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Protocolo nº: 2014.2161

Título da Atividade: Desafio Intermodal Joinville 2014

Objetivos e metodologia: O desafio intermodal, evento já realizado em diversas cidades do Brasil antes da
realização em Joinville, aconteceu com o intuito de estudar os diversos modais
de transporte através da medição de alguns parâmetros qualitativos e
quantitativos relacionados aos modais. Os modais que participaram do desafio
intermodal foram automóvel, bicicleta, ônibus, moto, pedestre e táxi. Os
parâmetros quantitativos são: tempo de viagem, custo de viagem, consumo de
energia, emissão de poluentes, emissão de ruídos. Os parâmetros qualitativos
avaliados foram acessibilidade, segurança, conforto, infraestrutura, trânsito.
Para a realização da avaliação qualitativa referente a cada meio de transporte foi
aplicado um questionário para cada participante ao final do trajeto. A partir
destes parâmetros é possível realizar uma análise comparativa entre os diversos
modais de transportes na realização de um itinerário pré-estabelecido.
Para delinear a avaliação do desafio intermodal, abordamos a seguinte questão:
Qual o melhor meio de transporte para atravessar a cidade de Joinville no
horário de pico (18h)?Este evento fez parte da programação Semana Nacional
de Trânsito (15 a 29 de setembro), realizado pelo ITTRAN (Instituto de Trânsito
e Transporte de Joinville), Prefeitura de Joinville, organizado pelo IPPUJ
(Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento
Sustentável de Joinville) e a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina),

com apoio do grupo Pedala Joinville.

Palavras chave: Mobilidade urbana; desafio intermodal

Entidade parceira: ITTRAN, IPPUJ

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 05/01/2014 a 12/01/2014

Carga horária total da
atividade:

300 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

200

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 2363334

Nome do Coordenador: Christiane Wenck Nogueira Fernandes

CPF do Coordenador: 2523265982

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 37214668

E-mail: christiane.fernandes@ufsc.br
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Carga horária na atividade: Não entra no PAD

Número de Horas TOTAIS: 31 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos? Sim

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Sim

Participantes

Participante: Carolina Brandão Pereira de Souza CAMPUS DE JOINVILLE Aprovado

Participante: SILVIA LOPES DE SENA TAGLIALENHA CAMPUS DE JOINVILLE Aprovado

Part. externo: Marcelo Dalla Vechia ITTRAN

Outras Considerações

Parecer do
Departamento:

Aprovado

Data de aprovação: 05/19/2014 - Ad-referendum
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