Palestrantes e debatedores / Lecturers and Debaters

Alexandre Delijaicov

Arquiteto efetivo da Prefeitura de São Paulo; professor do Departamento de Projeto da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; coordenador do Grupo de
Pesquisa em Projeto de Arquitetura de Infraestruturas Urbanas Fluviais (Grupo Metrópole Fluvial) e
coordenador do Grupo de Pesquisa em Projeto de Arquitetura de Equipamentos Públicos, do Laboratório
de Projeto (LABPROJ), ambos da FAUUSP. Recebeu Mestrado em 1998, com a dissertação "Tietê, os
rios e o desenho da cidade" e Doutorado em 2005, com a tese "São Paulo, metrópole fluvial", também na
FAUUSP. Autor do conceito dos projetos de "Praças de Equipamentos Sociais", em 1992, e "Centros
Educacionais Unificados", em 2001, no Departamento de Edificações - EDIF, da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo.

Effective architect at the Municipality of Sao Paulo; Architectural Design Professor at FAUUSP –
School of Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo; Coordinator of Architectural
Design Research Group on Urban Riverways Infra-structure
(Metropolitan Riverways Group ) and Coordinator of the Architectural Design Research Group on
Public Equipment, Design Lab (LABPROJ), both at FAUUSP. Received his Master's Degree in 1998,
with the dissertation " Tiete, the rivers and the design of the city" and a Ph.D. in 2005 with the thesis
"Sao Paulo, river metropolis" also at FAUUSP. Author of the concepts for the projects "Social Facilities
Squares", in 1992, and " Unified Educational Centers ", in 2001, at the Department of Buildings – EDIF
of the Municipal Secretary of Urban Infrastructure and Works of the Municipality of Sao Paulo.

Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1983,
obteve o Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo, em 1993, e o Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1998. Atualmente, é
Professora da Escola da Cidade e Professora Livre Docente da FAUUSP. Tem experiência na área de

Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projetos da Edificação, atuando principalmente
nas seguintes áreas: arquitetura, urbanismo, projeto arquitetônico, desenho urbano e ensino. Mantém
atividades de projeto no seu escritório desde 1984. Desde 1996, é Presidente da Associação Escola da
Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mantenedora do Núcleo Escola da Cidade e demais
Núcleos.

With an Architecture and Urbanism Degree from the Federal University of Pernambuco (1983), she
holds a Master's Degre in Architecture and Urban Planning at the School of Engineering of Sao Carlos,
University of Sao Paulo, 1993, and a Ph.D. in Architecture and Urbanism from FAUUSP – School of
Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo, 1998. She is currently a Professor at the
School of the City and an Adjunct Professor at FAUUSP. Has experience in Architecture and Urbanism,
with emphasis on Planning and Building Design, working in the following areas: architecture, urban
planning, architectural design, urban design and education. Mantains design activities at her own private
office, since 1984. From 1996 onwards, she is acting as President of the School of the City Association,
managing the School of the City Core and other cores.

Benedito Abbud

Com 40 anos de profissão, Benedito Abbud é Graduado, Pós-graduado e Mestre pela FAUUSP –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, instituição na qual atuou como
Professor Assistente. Do seu escritório, já saíram mais de 6000 projetos de arquitetura paisagística em
escalas que vão de residências, condomínios e bairros até cidades inteiras por todo o Brasil e outros três
países. Benedito Abbud transformou a arquitetura paisagística do mercado imobiliário e do Brasil:
vencedor do Prêmio Greening 2013, participou de 49 empreendimentos ganhadores do Prêmio Master
Imobiliário. Algumas de suas produções recentes: a Praça Victor Civita (SP), o Parque Jefferson Peres
(AM), a nova cidade de Parauapebas (PA), a Vila Olímpica (RJ), que será utilizada para alojamento dos
atletas em 2016. Abbud desenvolveu projetos paisagísticos para a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas do Rio, de 2016.

