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Módulo CH Datas Horários Dia

Teórico 16h 18/03/23 -
15/04/23

- 19h30 - 22h
- 10h - 12h (sábados
ocasionais)

- Segunda-feira
e quarta-feira;
- Sábado
(ocasional)Prático 34h 17/04/23 -

03/06/23

Projeto 44h 17/06/23 -
19/08/23

Direção: Dra. Luciana Marson Fonseca
Coordenação acadêmica: Me. Ellen Renata Bernardi
Operação do curso: Nícolas Zeferino
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O Instituto Cidades Responsivas

Vivemos um momento no qual
constantes incertezas nos
provocam a buscar novos modelos
para a constituição de cidades.

Uma práxis que requer mudanças
no ensino e na compreensão da
arquitetura. Um mundo no qual as
tecnologias transformam os
comportamentos humanos. Essa
nova forma de existir transforma
também os espaços.

Trabalhamos de modo a unir os
agentes públicos e privados ao
conhecimento e à pesquisa. Ao
conectar os pontos desta tríade de
agentes, criamos o cenário propício
para a agir no desenvolvimento
urbano.

Somos a união de um grupo de
desenvolvimento urbano com uma
escola livre.

Além da arquitetura e do seu
potencial multidisciplinar, também
abordamos o desenvolvimento
tecnológico e a economia urbana.

Agimos para instrumentalizar os
agentes que vão trabalhar na
constituição da cidade
contemporânea.

Temos foco na educação
continuada e na conexão da
arquitetura com a prática de
trabalho. Somos complementares à
formação acadêmica.

Faça parte da transformação das
cidades e da educação conosco.
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Sobre o curso
_____________________________________________________________________

Como o desenvolvimento tecnológico transforma a nossa compreensão sobre as
cidades?

Cada vez mais nos deparamos com uma realidade complexa e instável. As
informações disponíveis são muitas e de diferentes formatos.

Quando tratamos de dados urbanos, não é diferente. Os dados estão cada vez
mais estruturados e já é consenso de que precisamos nos referenciar em bases
confiáveis para a tomada de decisões que afetam a escala urbana.

Para entender como atuar nas cidades frente a esse novo paradigma é preciso,
além de compreender conceitos da ciência de dados, entender como o campo da
economia urbana pode nos auxiliar na busca por soluções para os desafios da
cidade contemporânea.

Esse curso está desenhado em três módulos: teórico, prático e projeto. Em cada
módulo vamos nos aprofundar em conhecimentos relacionados a diferentes áreas
do conhecimento que permitem uma compreensão sistêmica sobre como o
desenvolvimento tecnológico mudou a nossa percepção sobre as cidades.

Por meio de conteúdos aplicados e exercícios práticos, vamos entender como a
análise e a espacialização de dados podem nos ajudar a monitorar dinâmicas e
fenômenos urbanos.

Vamos abordar o que há de mais novo na área: o desenvolvimento de inteligências
artificiais e a implementação de digital twins, possibilitando a criação de modelos
preditivos com o poder de antecipar cenários e comportamentos.

E por fim, os alunos aprofundam o conhecimento adquirido nos módulos teórico e
prático para aplicarem e desenvolverem um projeto na escala da cidade utilizando
a ciência de dados espaciais.
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Módulo teórico (16h):
Conheça os principais conceitos e direcionamentos para trabalhar na área
de ciência de dados aplicados ao urbanismo, seja em planejamento urbano
ou também com empresas que se utilizam de conhecimentos da economia
urbana e da ciência de dados para a tomada de decisões.

Exposição e demonstrações sobre a aplicabilidade de conceitos estatísticos
em análises urbanas, provocações sobre o potencial da tecnologia para a
gestão urbana e discussão final com empresas que atuam no setor.

Módulo prático (34h):
Aprenda a utilizar os principais recursos tecnológicos disponíveis para
manipular e visualizar bases de dados em busca de insights e diretrizes
para projetos urbanos e arquitetônicos.

