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Dentro do tema “VARIÁVEIS FORMADORAS DO VALOR”, a Comissão 
Executiva da Especialização em Avaliações de Engenharia e o Conselho 
Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros e irão promover o Curso: 
ACESSIBILIDADES - A ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE VALOR NUM PAÍS 

ACESSÍVEL. 

 
Será apresentado o caso Brasileiro, conforme o Programa abaixo indicado. 
 
Interessa a:  Avaliadores, Projetistas (Engenheiros e Arquitetos), Construtores e 
Fiscais de Obras. 
 
 

 

  JARY DE CARVALHO E CASTRO 

 

 Engenheiro civil graduado pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de 

Janeiro (RJ) e com MBA em Gestão Estratégica pela Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul.  

 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do 

Sul (CREA-MS), (2º mandato consecutivo). 

 Coordenador-Adjunto do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e 

Mútua.  

 Coordenador do Grupo de Trabalho Acessibilidade e Mobilidade Urbana do 

Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua (3 mandatos). 
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Orientar os Engenheiros quanto às propostas de mobilidade urbana com base nas 

legislações e normas brasileiras com o objetivo de proporcionar suporte técnico a 

profissionais, sejam eles avaliadores ou projectistas, contribuindo assim para o processo 

de transformação técnica e cultural e a construção democrática e inclusiva das cidades.  

 

7 horas 

 

a. Análise sociológica sobre o crescimento das cidades brasileiras; 

b. Apresentação das situações consolidadas nas cidades; 

c. Conceitos de Mobilidade Urbana, Acessibilidade e Desenho Universal; 

d. Dados estatísticos; 

e. Características do público alvo; 

f. Símbolo Internacional de Acesso (SIA); 

g. Ética profissional e responsabilidade social – a eliminação das barreiras  sensoriais 

e atitudinais como responsabilidade profissional na elaboração de projetos e na 

construção de uma sociedade inclusiva; 

h. Normas Técnicas – abordagem da Norma Brasileira (NBR) 9050 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

i. Legislação – abordagem das leis federais 10.048/00 e 10.098/00 e do decreto 

federal 5.296/04. 

 

a. Conceitos, Edifícios de Uso Público, Coletivo e Privado;  

b. Pisos e áreas externas; 

c. Acessos principais; 

d. Circulação horizontal e vertical; 

e. Equipamentos eletromecânicos; 
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f. Sanitários e vestiários; 

g. Mobiliário e vegetação; 

h. Estacionamentos; 

i. Comunicação e sinalização; 

j. Apresentação de situações consolidadas; 

k. Normas Técnicas e Legislação – abordagem das normas da ABNT e artigos 

específicos da lei federal 10.098/00 e decreto federal 5.296/04; 

l. Apresentação de casos e propostas; 

 

a. Conceitos - Vias Públicas; 

b. Calçadas; 

c. Subsolo e pisos; 

d. Mobiliário e equipamentos urbanos; 

e. Rebaixamento de guia; 

f. Estacionamentos; 

g. Comunicação e sinalização; 

h. Apresentação de situações consolidadas; 

i. Apresentação de casos e propostas; 

 

a. Conceitos – Mobilidade Urbana e Sistemas de Transporte Coletivo; 

b. Código de Trânsito;  

c. Sistemas de transporte coletivo; 

d. Terminais e pontos de embarque e desembarque; 

e. Procedimentos operacionais; 

f. Sistemas especiais de transporte; 

g. Equipamentos eletromecânicos; 

h. Comunicação e sinalização; 

i. Apresentação de situações consolidadas; 
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Lei 10.048/2000 - Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 

estabelece outras providências. 

Lei 10.098/2000 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

Decreto 5.296/2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, 

que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

 

ABNT NBR 9050:2004 

A Norma NBR 9050/2004 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem seguidos  

no projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 


