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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
 

Memorando nº 20/2019/UFPR/R/AC/DDESIGN

Ao(À) Sr(a). MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI

  

Assunto: Solicitação de parceria de projeto de extensão com a PRA.

  

1. Vimos por meio deste memorando, como coordenadora do projeto de extensão in�tulado Sensibilização para o Uso da
Bicicleta como Modal de Transporte pela Comunidade UFPR - Fase II, e como coordenador do programa de extensão Ciclovida - Fase II,
ao qual o referido projeto é vinculado, solicitar parceria entre o projeto de extensão e a Pró-Reitoria de Administração da UFPR.

2. Temos conhecimento de que, em virtude de diversos fatores, há uma quan�dade de bicicletas que são deixadas nos
paraciclos dos Campi da UFPR Curi�ba por longos períodos de tempo, configurando abandono. Tal ocupação, devido às caracterís�cas
dos paraciclos (que ficam expostos a intempéries e, em alguns locais, tem se mostrado em quan�dade insuficiente) acaba gerando
problemas, que vão desde a falta de vagas para os usuários frequentes até à inu�lização das bicicletas expostas por longos
períodos devido à ação do tempo. A par�r destas informações, o projeto de extensão supracitado foi criado conforme segue:

2.1. Obje�vo: dar des�nação prá�ca a bicicletas abandonadas e promover a mudança de hábitos dos cidadãos e da
comunidade universitária para o uso racional dos meios de transporte motorizados em seu deslocamento, permi�ndo que
experimentem e possam vir a adotar a bicicleta como alterna�va saudável e sustentável.

2.2. Jus�fica�va: O aumento da urbanização, associado à priorização de espaços para automóveis no planejamento das
cidades, par�cularmente observado no Brasil, traz consequências sociais e ambientais do ponto de vista da mobilidade urbana (LINKE,
2015). Problemas relacionados à poluição atmosférica e suas consequências, além do grande número de acidentes com ví�mas causado
pela motorização excessiva, estão entre os mais recorrentes. Além disso, grandes espaços e empreendimentos cole�vos nas cidades
- como centros comerciais, escolas e universidades - são chamados polos geradores de tráfego, pois produzem grande número de
viagens em horários coincidentes com impacto nega�vo em seu entorno (BRASIL, 2007).

2.3. Interesse público: Tendo em vista que o público universitário possui comunidade bastante dis�nta e privilegiada,
composta majoritariamente por estudantes e que, estes são normalmente mais abertos a novas ideias e mudanças, tendo potencial
para se tornar formador de opinião e mul�plicador (BALSAS, 2003), o projeto e sua proposta de sensibilizar, incen�var e promover o uso
da bicicleta encontra, nesta comunidade, o solo fér�l necessário ao seu desenvolvimento. Além disso, o aumento no uso da bicicleta
com meio de transporte, gera impactos posi�vos nas mais diversas áreas: ambiental, econômica e social. Do ponto de vista ambiental,
há redução na emissão de fases poluentes que causam efeito estufa e na poluição sonora; no aspecto econômico, reduz gastos com
acidentes e doenças relacionadas ao sedentarismo e poluição, reduz os conges�onamentos e os gastos com infraestrutura viária, além
de aumentar a produ�vidade no trabalho e nos índices de turismo; do ponto de vista social, há uma melhoria geral no acesso aos
serviços públicos e na ocupação e uso do solo, além de aumentar as interações sociais tornando as comunidades mais atra�vas e
seguras. Ainda dentro do aspecto social, especificamente sobre a saúde humana, são observadas redução do sedentarismo, da
obesidade, dos riscos de pressão alta, dos problemas respiratórios e cardiovasculares e também nos níveis de estresse (PRADO, 2019). O
programa Ciclovida UFPR, ao qual o projeto é vinculado, possui um simulador - h�p://www.ciclovida.ufpr.br/?page_id=504 no qual
é possível ter uma noção da economia ob�da na adoção da bicicleta como meio de transporte e da quan�dade de gases poluentes que
deixam de ser emi�dos. Por exemplo, se o deslocamento pretendido é de 5km cada trecho e este for realizado em bicicleta por duas
vezes na semana, tendo em vista o valor do transporte cole�vo a R$4,50, a economia anual chega a R$950,00. Se a troca for pelo carro,
deixariam de ser emi�dos 232kg de gases poluentes na atmosfera. 

2.4. Operacionalização: o processo de operacionalização deste projeto foi elaborado em estreita ligação com a pesquisa de
doutorado de sua coordenadora, que desenvolveu um modelo para promoção do uso da bicicleta como modal de transporte na UFPR
(PRADO, 2019), u�lizando métodos, técnicas e ferramentas do design de serviços com foco no design para o comportamento
sustentável. Tal modelo, foca no público universitário, conforme anteriormente mencionado, e adota o semestre le�vo como referência
de ciclo de aplicação, uma vez que segundo Lally et. Al. (2010) são necessários, em média, 66 dias para a formação de um novo hábito. 

Tal modelo de aplicação desenvolvido por PRADO (2019) segue a seguinte sequência de a�vidades:
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Documentos
Relacionados:

I - Projeto de Extensão "Sensibilização para o Uso da Bicicleta como Modal de Transporte pela Comunidade UFPR - Fase II" 
(SEI nº 1848382).
II - Programa de Extensão "Ciclovida - Fase II" (SEI nº 1848383).
III - Tese de Doutorado Gheysa Caroline Prado (SEI nº 1852618).

3. Face ao apresentado, gostaríamos de solicitar que as bicicletas abandonadas, após serem recolhidas e não
procuradas, que sejam des�nadas ao projeto supracitado, de modo que este possa dar des�nação prá�ca às mesmas, contribuindo
também, além dos pontos anteriormente apontados, para a sustentabilidade da seguinte forma: 1) reduzindo a necessidade de
aquisição de novas bicicletas por pessoas que ainda não sabem se vão usar efe�vamente; 2) reu�lizando bicicletas existentes que ainda
estejam em condições de uso e/ou possam ser recuperadas e; 3) reciclando as bicicletas e as peças que já não �verem mais
possibilidade de reu�lização.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.
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