With 40 years of professional practice, Benedito Abbud holds Bachelor's, Graduate and Master's degrees
from FAUUSP – School of Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo, institution where
he worked as Assistant Professor. From his office, they left well over 6,000 landscape architectural
design projects with scales ranging from homes, condominiums and neighborhoods to entire cities,
throughout Brazil and three other countries. Benedito Abbud transformed the landscape architecture of
the housing market and Brazil : Winner Greening Award 2013 winners participated in 49 projects in the
Real Estate Master Award . Some of his recent productions : the Victor Civita (SP ) Square, Jefferson
Peres Park (AM ) , the new city of Parauapebas ( PA ) , the Olympic Village (RJ ), which will be used for
accommodation of athletes in 2016 .
Developed landscape design for the World Cup in 2014 and 2016 Olympics .

Carlos Henrique Rezende Falci

Professor Adjunto IV da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no programa de PósGraduação em Artes Visuais e no curso de Cinema de Animação e Arte Digital. Atualmente pesquisa
poéticas e políticas da memória em ambientes programáveis com projetos financiados pelo CNPq e pela
FAPEMIG, entre os quais se destacam: "Poéticas e políticas da memória em ambientes programáveis: a
criação de memórias com uso de metadados" e "Lugares imaginários: a criação de memórias sobre
espaços urbanos a partir da relação entre cinema de animação e mídias móveis", iniciados em 2013 e
2015. Entre 2010 e 2013 participou de vários projetos envolvendo produções na área de memória, arte e
tecnologia. Entre 2010 e 2012 desenvolveu pesquisa sobre criação de memórias culturais com uso de
mídias locativas. Ganhador da Bolsa FUNARTE "Reflexão crítica e produção cultural para Internet 2010",
na região Sudeste. Doutor em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a tese
"Condições para a produção de cibernarrativas a partir do conceito de imersão" (2007). Mestre em
Ciências da Informação (1997) e Graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela
Universidade Federal de Minas Gerais (1993).

http://lattes.cnpq.br/5171993076380836

Adjunct Professor at the Federal University of Minas Gerais, acting in the Graduate Course in Visual
Arts and Animation and Digital Art Film program. Currently developing poetic and political research of
memory in programmable environments, with projects funded by CNPq and FAPEMIG, amongst which:
"Poetics and politics of memory in programmable environments: creating memories with the use of
metadata" and "Imaginary Places: creating memories on urban spaces based on the relationship between
film animation and mobile media", which started in 2013 and 2015. Between 2010 and 2013, participated
in several projects involving productions in the field of memory, art and technology. Between 2010 and
2012, developed research regarding the creation of cultural memories with the use of locative media.
Winner of the FUNARTE Fellowship, "Critical reflection and cultural production for the Internet 2010,"
in the Southeast region of Brazil. Received a Ph.D. in Literature from the Federal University of Santa
Catarina, with the thesis "Conditions for the production of 'cyberstories' from the concept of immersion"
(2007). Master's Degree in Information Science (1997) and a Bachelor's Degree in Social
Communication - Advertising from the Federal University of Minas Gerais (1993).

Danilo Rothberg

Livre-docente em Sociologia da Comunicação. Bacharel em Comunicação, Mestre em
Comunicação e Doutor em Sociologia pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). Professor do
Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (Faac) da
Unesp. Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faac/Unesp. Pósdoutorado pela Open University, Reino Unido (Visiting Research Fellow, 2006-2007) e pela UFSCar
(Universidade Federal de São Carlos), onde foi bolsista Prodoc/Capes (2008-2009) no Programa de PósGraduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS - UFSCar). Pesquisador visitante em King's
College London e Open University (Reino Unido). Atua principalmente com os seguintes temas: sociologia
da comunicação; teoria e ética do jornalismo; comunicação pública e democracia digital; educação para
mídia; estudos de ciência, tecnologia e sociedade; ensino de ciências; popularização da ciência; memória
e cidadania hidrodigital.

