
Goiânia, 29/09/2015 

 

Oficina da Urbanismo 
Caminhável na 2ª Semana da 

Ecologia Urbana 
 
Urbanismo Caminhável é uma metodologia para utilizada para melhorar as 
condições de caminhabilidade e qualidade de vida nos centros urbanos.  
 
Abriram hoje as inscrições para a Oficina de Urbanismo Caminhável, 
integrada na 2ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia, que decorre de 13 a 
18 de Outubro em vários espaços de Goiânia. A Oficina de Urbanismo 
Caminhável acontece dia 17 de Outubro às 9h00, com saída do Coletivo 
Centopeia. Tal como todas as outras atividades da Semana, a oficina é 
gratuita. 
 
O Urbanismo Caminhável  é  uma técnica de organizar cidades com objetivo de 
criar condições satisfatórias de caminhabilidade que permita melhor qualidade 
de vida nos centros urbanos. 
 
Para avaliar o quão caminhável é uma via, bairro ou cidade,  usa um conjunto 
de metodos de avaliação técnica espacial, participativa e colaborativa que 
abrange diversas visões de qualidade viária através dos membros da 
comunidade e de especialistas.  
 
A oficina de Urbanismo Caminhável em  Goiânia é uma iniciação ao método de 
avaliação da caminhabilidade local. Será percorrido um pequeno trajeto no 
centro da cidade para examinar as condições da via, fachadas, sinalização, 
travessias, mobiliario urbano e fazer um exercício para avaliação do 
"walkscore". 
 
Maiores detalhes: http://www.urbanismocaminhavel.com.br 
Inscrições e programação: http://tiny.cc/semana 
Facebook: http://facebook.com/semanadaecologiaurbana 
 
 
Sobre Lincoln Paiva 
Presidente e fundador da Green Mobility e do Instituto Mobilidade Verde, ONG 
sem fins lucrativos especializada em projetos de planejamento urbano e 
mobilidade urbana. Professor da disciplina Transportes Sustentáveis e 
Mobilidade Urbana na pós graduação em Gestão de Carbono na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Mestrando em Urbanismo Caminhável na Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Foi consultor da temática de 
Mobilidade Urbana da 10ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, 
pesquisador do tema Urbanismo Caminhável e sua aplicabilidade nas cidades 

http://www.urbanismocaminhavel.com.br/
http://tiny.cc/semana
http://facebook.com/semanadaecologiaurbana


brasileiras. Coordena diversas projetos de pesquisa e planejamento de 
mobilidade e transportes sustentáveis em cidades brasileiras. 
 
Sobre a Semana da Ecologia Urbana de Goiânia 
A Semana da Ecologia Urbana de Goiânia reúne profissionais de várias partes 
do Brasil em torno do tema Ecologia Urbana e dos novos desafios que as 
cidades contemporâneas enfrentam. O objetivo é sensibilizar e melhorar o 
conhecimento técnico dos gestores públicos, empresários, investigadores e 
sociedade em geral, em torno das questões da ecologia urbana, do crescimento 
sustentável e da resiliência, e contribuir para uma cidade mais inteligente, 
justa, sustentável e melhor preparada para o futuro. 
 
O evento é organizado pela Sobreurbana, startup local de intervenções 
urbanas. A Sobreurbana é responsável pela primeira vaga viva e os primeiros 
parklets de Goiânia, tem trabalhado ativamente na requalificação de espaços 
públicos, tem conduzido passeios a pé em Goiânia para explorar a cidade e 
realizou a 1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia em Novembro de 2014. 
 
O evento conta com o patrocínio da Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) e apoio do Sebrae-GO, ICQ Brasil, Sinduscon, Prefeitura 
Municipal de Goiânia, Coletivo Centopeia, Casa da Cultura Digital, Casa Corpo, 
Bike Anjo Goiânia, Goiânia Convention e Associação para a Recuperação e 
Conservação do Ambiente (ARCA).  
 
 
O quê: Oficina de Urbanismo Caminhável 
Quando: 17/10/2015 às 9h00 
Onde: Passeio no Centro (saída do Coletivo Centopeia) 
Inscrições e programação: http://tiny.cc/semana 
Quem: Sobreurbana – Carol Farias (arquiteta e urbanista) e André 
Gonçalves (comunicólogo e produtor cultural) 
Contato: info@sobreurbana | (62) 8192-8672 | (62) 8240-9889 
Facebook: http://facebook.com/semanadaecologiaurbana 
Imprensa: Elisa A. França | eafranca@gmail.com | (62) 8142-6896 
 
 

mailto:eafranca@gmail.com


Programação Completa 
 
13/Outubro 
Palestra: Cidade para Pessoas, Pessoas para Cidades 
Auditório da FIEG | 19:00-21:30 

 Natália Garcia (Cidades para Pessoas) 
 Décio Coutinho (Sebrae-GO) 
 Carol Farias (Sobreurbana) 
 
 
14/Outubro 
Palestra: Cidade e Natureza 
Edifício Pequeno Hans | 19:00-21:30 

 Lívia Maria Dias (Saneago) – Preservação do Reservatório João Leite 
 Nome a confirmar – Árvores de Goiânia 
 Nome a confirmar  
 
  
15/Outubro 
Árvores de Goiânia – Cuidamos mais daquilo que conhecemos melhor. 
Árvores de Goiânia é um projeto da jornalista Elisa A. França que promove 
passeios a pé na capital para conhecer as suas árvores. 
Hora e local de encontro a anunciar em breve. 
 
Palestra: Cidade, Ambiente Construído e Sustentabilidade 
Sinduscon | 19:00-21:30 

 Denise Monteiro (ICQ Brasil) – Normas de Gestão para alcance da 
sustentabilidade 

 Maria Ester de Souza (CAU-GO) – Cidade e Espaço Público 
 Isabel Coelho (Vertical Green) – Obras Verdes de Infraestrutura Urbana  
 
 
16/Outubro 
Oficina Mapas Afetivos – Realizada por Liquid Media Laab (SP) 
(Sujeito confirmação) 
 
 
17/Outubro 
Oficina de Urbanismo Caminhável – Realizada por Lincoln Paiva, Presidente 
do Instituto Mobilidade Verde (SP) 
Saída do Coletivo Centopeia | 09:00-12:00 
 
POR ACASO, Tardes de Improviso – POR ACASO tardes de improviso é uma 
jam session de música e dança. Convidamos artistas e não artistas, desavisados 
e a cidade para improvisar músicas e danças junto aos cicerones-provocadores 
¿por quá? grupo de dança e o grupo musical Vida Seca. Buscamos estabelecer 
um diálogo estético e sensível com a cidade e seus artistas promovendo 
intervenções urbanas abertas, democráticas e seriamente celebrativas. 
Casa Corpo | 17:00-20:00 



 
 
18/Outubro 
Bike Tour – Passeio ao longo do córrego Capim Puba desde a sua nascente, 
conduzido pela arquiteta Carol Farias.  
Local e horário a anunciar 
 


