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1. Seminário de Mobilidade Urbana e Segurança no 
Trânsito: uma visão integral

Data: 11 de maio de 2016

Local: Centro de Cultura e Eventos da UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a prefeitura de Florianópolis 
(PMF), em parceria com a Rede Vida no Trânsito, promoveram um seminário que 
reuniu instituições públicas e sociedade civil para ampliar o conhecimento sobre 
mobilidade urbana e segurança no trânsito no município, assim como discutir 
estratégias que permitam tratar este tema de forma integral e intersetorial. 

O Observatório da Mobilidade Urbana da UFSC apresentou no evento questões 
relacionadas ao transporte coletivo por ônibus e a segurança viária. 
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2. Seminário de Integração Metropolitana do 
Transporte Coletivo

Data: 16 e 17 de maio de 2016

Local: Espaço Físico Integrado (EFI) - UFSC

No seminário foram apresentados estudos e propostas preliminares do Projeto 
NeoTrans. Foram realizadas oficinas que contaram com a participação de cerca de 
60 pessoas. Entre as atividades, estavam apresentações e debates sobre transporte 
terrestre e aquaviário e quanto a nova rede de transporte público coletivo, sua 
gestão e remuneração. Uma das questões abordadas foi a comparação entre os 
modos de transporte indicados para a Grande Florianópolis, com informações do 
PLAMUS que apontam o BRT como o mais adequado para a região. O seminário 
permitiu esclarecer questões importantes, em particular sobre o papel do ônibus 
como um elemento estruturante da mobilidade da Região Metropolitana de 
Florianópolis. Na Figura 1 observa-se o evento ocorrendo, com um público 
significativo.

Figura 1. Seminário de Integração Metropolitana do Transporte Coletivo
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3.  Seminário de Alinhamento técnico

Data: 30 de junho de 2016

Local: Sala Hassis - Centro de Comunicação e Expressão (CCE) - UFSC

O seminário tinha como objetivo alinhar os entendimentos do que estava 
sendo pensado e produzido no Projeto NeoTrans. Durante o seminário, foram 
apresentadas e debatidas as propostas e os resultados parciais das pesquisas 
realizadas, além de temas como o aprofundamento da análise dos dados da 
pesquisa de origem e destinos da Região Metropolitana de Florianópolis; a 
demanda por viagens no entorno das estações na BR-282 (Via Expressa) e BR-
101; o corredor do Anel Viário Central e estações na área da UFSC; e a integração 
dos serviços metropolitanos no centro de Florianópolis. Na Figura 2 observa-se 
que houve  a participação de diversos professores, estudantes e técnicos.

Figura 2. Seminário de Alinhamento técnico
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4.  Encontro Lisboa-UFSC

Data: 13 de julho de 2016

Local: Auditório do curso de Arquitetura e Urbanismo - UFSC

Foi promovido, em conjunto com professor Acires Dias (EMC/UFSC), associado 
à Rede Universitária Iberoamericana de Técnicas Municipais (RUITEM), uma 
tarde de palestras e debate sobre Mobilidade Metropolitana, com a participação 
de professores do Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST), Portugal. Fernando 
Nunes da Silva e Jorge Gonçalves expuseram suas pesquisas e experiências 
práticas na busca de soluções para a mobilidade urbana em âmbito metropolitano, 
a partir de suas vivências em Portugal, com foco no caso da capital, Lisboa. As 
apresentações foram seguidas por debate sobre os desafios e possíveis soluções 
para o planejamento e a gestão integrada da Mobilidade Urbana na região da 
Grande Florianópolis.

As palestras e o debate foram abertos ao público, estiveram presentes cerca de 
50 participantes, entre representantes da Superintendência de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (SUDERF), do Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), pesquisadores, professores e 
estudantes da UFSC e de outras universidades catarinenses e representantes 
comunitários, além de interessados na questão da mobilidade urbana. A Figura 
3 mostra a composição da mesa, composta pelos palestrantes e uma parte do 
público presente.

Figura 3. Encontro Lisboa-UFSC
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5.  Palestra e debate Minha Floripa

Data: 21 de julho de 2017

Local: Auditório Teixeirão - Engenharia Elétrica - UFSC

Com objetivo de criar a uma cultura participativa da comunidade, O Movimento 
Minha Floripa reuniu cerca de 50 participantes, entre ativistas e estudantes, 
em evento que contou com a participação do coordenador do Observatório da 
Mobilidade e professor no departamento de Automação, Werner Kraus Jr (Figura 
4). O seminário abordou questões chave da Mobilidade Urbana da Capital.