http://lattes.cnpq.br/1764187818137062

Adjunct Professor in Sociology of Communication. Received a Bachelor's Degree in Communication, a
Master's Degree in Communication and a Ph.D. in Sociology from UNESP - Paulista State University.
Professor of Humanities at the School of Architecture, Arts and Communication (Faac) UNESP. Vicecoordinator of the Graduate Program in Communication at Faac / UNESP. Post-doctorate at the Open
University, UK (Visiting Research Fellow, 2006-2007) and the UFSCar - Federal University of Sao
Carlos, where he acted as a Prodoc / Capes (2008-2009) Fellow in the Graduate Program in Science,
Technology and Society (PPGCTS – UFSCar), in 2008-2009. and as a Visiting Researcher at King's
College London and at the Open University (UK). He works mainly with the following topics: sociology
of communication; theory and ethics of journalism; public communication and digital democracy;
education media; science, technology and society; science education; popularization of science; memory
and hydro-digital citizenship.

Elisabeth Salgado

Arquiteta e Urbanista, FAU/USP, São Paulo, 1974, Mestre em Arquitetura e Urbanismo, área de
concentração Estruturas Ambientais Urbanas, FAU/USP, São Paulo 2000. Professora de Urbanismo e
Paisagismo na Universidade Paulista – UNIP, São Paulo, desde 1993. Assessora ad hoc das Seleções
Brasil, em 2002, 2003 e 2009, do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford
(International Fellowships Program – IFP, Coordenação no Brasil: Fundação Carlos Chagas).

É sócia-diretora da Eco Urbe Consultoria e Projetos, São Paulo, desde 1993 e Consultora em Assuntos
Urbanísticos do NUTAU-SP e de várias empresas de engenharia. Tem dois livros publicados sobre o
Plano de Bairro de Perus. Ocupou cargos públicos na Empresa Municipal de Urbanização – EMURB e na
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Município de São Paulo.

Bachelor's Degree in Architecture and Urbanism, 1974, and a Master's Degree in Architecture and
Urbanism, Concentration Area - Urban Environmental Structures, 2000, at FAU/USP, Sao Paulo.
Professor of Urban Planning and Landscape Architecture at UNIP – Paulista University, Sao Paulo,
since 1993. Advisor 'ad hoc' to the Brazilian Selections, in 2002, 2003 and 2009, within the Graduate
Fellowships Program of the Ford Foundation (International Fellowships Program - IFP, Coordination in
Brazil: Carlos Chagas Foundation).
Partner-director of Eco Urbe - Consulting and Design, Sao Paulo, from 1993 onwards, and Consultant
for Urban Affairs at NUTAU/USP and several engineering companies. Author of two books on the Perus
Neighbourhood Plan. Held public office at the Municipal Urbanization Company - EMURB and the
Secretary of Municipal Urban Planning of Sao Paulo.

Joanne Garde-Hansen

A Dra. Joanne Garde-Hansen é pesquisadora em Cultura, Mídia e Comunicação, e dirige o curso de
Mestrado em Midia Global e Comunicação. Seu foco de investigação e ensino é sobre mídia, memória,
arquivos e patrimônio. Isto se manifesta em duas linhas de pesquisa: a primeira, diretamente relacionada
à mídia e à sua colaboração com pesquisadores de televisão na história da televisão, do património e da
memória. A segunda linha de pesquisa está diretamente relacionada à cultura e à comunicação, está
presente em sua colaboração com geógrafos, cientistas voltados aos problemas da água e cientistas da
computação, versando sobre a relação entre cultura e águas, rios, inundações/secas. Ela publicou sobre
mídia (digital) e memória e apresentou conferências recentes que vão de Madonna à cultura popular, para
inundar de memórias a região de Gloucestershire, com uma narração digital e com o trabalho do projeto
sobre a herança de Dennis Potter. Ela é uma pesquisadora da Academia HE e foi nomeada para uma
Bolsa de Ensino Nacional em 2005, tendo recebido diversos prêmios de excelência em design de módulo
e motivação de participação do público.

