Passeia Menininha!
Concurso Passagens | Jardim Ângela, São Paulo

PARTE 1: APRESENTAÇÃO DA EQUIPE
O projeto Passagem Menininha é realizado em parceria entre o COURB e o SampaPé!.
O COURB - Instituto de Urbanismo Colaborativo atua desde 2015 promovendo a melhoria da qualidade da
vida social e urbana por meio de projetos, pesquisas e engajamento comunitário. O Instituto é composto por
pro�ssionais de diferentes áreas de formação, atuando em rede, em 4 regiões do país.
O SampaPé! é uma ONG fundada em 2012 que tem como objetivo melhorar a experiência do caminhar na
cidade. As duas linhas de atuação para alcançar este objetivo são: promoção da cultura do caminhar e quali�cação de
infraestrutura da mobilidade a pé e humanização do desenho urbano.
Para desenvolver o projeto para a passagem Menininha, foi formada uma equipe multidisciplinar de
pro�ssionais, apresentados a seguir:
Mariana Morais - Diretora de Projetos do COURB
Arquiteta e Urbanista, experiência no setor público e terceiro setor das cidades de
São Paulo, Medellín, Lima e Florianópolis, em pesquisas e projetos urbanos
desenvolvidos com comunidades. Atua também na assessoria de participação da
Secretaria de Urbanismo - PMSP.
Leticia Sabino - Diretora Presidente do SampaPé!
Mestre em Design Urbano e Planejamento de Cidades pela UCL em Londres.
Administradora de Empresas pela FGV-EAESP. Fundadora e Presidente do
SampaPé!. Experiência em projetos de caminhabilidade, engajamento cidadão e
design urbano.
Lis Cavalcante - Diretora de Comunicação do COURB
Arquiteta e Urbanista, Mestre em Arquitetura com foco em Sustentabilidade pelo
Rochester Institute of Technology, NY. Atua também no setor privado, na área de
conforto ambiental.

Germano Johansson - Presidente do COURB
Engenheiro de Transportes, Urbanista e especialista em Políticas Públicas. Atuou no
setor público, no setor privado, e no terceiro setor no Brasil e nos EUA, sempre na
área de transportes.

Equipe de Apoio:
Joshua Shake - Diretor de Políticas Públicas do COURB
Doutor em Planejamento Urbano pela University of Michigan, com foco em governança urbana e saúde ambiental.
Bárbara Bonetto - Coordenadora de Políticas Públicas do COURB
Mestra em Saúde Pública com foco em educação e saúde.
Mariana Fernandes - Coordenadora de Ações do COURB
Graduanda em Engenharia Ambiental e Urbana pela UFABC e Técnica em Edi�cações.
Ana Carolina Nunes - Diretora Vice-Presidente do SampaPé!
Mestranda em Políticas Públicas pela UFABC e Jornalista pela ECA-USP.
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