Figura 4. Palestra e debate Minha Floripa
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6.  2º Seminário de Integração Metropolitana do 
Transporte Coletivo

Data: 30 de agosto de 2017

Local: Auditório da GRANFPOLIS

No seminário foram apresentadas propostas para um novo sistema de transporte 
coletivo da Região Metropolitana de Florianópolis – RMF. Após a exposição, foi 
realizado um debate durante o qual foram aprofundadas e esclarecidas questões 
referentes ao modelo proposto. O evento contou com a presença de cerca de 80 
participantes – entre representantes de órgãos públicos, de entidades da sociedade 
civil, profissionais da área e da população em geral. Durante o seminário (Figura 
5) também foram divulgados os resultados de pesquisa realizada pela equipe do 
Observatório no TICEN e no Terminal Cidade de Florianópolis.

Figura 5. 2º Seminário de Integração Metropolitana do Transporte Coletivo
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7.  Seminário Mobilidade Urbana na UFSC e no seu 
Entorno – Situação Atual e Alternativas de Melhorias

Data: 21 de setembro de 2016

Local: Auditório Teixeirão - Engenharia Elétrica - UFSC

O seminário foi promovido para debater a mobilidade urbana no Campus da 
Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e nas regiões 
adjacentes. O evento ocorreu na véspera do Dia Mundial Sem Carro e aproveitou 
a oportunidade para abordar e debater a acessibilidade em uma das regiões de 
maior fluxo de pessoas de Florianópolis, a UFSC.

No seminário foram debatidas questões relacionadas à implantação do BRT 
em Florianópolis e as oportunidades para a UFSC e seu entorno. Além disso, o 
Observatório apresentou algumas análises e propostas de ajustes relacionadas 
às mudanças na infraestrutura e na operação do transporte coletivo na região. 
Também foram discutidas questões relacionadas à implantação de ciclovias, 
melhorias em calçadas, estacionamentos e ao incentivo à redução de viagens 
individuais motorizadas. Na Figura 6 vê-se que o evento teve uma participação 
bastante significativa de usuários do campus e da comunidade do entorno.

Outro tema tratado no evento foi a questão da ampliação da Rua Deputado 
Antônio Edu Viera. Durante o seminário, a equipe do Observatório apresentou 
cenários avaliados em função da ampliação da via, evidenciando os impactos 
diretos e indiretos da obra no entorno do Campus Trindade, com foco nos 
benefícios para o transporte coletivo público.

Figura 6. Seminário Mobilidade Urbana na UFSC e no seu Entorno – Situação Atual e 
Alternativas de Melhorias
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8.  Encontro na Bacia do Itacorubi

Data: 11 de outubro de 2016

Local: CONFIA – Conselho Comunitário dos loteamentos Jardim Anchieta, Flor 
da Ilha e Jardim Germânia.

O Observatório da Mobilidade Urbana da UFSC participou na terça feira, 
11/10, da Oficina sobre Mobilidade Urbana na Bacia do Itacorubi, que reuniu 
a comunidade da região e integrantes do GEMURB – Grupo de Estudos de 
Mobilidade Urbana. A oficina teve como objetivo pensar maneiras de fomentar 
o uso de meios sustentáveis de transporte na região da Bacia do Itacorubi – 
a caminhada, a bicicleta e o transporte coletivo. As discussões abordaram 
principalmente o traçado previsto para o BRT (Bus Rapid Transit) para a região, 
as conexões com os ônibus interbairros que atendem a bacia e propostas para os 
circulares intrabairros e rede cicloviária. Na Figura 7 observa-se que o público foi 
composto, principalmente, por moradores e alunos da UFSC.

Figura 7. . Encontro na Bacia do Itacorubi
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9.  Seminário Trânsito e Mobilidade e os Desafios 
para a Sociedade - OAB-SC

Data: 17 de novembro de 2016

Local: Auditório da OAB/SC

O Observatório da Mobilidade Urbana da UFSC foi responsável por uma das 
palestras realizadas na programação do seminário em prol do dia mundial em 
memória às vítimas de trânsito. A apresentação teve como foco a integração 
do transporte coletivo na Região Metropolitana de Florianópolis e aspectos de 
segurança viária. Na Figura 8 observa-se o momento da apresentação realizada 
por membros do Observatório, profa. Dora Orth e Eduardo Souza.

Figura 8. Seminário Trânsito e Mobilidade e os Desafios para a Sociedade - OAB-SC
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