Aplicação dos conceitos teóricos em atividades práticas de análise de
dados urbanos utilizando a linguagem de programação Python e também o
plug-in Grasshopper.

Módulo projeto (44h):
Após estudar os conceitos teóricos e realizar análises dos dados urbanos,
aplique os conhecimentos em linguagem de programação para a produção
de modelos de cidade que envolvem mapas, análises do espaço urbano e
resolução de uma situação-problema.

Ao longo do curso, os alunos farão ao final de cada disciplina
assessoramentos com os orientadores do curso para auxiliar na produção
do projeto. Com isso, objetiva-se que alunos saiam com um material para
portfólio e divulgação profissional.
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Corpo Docente
Talks Internacionais

Michael Batty
É planejador urbano, geógrafo e cientista de dados espaciais, e professor de
planejamento no The Bartlett na University College London. Suas pesquisas são
focadas em modelos de computador da para representar modelos e sistemas da
cidade. Recebeu o Prêmio William Alonso da Regional Science Association
International em 2011 por seu livro Cities and Complexity, e também recebeu o
mesmo prêmio pela segunda vez por seu livro The New Science of Cities em
2017–2018, o University Consortium GIS Research Award em 2012 e o Lauréat Prix
International de Géographie Vautrin Lud em 2013.

Iacopo Testi
Iacopo Testi é um cientista de dados e tecnologia urbana italiano. Sua
atuação profissional e acadêmica giram em torno do desenvolvimento e
aplicações de metodologias de ciência de dados para transformar os
espaços urbanos em cidades sustentáveis. Possui mestrado em cidades
sustentáveis   e resilientes na KU Leuven University e mestrado em ciência
de dados na Tor Vergata University. Desenvolve pesquisas no Massachusetts
Institute of Technology (Senseable City Laboratory). Em 2021, Iacopo foi
nomeado “Spatial Data Scientist of the Year” pela Carto, uma das líderes
globais em inteligência de localização. Em outubro de 2020, foi patrocinado
pela Agência Espacial Europeia no âmbito da sua Rede de Recursos (NoR).
Atualmente, ele é associado da TSCAI (The Smart City Association Italy),
consultor do Laboratório de Cidades Inteligentes do Município de Roma e
cientista de dados de observação da Terra no RHEA Group.
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Talks nacionais

Flavia Tissot
Flávia Tissot, arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), COO e cofundadora da plataforma PLACE e sócia do OSPA
- Grupo de desenvolvimento imobiliário que inclui as empresas PLACE, OSPA
Arquitetura e Urbanismo, Instituto Cidades Responsivas e Urbe.me.

Francisco Zancan
Arquiteto e Urbanista formado na UFRGS com especialização em Marketing pela
ESPM-SUL. Possui vasta experiência em arquitetura estratégica, tendo trabalhado
em grandes redes varejistas. Atualmente é professor de Visual Merchandising e
CEO da Space Hunters, empresa especializada em análises urbanas para o varejo e
o setor imobiliário, tendo auxiliado mais de 1000 clientes em 13 países e mais de
200 cidades. Atualmente a Space Hunters tem sede em Porto Alegre e escritórios
em São Paulo e Miami.

Washington Fajardo
Washington Fajardo é um arquiteto dedicado à reciclagem das cidades brasileiras e
apaixonado pelos Centros Urbanos e Históricos. Em 2019 foi selecionado pela Loeb
Fellowship da Harvard Graduate School of Design. Foi Presidente do Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade até 2016 e foi Secretário de Planejamento Urbano do
Rio de Janeiro, estando à frente do projeto Reviver Centro, Favela 4D - com o MIT
Senseable City Lab, revisão do Plano Diretor, entre outros projetos de
reconhecimento público.
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Professores

David Couto
Arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2018).
Colaborou com alguns escritórios em projetos de diversas escalas, no Brasil e no
exterior, utilizando metodologias e processos com uso amplo de ferramentas
digitais de projeto, como design computacional, fabricação digital e BIM.