Dr. Joanne Garde-Hansen is a researcher in Culture, Media and Communications, and directs the
Course of Master in Global Media and Communication. Her focus is the research and teaching media,
memory, archives and heritage. This is manifested in two lines of her research: the first, directly related
to the media and their collaboration with researchers in television history, heritage and memory; the
second line of research is directly related to culture and communication, which is present in her
collaboration with geographers, and others scientists focused to water problems and computer scientists,
dealing with the relationship between culture and water, rivers, floods / droughts. She published on
media (digital) and memory, and has given recent public speeches, ranging from Madonna to popular
culture, to flood of memories in the Gloucestershire region with a digital storytelling, and the work of the
Project on the legacy of Dennis Potter. She is a Fellow of the HE Academy and was nominated for a
National Education Exchange in 2005, receiving numerous awards for outstanding module design and
motivation of public participation.
José Wagner Leite Ferreira

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1965.
Consultor Associado da Figueiredo Ferraz Engenharia de Projeto desde 1997. Professor Consultor da
Universidade Metodista de Piracicaba, 1999/2003. Diretor Técnico de Departamento da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, de 2006 a 2008. Consultor
de Logística de Transportes da Contern Engenharia
desde 2010. Atividades Acadêmicas e de Pesquisa: Faculdade de Tecnologia de São Paulo – UNESP,
Professor Pleno - Desenho de Construção Civil - I, II, III, e IV - de 1971 a 1997. Idealizador, Responsável
pela Implantação e Primeiro Diretor da Faculdade de Tecnologia Fluvial de Jahu - 1988 a 1993.
Coordenador do Convênio Universidade de Liège, Bélgica / IPT-UNIMEP para implantação de um centro
de excelência em navegação interior - 1997 a 1998. Coordenador do Convênio Universidade de Liège /
UNIMEP, 1999-2002. Coordenador do Seminário Internacional “Estudos de Mobilidade: O Modelo do
Centro Interuniversitário de Estudos da Mobilidade – CIEM“, em maio de 2002. Coordenador do Curso de
Inverno – UNIMEP / CIEM / UNIVERSIDADE DE LIÈGE – “Planejanemto, Modelagem e Gerenciamento
de Sistemas de Transportes” – julho-agosto de 2002. Atuação em Projetos Especial:

Supervisão e

coordenação dos projetos das estações Sé, República, Anhangabaú e Santa Cecília Estudos de
viabilidade econômica e projetos arquitetônicos para meios de hospedagem e complexos turísticos EMBRATUR - e entidades privadas em São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul;

Plano Integrado de

Desenvolvimento Turístico da Hidrovia Tietê-Paraná - Governo de São Paulo Projeto de criação da
Faculdade de Tecnologia de Jahu - Navegação Fluvial; Projeto de criação do Canteiro Experimental de
Construção Civil - FATEC São Paulo;

Projeto do Campo de Provas da FATEC-JH para navegação

interior; Projeto CALHA de desenvolvimento regional integrado na área de influência da Hidrovia TietêParaná, no Estado de São Paulo, como coordenador e responsável técnico de 82 prefeituras. SEPPresidência da República/FDTE – Projeto de Navegação nos Rios da Baixada Santista
Trabalhos como Consultor para: CESP - UNIMEP - EMBRATUR - MINISTÉRIO DO TURISMO SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO - FIGUEIREDO FERRAZ ENGENHARIA DE PROJETO CONTERN ENGENHARIA S/A - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES / DEPARTAMENTO
HIDROVIÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO E DERSA - ADTP - ELETROPAULO –
BRASILINTERPART - PROMON ENGENHARIA

Graduated in Architecture and Urbanism from Mackenzie University 1965. Associate Consultant of
Figueiredo Ferraz Project Engineering since 1997. Consulting Professor of the Methodist University of
Piracicaba 1999/2003. Director of Technical Department of the Secretariat of Science, Technology and
Economic Development of the State of São Paulo - From 2006 to 2008. Transport Logistics Consultant
Contern Engineering since 2010

