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XII SEMANA DA MOBILIDADE DO CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ”  

21 A 25 DE SETEMBRO DE 2020 
Esse ano será comemorada a XII Semana de Mobilidade Sustentável do campus “Luiz de Queiroz” e a realizaremos de forma 
on-line. Os tempos são de desafios e por isso o objetivo é estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, seus 
impactos na vida social e ambiental do planeta. Durante essa semana serão desenvolvidas diversas ações de sensibilização 
sobre o tema, tais como vídeos, palestra, lives postagens nas mídias sociais, entre outros, além de sorteios de brindes. A 
mobilidade é essencial para a vida das pessoas e pode ser pensada para melhorar ainda mais sua saúde física e mental. A 
forma como nos deslocamos pode moldar a maneira como percebemos o ambiente assim como os encontros que ocorrem em 
nosso dia-a-dia. Desta maneira, é importante o desenvolvimento de um sistema multimodal para dar subsídios à liberdade de 
escolha das pessoas. 

PROGRAMAÇÃO  

SEGUNDA 21/09/2020 

13h00 – Divulgação da programação da semana da 
mobilidade para estimular a participação da comunidade de 
forma remota, via e-mail e “Fique Ligado” (iniciativa PUSP LQ). 

 

 

TERÇA FEIRA 22/09/2020 

DIA MUNDIAL SEM CARRO  

13h00 – *Disponibilização de vídeo educativo com duração de 
no máximo cinco minutos. 

Tema: ciclovias e ciclofaixas, via Instagram e Facebook.  

14h00 – *Início do sorteio da semana de méis e kits da Esalq, 
via Instagram. 

Para participar:  

1° Curtir a foto oficial; 

2° seguir o perfil do Plano Diretor; 

3° Nos comentários marcar dois amigos.  

 

 

 

QUARTA FEIRA 23/09/2020  

18:30 às 19:30 – *Live na plataforma Instagram com 
participação Gabriel Ferreira e Valéria Barros Penatti (Bike 
Hotel). 

Tema: segurança no trânsito. 

 

QUINTA FEIRA 24/09/2020 

13h000 – *Disponibilização de vídeo educativo com duração 
de máximos cinco minutos. 

Tema: 10 dicas de segurança para ciclistas, via Instagram e 
Facebook. 

 
 

SEXTA FEIRA 25/09/2020 

 

13h00 – *Disponibilização de vídeo educativo com duração 
de máximos cinco minutos. 

 
Tema: “Por que precisamos repensar nossa forma de 

mobilidade?” via Instagram e Facebook. 
 
18h00 – *Resultado do sorteio, via Instagram. 
 

*Endereço das páginas: 

- Instagram: https://www.instagram.com/planodiretoresalq/ 

- Facebook: https://www.facebook.com/planodiretoresalq  

 