Fernando Calvetti
Urbanista e arquiteto, mestre, doutor e pós-doutorando em planejamento urbano
e regional, com formação complementar em matemática e filosofia. Professor
universitário e CEO da via, startup de análise de dados para tomada de decisões
do poder público.

Felipe Sodré
Atua como cientista de dados geográficos para enfrentar os desafios ambientais,
articulando o poder dos dados de observação da Terra, estatísticas espaciais e
desenvolvimento de software. Tem trabalhado com um grupo internacional de
pesquisadores em projetos desenvolvendo algoritmos e identificando áreas
prioritárias para restauração de paisagens.

Guilherme Dalcin
Atua como desenvolvedor na plataforma PLACE | OSPA e como pesquisador em
projetos que visam aplicar programação computacional em estudos urbanos. É
graduado tanto em Arquitetura e Urbanismo - UFRGS, como em Ciência da
Computação - Unisinos. Possui Especialização em Gestão do Território Urbano -
Unisinos e mestre em Planejamento Urbano e Regional – PROPUR/UFRGS.

Marina Pires
Mestranda em Design pelo programa PGDesign na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Possui bacharelado em Design pela Universidade Federal do Ceará.
Desenvolve pesquisa nas áreas do Projeto Computacional, do Design Paramétrico e
da Fabricação Digital desde 2012, sendo facilitadora de cursos nas respectivas
áreas no Brasil e no Canadá.

Luciana Fonseca
Sócia Fundadora e Diretora do Instituto Cidades Responsivas. Fundadora e Diretora
da Escola Livre de Arquitetura: ELA. Arquiteta Urbanista, Doutora e Mestre em
Planejamento Urbano e Regional pelo PROPUR/UFRGS. Pesquisadora no
Laboratório Cidade-em-projeto - CPLab / UFRGS.

Rodolfo Almeida
Jornalista visual, é graduado em Jornalismo pela PUC-SP e mestrando em design
no PPGD-UFRJ, onde pesquisa representações da crise climática na visualização
de dados junto ao LabVis (Laboratório de Visualidade e Visualização). Foi
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infografista do Nexo Jornal, onde foi responsável pela publicação de gráficos,
mapas e diagramas na cobertura jornalística diária e de fôlego. Trabalhou também
com jornalismo político (Vortex Media), produção de videorreportagens para web
(TV Estadão) e quadrinhos independentes (Revista Antílope). Seu trabalho já foi
reconhecido pelos prêmios Malofiej, ÑH, SND, Sigma e Cláudio Weber Abramo de
Jornalismo de Dados. Atualmente é designer no Núcleo Jornalismo.
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Módulo Teórico

Nível: Básico
Início: 18/03/23
Fim: 15/04/23
CH: 16h
Horários: 19h30 - 22h // 10h - 12h (sábados ocasionais)
Dias: Segunda-feira e quarta-feira; Sábado (ocasional)

Cronograma:

Programa Descrição Carga-horária

Palestra

Michael Batty

Aula expositiva sobre a pesquisa do livro
“The New Science of Cities”.

2h

Evolução das
cidades

Luciana Marson
Fonseca

Retrospecto cronológico para a compreensão
dos principais desafios em relação à gestão
e planejamento das cidades. Análise de
casos contemporâneos. Fortalecimento do
conceito de gestão urbana através da
importância da elaboração e da priorização
de indicadores e do monitoramento de
dados.

1,5h

Novas
complexidades

Luciana Marson
Fonseca

Limitação de leitura e entendimento da
cidade: Dinâmicas e fluxos urbanos;
Morfologia urbana. Cidade como sistema
complexo: Grafos; Modelos configuracionais;
Sintaxe espacial. Planejamento a partir de
dados: produção e coleta de dados na
cidade, internet das coisas, smart cities.