Academic Activities and Research: Faculty of Technology of São Paulo - UNESP, Full professor Construction Design - I, II, III, and IV - 1971-1997; Founder, Head of Implementation and First Dean of
the Faculty of Technology of Fluvial Jahu - 1988-1993; Covenant Coordinator University of Liège,
Belgium / IPT-UNIMEP to implement a center of excellence in inland - 1997-1998; Covenant
Coordinator University of Liège / UNIMEP 1999-2002; Coordinator of the International Seminar
"Mobility studies: Model of Inter-University Centre for Mobility Studies - ICES" - May 2002; Winter
Course Coordinator - UNIMEP / ICES / LIEGE UNIVERSITY - "Planejanemto, Modeling and
Transportation Systems Management - July-August 2002
Performance in Special Projects: Supervision and coordination of projects of Sé, República, Anhangabaú
and Santa Cecilia Economic feasibility studies and architectural designs for lodging facilities and tourist
complexes - Embratur - and private entities in São Paulo, Goiás and Mato Grosso do Sul ; Integrated
Plan of Tourism Development of the Tiete-Parana waterway - Government of São Paulo Project creation
of the Faculty of Jahu Technology - Inland Navigation; Creation Project Experimental Construction FATEC São Paulo; Proving Ground project FATEC-JH inland navigation; GUTTER project integrated
regional development in the area of influence of the Tietê-Paraná, state of São Paulo, as a coordinator
and technical manager of 82 municipalities. Sepsis Presidency / FDTE - Navigation Project in Rivers at
Baixada Santista
Works as a consultant for: CESP - UNIMEP - Embratur - MINISTRY OF TOURISM - SECRETARIAT
STATE TOURISM - FIGUEIREDO FERRAZ PROJECT ENGINEERING - CONTERN ENGINEERING S
/ A - SECRETARY OF STATE TRANSPORT / DEPARTMENT Waterways - MUNICIPAL MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN AND DERSA - DTPA - Eletropaulo - BRASILINTERPART - PROMON
ENGINEERING

José Rodolfo Scarati Martins

Engenheiro Civil, Mestre e Doutor em Engenharia Hidráulica pela Universidade de São Paulo, atualmente
é professor assistente doutor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola
Politécnica da USP, onde atua nos cursos de graduação e pós-graduação em engenharia civil,
engenharia ambiental e arquitetura. É pesquisador nas linhas de Modelagem Hidrodinâmica, Drenagem
Urbana e Segurança de Barragens com foco em modelagem tridimensional hidrodinâmica e de qualidade
das águas de lagos e reservatórios, gestão sustentável da drenagem urbana, mapeamento de risco de
inundações e avaliação de impactos de barragens.; (Texto informado pelo autor).

http://lattes.cnpq.br/6187823438322403
Civil Engineer, Master and PhD in Hydraulic Engineering from the University of São Paulo, is currently
Assistant Professor Doctor of the Department of Hydraulic and Environmental Engineering at the
Polytechnic School of USP, he teaches in undergraduate and postgraduate studies in civil engineering,
environmental engineering and architecture. He is a researcher in the lines of Hydrodynamic modeling ,
urban drainage and Dam Safety focusing on three-dimensional modeling hydrodynamics and water
quality of lakes and reservoirs, sustainable management of urban drainage , flood risk mapping and
evaluation of dam impacts .

Maria Elizabet Paez Rodriguez

Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela FAU da USP, com tese defendida em 2013.
Mestre em Arquitetura e Urbanismo, área de concentração Planejamento Urbano e Regional, pela FAU da
USP, 2006. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1980.
Docente CLT na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi em disciplinas
de Urbanismo em 2015. Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Guarulhos
entre 2008 e 2014, na área de Projeto Arquitetônico, Planejamento Urbano e Prática Profissional, além de
orientadora de TFG. Professora convidada nos cursos de pós-graduação Latu Sensu das Faculdades de
Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 2013.
Professora convidada na FIA - Fundação Instituto de Administração da Faculdade de Economia e
Administração da USP, no Curso de Pós-Graduação Latu Sensu Negócios do Mercado Imobiliário desde
2012. Habilitada pela Prefeitura de São Paulo em Projetos de Arquitetura para Acessibilidade de pessoas
com deficiência física e mobilidade reduzida. Consultora em legislação urbana especialista em planos
para desenvolvimento urbano de regiões metropolitanas. Coordenadora de Relações Institucionais do
Núcleo de Pesquisa em Tecnologia para Arquitetura e Urbanismo- NUTAU/USP desde 2013. (Texto
informado pelo autor).

