- Clima propício; 
- Experiências sensoriais.
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21/11 09:00

AULA 6 – A cidade ao nível dos olhos
- A dimensão humana
- Escalas e sensações 
- Esfera pública
- Estratégia dos plinths
- As fachadas de prédios e tudo que pode ser visto ao nível dos olhos 
- A importância das fachadas ativas: atratividade e funcionalidade 
- Desenhando ruas comerciais 
- Desenhando ruas residenciais

28/11 09:00

AULA 7 – Mobilidade Urbana Compartilhada
- O conceito de Mobility as a Service (MaaS) 
- A última milha
- Regulamentação de aplicativos de Mobilidade Urbana
- Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas
- Sistemas de Compartilhamento de Patinetes
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05/12 09:00

AULA 8 – Urbanismo Autônomo: um futuro voltado para o ser humano
- Uma visão de como os veículos autônomos e a tecnologia de maneira mais ampla podem 
funcionar a serviço de cidades mais seguras, sustentáveis, equitativas e vibrantes 
- Uma abordagem sobre priorizar as pessoas: andando, de bicicleta, e em transporte público, 
colocando o cidadão no centro da vida urbana e do desenho das ruas
- Aproveitamento das novas tecnologias para reduzir as emissões de carbono, diminuir as mortes 
no trânsito e aumentar as oportunidades econômicas
- Foco nas quatro áreas principais de políticas públicas - transporte público, cargas, precificação e 
dados - a base de um futuro sustentável, vibrante e focado nas pessoas  
- Lições da Pandemia da COVID-19 e seus impactos para a construção de um “Novo normal” na 
mobilidade urbana                                                                                                            
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