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Título da Atividade: Extensão de Trabalhos em Engenharia de Tráfego e
Mobilidade urbana

Objetivos e metodologia: A mobilidade urbana é um tema relacionado a diferentes áreas de atuação com
diversos aspectos atrelados a tal problema. Tem-se a Engenharia de Tráfego,
arquitetura e urbanismo, Engenharia civil, etc. O presente projeto visa identificar
aspectos interdisciplinares da mobilidade urbana e apresentar propostas que
venham de encontro aos desafios nesta área. A Organização das Nações Unidas
(ONU) estabelece que os anos de 2011 a 2020 sejam de ações para aumentar a
segurança viária, considerando os altos índices de acidentalidade e mortalidades
nas vias.
No Brasil, morrem anualmente mais de 40 mil pessoas, vítimas de acidentes de
trânsito e uma grande parcela destes ficam com graves sequelas. Por outro lado,
o aumento de veículos nas vias e rodovias é fator determinante para o maior
cuidado no planejamento urbano. Além de aumentar os riscos de acidentes,
compromete a mobilidade das pessoas e aumenta os impactos ambientais.
Como planejar uma cidade sustentável? Como promover a mobilidade?
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de ações que envolvam diferentes
atores relacionados à área, tanto de instituições públicas como privadas. Serão
realizadas palestras, encontros, workshop, oficinas e seminários que aliam
conceitos teóricos e práticos no planejamento e operacionalização de projetos

relacionados à Engenharia de Tráfego e Mobilidade urbana.

Palavras chave: Engenharia de Tráfego; Mobilidade urbana

Entidade parceira: Diversas

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 02/10/2015 a 02/10/2017

Carga horária total da
atividade:

800 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

99999

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: 88358822
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E-mail: christiane.fernandes@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 8 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações
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