http://lattes.cnpq.br/5795682641141548

PhD in Urban and Regional Planning from FAU USP, with a thesis defended in 2013. Master in
Architecture and Urbanism, concentration area Urban and Regional Planning, the FAU USP, 2006.
Graduated in Architecture and Urbanism from the University of Mogi das Cruzes in 1980. Teaching at
the Faculty of Architecture and Urbanism at the Universidade Anhembi Morumbi in Urbanism
disciplines in 2015. Lecturer of the Faculty of Architecture and Urbanism at the University Guarulhos
between 2008 and 2014 in the area of Architectural Design, Urban Planning and Professional Practice,
and guiding TFG. Visiting Professor in post-graduate Latu Sensu of the Faculties of Engineering and
Architecture and Urban Planning of Mackenzie University since 2013. Visiting Professor at FIA Foundation Institute of Management Faculty of Economics and Administration of USP, in the Graduate
Course latu Sensu Business Real Estate Market, since 2012. Empowered by the City of São Paulo
Architecture Projects for accessibility for people with disabilities and reduced mobility. Consultant in
urban law expert plans for urban development of metropolitan regions. Coordinator of Institutional
Relations in Research Nucleo in Technology for Architecture and Urbanismo- NUTAU / USP since 2013.

ROBSON RODOVALHO

Robson Lemos Rodovalho formou-se em Física pela Universidade Federal de Goiás, onde lecionou por
alguns anos. Também é graduado em Filosofia, Teologia e Medicina Natural, sendo PhD em Física
Quântica e Espiritualidade e também em Educação, pela Florida Christian University.

Pesquisador dedicado às relações da Física Quântica com o mundo espiritual e o homem, Robson
Rodovalho tem apresentado conferências, no Brasil e no exterior. Casado há 38 anos com Maria Lúcia
Rodovalho, é o Bispo Presidente e fundador do Ministério Sara Nossa Terra, que reúne mais de 1,3
milhões de membros em todo o mundo.
Deputado em Brasilia por um único mandato, na legislatura de 2007 a 2010, Rodovalho não se
candidatou desde então a novos cargos eletivos. Tem se dedicado exclusivamente à Sara Nossa Terra,
como liderança religiosa e também como gestor da estrutura do ministério, que iniciou e que em 2014 já
contava com 1.058 células eclesiásticas e igrejas no Brasil e nos demais países em que está presente, na
América, Europa e África.
Entre outros títulos, o Bispo Dr. Robson Rodovalho recebeu: Comenda Social Religiosa (2000), Honoris
Causa em Filosofia, Membro da Academia Internacional de Cultura de Brasília e Medalha do Mérito
Legislativo (2013).

Robson Lemos Rodovalho is graduated in Physics from the Federal University of Goiás, where he taught
for a few years. Also graduated in Philosophy, Theology and Natural Medicine. He is PhD in Quantum
Physics and Spirituality and also in Education from Florida Christian University.
Researcher dedicated to the relationship of quantum physics with the spirit world and man, Robson
Rodovalho has presented lectures in Brazil and abroad. Married for 38 years with Maria Lucia, he is the
Presiding Bishop and founder of the Ministry SARA NOSSA TERRA, which brings together more than
1.3 million members worldwide.
Deputy in Brasilia for a single legislature term, in the 2007-2010, Robson did not apply since the new
elected positions. He has been dedicated exclusively to SARA NOSSA TERRA, as religious leadership as
well as the ministry structure manager, who started and in 2014 already had 1,058 ecclesiastical cells and
churches in Brazil and other countries where it is present, in America, Europe and Africa.
Among other titles, Bishop Dr. Robson Rodovalho received: Social Commendation Faith (2000), Honoris
Causa in Philosophy, Member of the Brasilia International Culture Academy and the Legislative Medal of
Merit (2013).

