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Título da Atividade: Análise da escolha de modal de transporte urbano pela população
de Joinville utilizando métodos Logit

Objetivos e metodologia: A infraestrutura de Joinville permite aos seus habitantes deslocarem-se utilizando uma
diversidade de modais. O alto fluxo de carros, a frota limitada de ônibus e o baixo número
de ciclovias são alguns dos fatores limitantes nas escolhas diárias de locomoção. Assim, do
constante processo de melhoria da mobilidade urbana, é crucial entender o processo de
escolha da população para que atitudes sejam tomadas com o intuito de equilibrar o uso
dos modais com a capacidade da cidade. A fim de entender esse processo decisório, neste
projeto prevê-se a aplicação de modelos Logit para examinar as percepções da população
em relação ao uso de ônibus. Como resultado das análises espera-se dar subsídios para a
elaboração de medidas a fim de atender as metas pontuadas no Plano de Mobilidade Urbana
de Joinville, bem como subsidiar as discussões no Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável de Joinville (A participação do coordenador deste projeto no Conselho da
Cidade foi aprovada pelo Protocolo 2014.7077) e, eventualmente, na Câmara de
Vereadores.

Palavras chave: Mobilidade urbana; Métodos Logit; Transporte coletivo

Entidade parceira: Não se aplica

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 01/04/2015 a 30/03/2016

Carga horária total da
atividade:

1232 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: 2646531

Nome do Coordenador: LUIS FERNANDO PERES CALIL

CPF do Coordenador: 14447767899

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4664

E-mail: fernando.calil@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 2 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Sim

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Formulário de Extensão http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d4004...

1 de 2 05/03/2015 17:26



No documents found

Outras Considerações

(1) Carga horária prevista é de duas horas semanais para o coordenador e 20 horas semanais do bolsista de graduação (a ser
selecionado).
(2) O potencial número de pessoas atingidas por este projeto é, a princípio, a população da cidade de Joinville.
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