2h

Ciência de
dados aplicada
ao urbanismo

Guilherme
Dalcin

O que é ciência de dados e como isso afeta
a nossa compreensão sobre a cidade?
Programação como resolução de problemas.
Apresentação das principais linguagens de
programação e como elas podem contribuir
para análises urbanas.

2h

Introdução à
estatística

Fernando
Calvetti

Noções sobre amostragem: Distribuição
amostral da média, proporção e total.
Estimação: estimadores e suas propriedades,
estimação por ponto e por intervalo - para
média, total e proporção populacional.
Análise de Correlação; Regressão Linear

1,5h
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Programa Descrição Carga-horária

Simples; Regressão Linear Múltipla; Variáveis
Dummy. Uso de recursos computacionais.

Modelos
matemáticos

Fernando
Calvetti

Apresentação de modelos baseados em
lógica matemáticas e simbólicas para
descrever as relações entre parâmetros e
variáveis dos sistemas, representando
qualidades, quantidades, componentes,
problemas, leis, princípios e teorias do meio
urbano.

1,5h

Inteligência
Artificial e
Machine
Learning

Guilherme
Dalcin

O que é inteligência artificial, aprendizado de
máquina e como estes recursos podem ser
utilizados para análises urbanas.

2h

Digital Twins

Fernando
Calvetti

Provocações a partir das incertezas e a
complexidade do porvir. Aspectos potenciais
e frágeis que envolvem o uso das
tecnologias responsivas como base para um
sistema de planejamento e gestão urbana.
Novas formas de governança e organização,
funcionamento urbano, planejamento e
gestão.

2h

Painel

Washington
Fajardo

Painel sobre os conteúdos apresentados
aplicados à modelos de negócios e projetos
públicos.

1,5h
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Módulo Prático

Nível: Iniciante
Início: 17/04/23
Fim: 03/06/23
CH: 34h
Horários: 19h30 - 22h // 10h - 12h (sábados ocasionais)
Dia: Segunda-feira e quarta-feira // Sábado (ocasional)

Cronograma:

Programa Descrição Carga-horária

Abertura

Flávia Tissot

Apresentação do processo de
desenvolvimento da plataforma Place e
também das bases de dados que serão
utilizadas dentro do curso.

1,5h

Introdução à
Lógica I e II

Guilherme
Dalcin

Contextualização e apresentação do ambiente
de programação e conceitos básicos de lógica
e da sintaxe da linguagem de Python

5h

Lógica de
Programação

Guilherme
Dalcin

Sequência dos conteúdos apresentados na
disciplina anterior e desenvolvimento de
algoritmos com base no conteúdo.

3h

Manipulação e
Visualização de
Dados I, II, III

Guilherme
Dalcin

Apresentação de bibliotecas de manipulação e
visualização de dados.

7,5h

Infografia

Rodolfo
Almeida

Aula expositiva sobre a responsabilidade na
comunicação de análises.

2,5h

Geolocalização
I e II

Felipe Sodré

Manipulação de dados espaciais: grafos viários
e imagens de satélite.

5h
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Programa Descrição Carga-horária

Design
Computacional
I e II

Marina Pires

Apresentação e exercícios utilizando o
Grasshopper, ferramenta de design
computacional com diversas aplicações no
campo da arquitetura, design e urbanismo.

5h

Design
Computacional
Aplicado

David Couto

Apresentação de estudo volumétrico de
edifício utilizando algoritmos generativos.

2,5h

Talk: Urban
Artificial
intelligence

Iacopo Testi

Utilização de data science e IA no urbanismo. 1,5h
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Módulo Projeto

Nível: Intermediário
Início: 17/06/23
Fim: 19/08/23
CH: 44h
Horários: 19h30 - 22h // 10h - 12h (sábados ocasionais)
Dias: Segunda-feira e quarta-feira; Sábado (ocasional)

Cronograma:

Programa Descrição Carga-horária

Talk
Internacional

[a confirmar]

. 1,5h

Apresentação do
curso

Luciana Fonseca

Apresentação do módulo do curso e
orientações gerais.

