Plano de Curso
As Cidades Pós Pandemia

Dados Básicos do Curso
Total de horas:

Aproximadamente 3 horas

Professor:

Maurício Brusadin

Formação Acadêmica:
Urbana pela UFSCAR
Link para o linkedIn:

Economista pela UNESP e Mestre em Engenharia
http://lattes.cnpq.br/2274223872884326

Objetivos Gerais do Curso:
Entender como o novo modo de vida, que está surgindo devido a
pandemia da Covid-19, é essencial para formular políticas públicas
capazes de repensar as cidades do século 21.

Objetivos Específicos do Curso:
Através deste curso, pretende-se criar um território de diálogo constante
com as pessoas com o objetivo de discutir os grandes desafios para as
cidades após a pandemia de Covid-19.
Foco: A longa duração da pandemia tende a consolidar as tendências de
mudanças de comportamento urbano, tanto das pessoas como das
empresas. Todos os aspectos da vida urbana — habitação, trabalho,
educação, cultura, espaço público, mobilidade, lazer e entretenimento–
foram transformados e algumas mudanças, positivas ou negativas, vieram
para ficar.
Ideia central: curso de As Cidades Pós Pandemia tem como objetivo
trazer o entendimento de como cidades vão reagir decorrentes desta
pandemia.
Síntese: Os participantes do curso irão entender como avaliar as
possibilidades de mudanças decorrentes desta pandemia.

Aulas do Curso:
Módulo I
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução (10:03)
Contexto Pandêmico (18:33)
Contexto Pandêmico - Parte 2 (09:40)
Contexto Pandêmico - Parte 3 (06:44)
Líderes Terão que pensar como Futuristas (20:27)
Pandemia e a Ordem Política Global (08:03)
Pandemia e a Ordem Política Global – Parte 2 (13:49)
Tendências Pós Pandemia (25:39)

Módulo II
•
•
•
•

Nossas Cidades Podem Nunca Mais Ser as Mesmas (11:43)
10 visões e Tendências para a Vida Urbana e Espaço Público (19:16)
Cidades Policêntricas (11:52)
Cidades de 15 Minutos (20:25)

Metodologia e Atividades dos Curso:
O curso é dividido em 2 módulos. O aluno deverá iniciar o
curso com uma ambientação, composta de uma pequena apresentação
interativa, que apresenta o mapa da disciplina, as trilhas de
aprendizagem, as atividades e o desempenho exigido para a certificação
regular.
Após, o aluno deverá assistir ao primeiro módulo, com a
primeira parte dos vídeos (8 vídeos, com a duração total de 1 hora e 52
minutos), depois responder um questionário com 15 perguntas de múltipla
escolha e acertar no mínimo 10.
Na próxima parte do curso, o aluno deverá assistir aos vídeos (4 vídeos,
com a duração total de 1 hora e 3 minutos), depois responder ao segundo
questionário, também com 15 perguntas de múltipla escolha, devendo
acertar no mínimo 10.
Após assistir a todas as aulas e obter o desempenho mínimo
nos dois questionários, o aluno deverá responder a uma pesquisa de
opinião e, depois, poderá emitir seu certificado na área designada como
certificado.

Seguem as etapas ou unidades do curso:
Ambientação:
•
•
•

Conheça nosso Projeto
O que você aprenderá?
Pesquisa Inicial

Videoaulas – Parte 1: 8 aulas (duração total – 01:52:58)
Questionário – Parte 1: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)
Videoaulas – Parte 2: 4 aulas (duração total – 01:03:16)
Questionário – Parte 2: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)
Certificado:
•
•
•

Responda à pesquisa de opinião
Emita seu certificado
Material complementar

Referências para estudos e consulta:
Para Leitura:
•

•

•

Futuro das cidades pós Covid-19 já começa a ser desenhado
http://www.fna.org.br/2020/07/03/futuro-das-cidades-pos-covid19ja-comeca-a-ser-desenhado/
O futuro em debate: a cidade pós-covid-19
https://www.publico.pt/2020/10/08/p3/noticia/futuro-debatecidade-poscovid19-1933671
O que deve acontecer com o urbanismo das grandes cidades pós
Covid-19?
https://engenharia360.com/pandemia-o-que-deve-acontecer-como-urbanismo-das-grandes-cidades-pos-covid-19/

Podcast:
•
•

O futuro após a pandemia de covid-19
https://jornal.usp.br/feed/podcast/momento-sociedade-usp
Tendências para as cidades pós-pandemia
https://open.spotify.com/episode/2e1iVHE5rQRMolael5CDg5

