
 

                                                                           

Workshop 

“Acessibilidade e 

Inclusão Aplicadas ao 

Lazer e Turismo” 

 

DUCA “Desenho Universal 

Consultoria em Acessibilidade”  

 

É uma empresa especializada em 

acessibilidade arquitetônica, 

aplicando o conceito do desenho 

universal. 

www.ducaacessibilidade.com.br 

 

 

 

A DUCA – Desenho Universal Consultoria em 

Acessibilidade, empresa especializada em 

acessibilidade arquitetônica e Turismo Adaptado, 

empresa especializada em turismo acessível, nos 

próximos dias 15 e 16 de abril, realiza o Workshop 

“Acessibilidade e Inclusão Aplicadas ao Lazer e 

Turismo”. O evento marcará oficialmente a parceria 

das empresas, que nasceu com o objetivo e a 

missão de atender o mercado no atendimento, 

criação e segurança, sempre com um olhar sensível 

à diversidade humana. Apesar do workshop utilizar o 

lazer e turismo como um cenário, os ensinamentos 

passados podem ser aplicados em qualquer área de 

nossa sociedade. 

Turismo Adaptado 

 

Comandada por Ricardo 

Shimosakai, Bacharel em Turismo 

pela Universidade Anhembi 

Morumbi, desde 2004 atua no 

segmento de turismo acessível. 

Diretor da Turismo Adaptado, 

membro da Brazilian Adventure 

Society. 
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Local do curso: Rua Vergueiro, 1421 – 12º andar – Bairro: Paraíso 

Cidade: São Paulo/SP – Referência: Metrô Paraíso 

Edifício: Top Tower Offices 

Data: 15 e 16 de abril de 2011 (2 dias de curso) 

Horário: 09:00hrs às 18:00hrs. 

 

Investimento 

 

Estudantes: R$380,00 

Profissionais: R$450,00 

Obs.: Pagamento efetuado até dia 15/03 tem R$30,00 de desconto 

para estudante ou profissional. 

Itens inclusos: Coffee-break e material didático 

e-mail: curso@ducaacessibilidade.com.br   -    Tel.: (11) 2225-1421 

 

1º dia 

Acessibilidade e 

Adequações 

- Quem são as pessoas 

com deficiência e 

mobilidade reduzida? 

Definições e 

Classificações; 

- Tecnologia Assistiva; 

- Princípios básicos de 

acessibilidade; 

- Implementação da 

acessibilidade 

arquitetônica em locais 

de hospedagem; 

- A importância e criação 

da rota estratégica; 

- Exercícios práticos; 

- Sensibilização; 

- Elaboração de trabalho 

final do curso.  

 2º dia 

Inclusão e 

Hospitalidade 

- Compreendendo o 

conceito da inclusão; 

- Hospitalidade inclusiva- 

atendimento à pessoa 

com deficiência; 

- Elaborando plano 

turístico acessível; 

- Acessibilidade em 

espaços protegidos 

naturais e históricos; 

- Comunicação acessível 

na prestação de serviços; 

- Estudo de casos de 

sucesso no Brasil e 

exterior; 

- Exercícios e dinâmicas 

para sedimentação do 

conhecimento. 
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