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Arq. Urb  Ludimila de Fatima Biussi Afonso
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AGENDAA Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em um marco histórico 

na caminhada brasileira rumo à conquista da plena cidadania das pessoas com 

deficiência, foi instituída em 2008, como a primeira do gênero no País. Representa 

a prioridade atribuída pelo Governo do Estado de São Paulo à inclusão social das 

pessoas com deficiência. A partir de sua criação, projetos e ações pioneiros e 

inovadores passaram a ser conduzidos de forma articulada, constituindo elementos 

estruturais de uma ampla política de Estado de promoção da cidadania e da inclusão 

social. Atuando em harmonia com as demais secretarias estaduais, a Secretaria 

coordena políticas públicas tendo como missão garantir o acesso das pessoas com 

deficiência no Estado de São Paulo a todos os bens, produtos e serviços existentes 

na sociedade. A Secretaria também mantém parcerias com Prefeituras, instituições 

de outras esferas de governo, organizações não governamentais, universidades e a 

comunidade empresarial.

A  Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promove em parceria 

técnica com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, por meio do Centro 

de Tecnologia e Inclusão – CTI, a capacitação em Acessibilidade e Desenho Universal  

nos municípios do Estado de São Paulo, conforme previsto na Lei Brasileira de 

Inclusão, proporcionando melhor qualidade de vida para as Pessoas com Deficiência.

A atividade ocorrerá nas dez sedes regionais do CAU/SP, distribuídas pelo Estado e 

responsáveis pelo atendimento aos profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo 

dos 645 municípios paulistas.

O principal objetivo do Workshop “ACESSIBILIDADE - CONTEXTO URBANO 

CONTEMPORÂNEO” é fomentar o conhecimento e o entendimento dos arquitetos 

e urbanistas a respeito de acessibilidade e desenho universal (previstos em leis), 

garantindo programas municipais que atendam as demandas específicas de cada 

cidade para a efetiva aplicação de seus princípios em todas as áreas de projeto e 

obras.

Com isso, será possível garantir a construção de cidades sustentáveis e inclusivas, 

adequadas à diversidade humana, da infância à idade avançada, por todas as pessoas.

CREDENCIAMENTO

ABERTURA

ALMOÇO

EXERCíCIOS INTERATIVOS

DESENHO UNIVERSAL, CONCEITO, LEIS E 
APLICAÇÃO.
• Acessibilidade e a Prática 
Profissional
• Conceito e Aplicação de 
Desenho Universal na Ar-
quitetura
• Legislação e Normas 
Técnicas

• RRT e o Decreto Federal 
5.296/04 
•A Urbe e a Lei nº - 13.146, 
também conhecida como Lei 
Brasileira de Inclusão
•Peculiaridades da região

•Análise de projeto com 
base em rota acessível
•Projetos Residenciais com 
Desenho Universal – Estudo 
de Caso
•Projetos Corporativos 
Acessíveis – Estudo de 
Caso

•Acessibilidade em Patrimô-
nios Culturais Tombados – 
Conceito
•Mobilidade Urbana em 
Áreas de Valor Histórico e 
Cultural

9:30h