1h

Lógica de
Programação I, II,
III e IV

Guilherme Dalcin

Retomar conceitos de programação e lógica
e da sintaxe da linguagem Python e
apresentação de algoritmos para análises
de casos que envolvem a ciência de dados
espaciais.

8h

Assessoramento
coletivo

Fernando Calvetti

Luciana Fonseca

Assessoramento com os
professores/orientadores do módulo.
Resolução de dúvidas, solicitações em
relação ao curso e sugestões para
desenvolvimento do projeto.

2h

Manipulação e
visualização de
dados I, II, III e IV

Guilherme Dalcin

Preparação para a utilizar os dados: leitura,
preparo, imputação, aprimoramento,
seleção, agregação, síntese e visualização.
Cases de visualização de dados.

8h
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Programa Descrição Carga-horária

Assessoramento
coletivo

Fernando Calvetti

Luciana Fonseca

Assessoramento com os
professores/orientadores do módulo.
Resolução de dúvidas, solicitações em
relação ao curso e sugestões para
desenvolvimento do projeto.

2h

Geolocalização
de dados I, II, III,
IV.

Felipe Sodré

Apresentação e utilização de dados
espaciais para a produção do projeto na
escala da cidade: grafos viários e imagens
de satélite.

8h

Assessoramento
coletivo

Fernando Calvetti

Luciana Fonseca

Assessoramento com os
professores/orientadores do módulo.
Resolução de dúvidas, solicitações em
relação ao curso e sugestões para
desenvolvimento do projeto.

2h

Design
computacional e
parametrização
aplicado ao
urbanismo
I, II, III e IV

Marina Pires

David Couto

Aplicação e utilização do Grasshopper,
ferramenta de design computacional com
diversas aplicações no campo da
arquitetura, design e urbanismo. Utilização
de modelagem para representação de
dados e modelos de cidade utilizando
algoritmos generativos.

8h

Assessoramento
coletivo

Fernando Calvetti

Luciana Fonseca

Assessoramento com os
professores/orientadores do módulo.
Resolução de dúvidas, solicitações em
relação ao curso e sugestões para
desenvolvimento do projeto.

2h

Talk: Estudo de
caso nacional:
space hunters

Francisco Zancan

Promover leitura e entendimento da cidade.
Dinâmicas e fluxos urbanos. Morfologia
urbana. Cidade como sistema complexo:
grafos, modelos configuracionais. Sintaxe
espacial. Planejamento a partir de dados:
produção e coleta de dados na cidade,
internet das coisas, smart cities.

1,5h
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Investimento

● O módulo teórico, de 16 horas, tem o valor de R$900,00.
● O módulo prático, de 32 horas, tem o valor de R$1350,00.
● O módulo projeto, de 46 horas, tem o valor de R$1.750,00

O curso completo, com carga horária de 94 horas, tem o valor de

R$4.000,00 por R$3.200,00

Você já foi aluno em algum curso do Instituto Cidades Responsivas? Fale
com os nossos atendentes e solicite seu desconto!

Clique aqui e garanta já a sua vaga!

Tem alguma dúvida? Fale com os nossos atendentes clicando aqui.
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https://www.sympla.com.br/evento-online/urban-data-science-ciencia-de-dados-e-economia-urbana/1821316?_gl=1*yq3gww*_ga*NDY4NzQ3NjEwLjE2NjgwMTQ3MTA.*_ga_KXH10SQTZF*MTY3MzYyMTg2MC4yNS4xLjE2NzM2MjM2NzguMC4wLjA.
http://api.whatsapp.com/send/?phone=5551996135901