Saide Kahtouni

Consultora NUTAU-USP para projetos ambientais desde 2015. Pós-doutorado pelo Prourb - Programa de
Pós-Graduação em Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010-2011). Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo na área de concentração História e
Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo (2003) com tese sobre a história da paisagem urbana e da
urbanização paulistana e suas águas e obras hidráulicas, denominada "Cidade das águas", concluída na
FAUUSP em dezembro de 2002, com a orientação do prof. Dr. Murillo Marx, e que resultou no livro
"Cidade das águas", publicado pela editora Rima, de São Carlos, em 2004. Possui graduação em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1986), e mestrado em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade de São Paulo, na área de Paisagem e Ambiente, concluído em 1993. Curso de
especialização em Gestão e Tecnologias Ambientais, pela Escola Politécnica da USP (1998). Entre
agosto de 2010 e agosto de 2011, desenvolveu atividades dentro do programa de pós-graduação em
Urbanismo na UFRJ, como professora visitante, em disciplinas da pós-graduação voltadas à paisagem
urbana e teoria do paisagismo. Faz parte atualmente do Grupo de Pesquisa: Núcleo Interdisciplinar de

Pesquisa em Paisagem, do Prourb, coordenado pela profa. Dra. Lucia Costa. Tem experiência de mais de
vinte e cinco anos de prática e docência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Urbanismo,
atuando principalmente nos seguintes temas: história antiga e contemporânea da urbanização, paisagem
urbana, seus fundamentos e história, infraestrutura e desenho urbano e de paisagem, equipamentos
urbanos, e consultoria ambiental. Desde 1990 é professora universitária, tendo orientado diversos
trabalhos de iniciação científica, com bolsas FAPESP e CNPq e também mestrados, com bolsas CAPES,
entre 2005-2008, na USJT. Professora fundadora dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo
na UNIP (1991-1999) e na São Judas, USJT (1991- dez.2007). Em 2004 atuou como fundadora do
mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela USJT-SP, onde trabalhou de fevereiro de 1991 a dez. 2007.
Associada da ABAP- Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas desde 1997, onde primeiramente
atuou como Editora do periódico oficial da ABAP, o Paisagem Escrita, de 2004 a 2010, tendo sido, entre
fev. 2009 e março de 2011, a presidente nacional eleita desta associação, e a Delegada Internacional da
ABAP junto a IFLA,- INTERNATIONAL FEDERATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS de 2012 a 2016.
Atuou no CBA- Colégio Brasileiro de Arquitetos, pela aprovação da Lei n. 12.378/2010, que criou o CAUConselho de Arquitetura e Urbanismo, desde agosto de 2008. Durante a implantação do CAU- Conselho
de Arquitetura e Urbanismo, foi membro assessora do CEAU- Colegiado Permanente de Entidades de
Arquitetura e Urbanismo do CAU-Br. e Conselheira estadual do CAU-SP, eleita para o mandato 20122014. É consultora de diversos organismos e instituições na área ambiental e paisagística e membro de
diversas instituições e conselhos, além de atuar como consultora ad-hoc na Revista da Pós-FAUUSP e
outros periódicos científicos. Fez parte do NAPPLAC - Núcleo de Apoio à Pesquisa em Produção e
Linguagem do Ambiente Construído, entre 2004 e dez.2008 em pesquisa coordenada pelo prof. Dr.
Miguel Pereira, que culminou na publicação Sobre Arquitetura Brasileira e Ensino na virada do século depoimentos dos professores Arquitetos da FAUUSP.(2008)

