
O desenho da cidade para a Mobilidade a Pé



SOBRE O CURSO

Executivos ligados às atividades de

assessoria e consultoria e profissionais

que atuam na área de meio ambiente,

planos diretores de mobilidade,

desenvolvimento de políticas públicas,

planejamento e desenho urbano que

atuam na área pública, privada e

terceiro setor, voltadas direta ou

indiretamente a atividades vinculadas à

mobilidade urbana, em especial à

mobilidade a pé.



Executivos e profissionais ligados à programas de ações

urbanas sustentáveis a partir da Mobilidade Ativa em

especial a Mobilidade a Pé;

Prefeitos, secretários municipais de Mobilidade,

Planejamento ou Transporte ou corpo técnico de

assessoria;

Diretores, coordenadores e equipe técnica de empresas

de consultoria em planos diretores de mobilidade urbana.

PERFIL DO ALUNO

OBJETIVO DO CURSO

Formar conhecimento sobre a Mobilidade a

Pé, o que ela representa na vida das

pessoas e como ela se insere nas políticas

públicas, no planejamento e no desenho das

cidades.



DIFERENCIAIS

O grande diferencial do curso é seu tema, a Mobilidade a 

Pé tão pouco compreendida pelos tomadores de decisão da 

esfera pública e privada.  O conteúdo do curso explora 

profundamente como preparar as cidades para serem cada 

vez mais estimulantes à caminhada, a forma de mobilidade 

urbana mais simples mas ao mesmo tempo mais integrada 

às demais formas de transporte e à vitalidade da cidade em 

todos os aspectos.



INFORMAÇÕES GERAIS

DIAS OFERTADOS 

CARGA HORÁRIA

PRÉ-REQUISITO

INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES

PROFESSORES

32 horas

Sábado,  das 9h00 às 13h00

Até 13 de Fevereiro de 2021

Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 300,00 no cartão de 

crédito ou numa única parcela de R$ 1.800,00 (à vista) no boleto.

Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 270,00 no 

cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.620,00 (à vista) no boleto.

Graduação

Profa. Dra. Maria Ermelina Brosch Malatesta



EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

Nós oferecemos 

cursos executivos de 

excelência que irão 

trazer inovação e alta 

performance para 

profissionais do 

mundo corporativo.


