
curso de extensão
construindo

cidades resilientes



a quem se destina:
gestores públicos, profissionais da área de 
urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia 
e da área ambiental, economistas e agentes da 
defesa civil, entre outros 

o que será abordado:
os 10 passos para 

construção de 
cidades resilientes 

(UNISDR - ONU)

mapeamentos de 
riscos e sistemas 

integrados de 
informação

planos de 
emergências, auxílio 

mútuo (PAM) e 
núcleos comunitários

organização para a 
resiliência

cenários de risco e 
desenvolvimento 

urbano

zonas naturais de 
amortização de 

desastres

capacidades 
institucionais para a 

resiliência

infraestrutura 
municipal para 

aumentar a 
resiliência

resposta, 
recuperação e 
reconstrução

sistemas de gestão de 
desastres

autoconhecimento, 
desenvolvimento 

pessoal e 
profissional

http://www.ibeds.com.br/index.php/cidades-resilientes-sustentaveis/


Instrutores:
Profa. Dra. Patrícia Sottoriva  

Professora, Pesquisadora e Consultora de Empresas. 
Doutora em Biotecnologia Industrial (EEL-USP, 2006). 
Diretora-Presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e 

Desenvolvimento Socioambiental (IBEDS). Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Pesquisa 

Científica, Tecnológica e Inovação em Redução de 
Risco de Desastres (ABP-RRD). Coautora do livro 

"Atendimento de Saúde a Múltiplas Vítimas e em 
Catástrofes". 02. ed. Curitiba: SAMU INTERNACIONAL, 

2014. v. 01. 736p. 

CV: http://lattes.cnpq.br/2635830346518518

Prof. MSc. Herbert Schäfer 

Mestre em Informática na área de Inteligência 
Artificial (UFPR, 2000). Fundador da Deutsch Komp 

Sistemas de Informação e Automação Ltda. Atua a 30 
anos no desenvolvimento de soluções customizadas 
para a indústria, com maior ênfase em sistemas que 
necessitem tanto de software quanto de hardware 

embarcado. Na TELEPAR desenvolveu e implantou o 
sistema de gerenciamento de eventos e serviços do 

Centro Estadual de Gerência de Redes (CEGR).

CV: http://lattes.cnpq.br/3543434351295203

Eng. Esp. Heitor Costa Neto 

Especialista em Administração Pública; Emergências 
Ambientais e em Gestão Ambiental Urbana. 

Engenheiro Agrônomo . Atuou na EMATER-PR e 
Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento. Consultor Ambiental e Agricultura 
Urbana.

CV: http://lattes.cnpq.br/4719502153691665

Eng. Esp. Luis Alberto Lopez Miguez  

Especialista em Sustentabilidade e Gestão de Cidades; 
Gestão, Educação e Planejamento Ambiental, 

Emergências Ambientais e Administração, Controle e 
Monitoramento da Qualidade de Vida Urbana. 

Engenheiro Cartográfico. Consultor de 
Geoprocessamento;Responsável pelo Sistema de 

Informações Georreferenciados – Monitoramento dos 
indicadores das metas dos Objetivos do Milênio / 

ORBIS Observatório Regional Base de Indicadores de 
Sustentabilidade.

Eng. Esp. Marcelo Alexandre Solera 

Especialista em Patologia nas Obras Civis e Engenharia 
de Edificações, Meio Ambiente e Saneamento. 

Engenheiro Civil. Consultor na área de Engenharia Civil 
e em Análise e Avaliação de riscos estruturais e 

movimento de massa (deslizamentos).

CV: http://lattes.cnpq.br/4198486893798354

Gestor Esp. Nelson de Lima Ribeiro  

Especialista em Proteção e Defesa Civil. Gestor 
Público. Consultor na área de Defesa, com ênfase em 
Defesa Civil e Emergências Ambientais. Já elaborou 
diversos cursos de treinamento e capacitação para 

inspetores, agentes de defesa civil e guardas 
municipais em prevenção e atendimento de 

emergências ambientais. 

CV: http://lattes.cnpq.br/6515693135162768

A equipe de docentes é formada por profissionais doutores, mestres 
e especialistas com experiência nas áreas de atuação. Durante o 

curso palestrantes e professores convidados terão igualmente 
formação e experiência diretamente relacionadas aos temas e 

atividades propostos no curso. 

http://lattes.cnpq.br/2635830346518518
http://lattes.cnpq.br/3543434351295203
http://lattes.cnpq.br/4719502153691665
http://lattes.cnpq.br/4198486893798354
http://lattes.cnpq.br/6515693135162768


sobre o curso
turmas com no máximo 20 participantes
Duração: 60 horas

TURMAS SUJEITAS A CANCELAMENTO CASO NÃO ATINJAM O NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS

segunda à quinta 19:00 às 22:45h

TURMA I – (T-C13-1) DIAS DE AULAS
NOVEMBRO: 19, 20, 21, 22

26, 27, 28, 29
DEZEMBRO: 03, 04, 05, 06

Sexta à Domingo Sexta: 19:00 às 22:45h
Sábado: 08:00 às 18:00h
Domingo: 08:00 às 12:00h

TURMA II – (T-C13-2) DIAS DE AULAS
NOVEMBRO: 23, 24, 25, 30
DEZEMBRO: 01, 02, 07, 08, 09

⇑
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SO Coffee-break, material 
didático e certificado

(entregue mediante 
75% de participação).

Garantia 
de acompanhamento 
de um 
Coach no período de 
realização do curso
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R$ 567,00

Pagamento até 10 
vezes sem juros ;

Condições especiais 
paragrupos de 5 
alunos, consulte-nos;

Para turma in 
company, consulte-
nos. ◊
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Limitado: As vagas 
serão preenchida de 
acordo com a ordem 
de pagamento das 
inscrições.

Máximo 20 alunos por 
turma.

Inscrições abertas
http://www.ibeds.com.br/index.php/c13-inscricao/

http://www.ibeds.com.br/index.php/c13-inscricao/


porque estudar no 
IBEDS

seja a diferença:

Em um mundo globalizado e em constante mudança, para que um 
profissional se destaque, ele necessita adquirir competências que hoje 

vão além dos conhecimentos e habilidades convencionais.

Um profissional deste século que deseja fazer a diferença, em 
quaisquer atividades pessoais e profissionais que desempenhe, 

necessita também reconhecer suas aptidões e de maneira simplificada, 
saber potencializá-las para ser a diferença.

Além de professores especialistas, mestres e doutores e com ampla 
experiência nas diversas áreas do saber e de turmas com número 

reduzido de participantes, o IBEDS contempla em todos os seus cursos 
o acompanhamento de um profissional coach que irá auxiliar, 

individualmente, todos os alunos a identificarem suas aptidões e, junto 
com nossos professores, fornecerá a orientação necessária para 

potencializar o que cada participante, como indivíduo, tem na essência:
“saber do que gosta, gostar do que faz e fazê-lo com 

excelência”

Profa. Dra. Patrícia Sottoriva
Diretora-presidente

acesse o site 
http://www.ibeds.com.br/index.php/cidades-

resilientes-sustentaveis/
e-Mail: contato@ibeds.com.br

ou ligue (41) 9 9588-7707 

http://www.ibeds.com.br/index.php/cidades-resilientes-sustentaveis/