http://lattes.cnpq.br/5984850820647248
NUTAU-USP consultant for environmental projects since 2015. Postdoctoral by PROURB – PosGraduate Program in Urban Planning from the Federal University of Rio de Janeiro (2010-2011).
Doctorate in Architecture and Urban Planning at the University of São Paulo in the area of
concentration History and Fundamentals of Architecture and Urbanism (2003) with a thesis on the
history of the urban landscape and São Paulo urbanization and its waters and waterworks called "Cidade
das águas" completed in FAUUSP in December 2002, with the guidance of prof. Dr. Murillo Marx, and
which resulted in the book "Cidade das águas", published by Rima, Sao Carlos City, in 2004. Graduated
in Architecture and Urbanism at the University of São Paulo (1986) and master's degree in Architecture
and Urbanism from University of São Paulo, in the area of Landscape and Environment, completed in
1993. Specialization course in Management and Environmental Technology, at Polytechnic School of
USP (1998). Between August 2010 and August 2011, she developed activities within the graduate
program in Urban Planning at UFRJ as a visiting professor in the graduate courses focused on the urban
landscape and landscape theory.
She is currently part of the Interdisciplinary Center Research Research Group Landscape, the PROURB,
coordinated by Prof.. Dra. Lucia Costa. She has experience of more than twenty-five years of practice
and teaching in Architecture and Urbanism, with emphasis in Urban Planning, acting on the following
topics: history of urbanization, urban landscape, its fundamentals and history, infrastructure and urban
design and landscape , urban infrastructure, and environmental consulting. Since 1990 is a college
professor, having directed several undergraduate work with FAPESP and CNPq scholarships and also
master's degrees, with CAPES grants, from 2005, in USJT. Professor founder of undergraduate courses
in Architecture and Urbanism at UNIP (1991-1999) and USJT (1991- dez.2007). In 2004 she served as
founder of Masters in Architecture and Urbanism from USJT-SP, where she worked from February 1991
through 2007,december. Associate in ABAP- Brazilian Association of Landscape Architects since 1997,
where she first served as the official journal of the ABAP Editor, PAISAGEM ESCRITA, 2004-2010, she
was between February 2009 and March 2011, the national elected president of this association, ABAP,
and the International Delegate of ABAP connected with IFLA - INTERNATIONAL FEDERATION OF
LANDSCAPE ARCHITECTS 2012 to 2016. She served in CBA- Brazilian Architects College, the

approval of Law no. 12,378 / 2010, which created the CAU-Council of Architecture and Urbanism, since
August 2008. During the implementation of the Board of Architecture and Urbanism, she had been a
member of the advisory CEAU- Permanent Board of Architecture Entities at CAU-Br, and so she was
elected State Councilor CAU-SP, for the term 2012-2014. It is a consultant to various organizations and
institutions in environmental and landscape area and a member of various institutions and councils, in
addition to acting as a referee in the Journal of Post-FAU and other scientific journals. It was part of
NAPPLAC- Support Center for Research in Language Production and the Built Environment between
2004 and dez.2008 in research coordinated by prof. Dr. Miguel Pereira, culminating in the publication
“Sobre Arquitetura Brasileira e Ensino na virada do século. Depoimentos dos professores Arquitetos da
FAUUSP”, FAUUSP. (2008)

Stela Goldenstein

Diretora Executiva da ONG Águas Claras do Rio Pinheiros.
Geógrafa, atuou fundamentalmente na área pública, em políticas setoriais e no planejamento
estratégico de governo. Desenvolveu projetos e programas para gestão de recursos hídricos,
desenvolvimento regional, planejamento urbano, saneamento, habitação e planejamento
ambiental. Foi Secretária Estadual do Meio Ambiente na Gestão Mário Covas, Secretária
Municipal na gestão Marta Suplicy, Assessora do Prefeito e depois Governador José Serra.
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/stela-goldenstein-08669b12
Instituto CPFL - http://www.institutocpfl.org.br/cultura/palestrante/stela-goldenstein/

Executive Director of the NPO (non profit organization) Águas Claras Pinheiros.
Geographer, she worked mainly in the public area of sectoral policies and strategic planning of
government. Developed projects and programs for water management , regional development , urban
planning, sanitation, housing and environmental planning . It was State Secretary of the Environment in
Management Mário Covas , Municipal Secretary in the management Marta Suplicy , Advisor to the
Mayor and then Governor José Serra.
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/stela-goldenstein-08669b12
CPFL Institute - http://www.institutocpfl.org.br/cultura/palestrante/stela-goldenstein/
____________________________________________________________________________
Observação: Os organizadores se reservam o direito de modificar a programação prevista,
especialmente em função de motivos de força maior.

Observation: The Organizers reserve the right to modify the program in view of force majeure.

