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APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório tem como objetivo divulgar e registrar os dados técnicos obtidos 

da aplicação de um questionário, no ano de 2014, à comunidade do Campus USP de 

São Carlos visando caracterizar e entender as condições de mobilidade. A pesquisa 

tem como foco os usuários com comportamento de viagem regular ao Campus. São 

eles: alunos de graduação e pós-graduação, servidores técnico-administrativos e 

docentes. 

O documento está estruturado da seguinte forma.  A primeira parte apresenta um perfil 

dos usuários. Em seguida, a segunda parte está constituída pela análise das 

características de deslocamentos. A terceira e quarta parte detalham, 

respectivamente, as respostas referentes a Área 1 e a Área 2. Por último, a quinta 

parte é formada pela análise das respostas sobre ações de conscientização. 
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PARTE I: PERFIL 

1. GÊNERO 

Para caracterizar a amostra, a primeira questão se referia ao gênero, conforme 

resumido na Tabela C-1 e na Figura C-1. 

Tabela C-1 - Distribuição da amostra por grupo e por gênero 

Gênero 

Grupos   

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
docente 

Servidor 
técnico/adm. 

TOTAL 

Masculino 
688 401 175 256 1520 

68% 63% 76% 52% 64% 

Feminino 
321 240 56 233 850 

32% 37% 24% 48% 36% 

TOTAL 
1009 641 231 489 2370 

42% 27% 10% 21% 100% 

 

 

Figura C-1 - Distribuição dos frequentadores do Campus USP São Carlos por grupo e por gênero 

 

Percebe-se que o gênero masculino é predominante em todos os grupos, com uma 

maior significância entre os servidores docentes. Os servidores técnico-administrativos 

possuem uma relação mais equilibrada, sendo 52% masculino e 48% feminino. Além 

disso, os alunos de graduação e pós graduação apresentam, praticamente, as 

mesmas características em relação ao gênero.  
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2. IDADE 

A segunda questão se referia as faixas etárias dos usuários. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela C-2 e Figura C-2. 

Tabela C-2 - Distribuição da amostra por grupo e por faixa etária 

Idade 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
técnicos/adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Menos de 18 anos 
4 1 0 0 5 

0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 

18 a 24 anos 
597 56 3 0 656 

87% 14% 1% 0% 43% 

25 a 30 anos 
74 243 38 2 357 

10,8% 60,6% 14,8% 1,1% 23,5% 

31 a 39 anos 
10 75 64 42 191 

1,5% 18,7% 25,0% 24,0% 12,6% 

40 a 49 anos 
0 21 63 56 140 

0,0% 5,2% 24,6% 32,0% 9,2% 

50 a 59 anos 
1 4 76 56 137 

0,1% 1,0% 29,7% 32,0% 9,0% 

60 anos ou mais 
2 1 12 19 34 

0,3% 0,2% 4,7% 10,9% 2,2% 

TOTAL 
688 401 256 175 1520 

45,3% 26,4% 16,8% 11,5% 100,0% 

 

 

Figura C-2 - Distribuição das faixas etárias por grupos 

 

Nota-se para alunos de graduação a predominância de idade entre 18 a 24 anos. Para 

o grupo pós-graduação a predominância é de alunos com idade entre 25 e 30 anos. 

Tanto para servidores docentes quanto para técnico-administrativos, já se encontra um 

grupo maior com idade entre 50 e 59 anos. No total, a maior parte da amostra, cerca 

de 65%, possui até 30 anos de idade.  
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3. PRINCIPAL VINCULAÇÃO COM A UNIVERSIDADE 

A questão 3, se referia ao tipo de vinculação dos usuários com a Universidade. 

Tabela C-3 - Distribuição da amostra por grupo 

Gênero 

Grupos   

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
técnico/adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

TOTAL 
1009 641 489 231 2370 

42% 27% 21% 10% 100% 

 

 

 

Figura C-3 - Principal vinculação com a universidade 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO (NÚMERO USP) 

Nesta questão, os alunos de graduação poderiam informar seu número USP. 
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5. DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA ENTRE OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Os resultados aparecem resumidos na Tabela C-4 e na Figura C-4. 

Tabela C-4 - Distribuição da amostra entre os cursos de graduação por gênero 

CURSO 
TOTAL MASCULINO FEMININO 

Número % Número % Número % 

Engenharia Civil 89 8,9% 57 5,7% 32 3,2% 

Engenharia de Materiais e Manufatura 77 7,7% 45 4,5% 32 3,2% 

Engenharia Ambiental 76 7,6% 37 3,7% 39 3,9% 

Engenharia Aeronáutica 74 7,4% 65 6,5% 9 0,9% 

Engenharia Elétrica - Eletrônica 71 7,1% 61 6,1% 10 1,0% 

Engenharia de Produção 68 6,8% 43 4,3% 25 2,5% 

Engenharia Elétrica - Sist. de Energia e Autom. 65 6,5% 54 5,4% 11 1,1% 

Ciências da Computação - Bacharelado 63 6,3% 48 4,8% 15 1,5% 

Química - Bacharelado 60 6,0% 24 2,4% 36 3,6% 

Engenharia Mecatrônica 54 5,4% 47 4,7% 7 0,7% 

Engenharia Mecânica 48 4,8% 42 4,2% 6 0,6% 

Engenharia de Computação 40 4,0% 37 3,7% 3 0,3% 

Arquitetura e Urbanismo 39 3,9% 11 1,1% 28 2,8% 

Ciências Físicas e Biomoleculares 34 3,4% 13 1,3% 21 2,1% 

Física - Bacharelado 33 3,3% 21 2,1% 12 1,2% 

Sistemas de Informação 29 2,9% 23 2,3% 6 0,6% 

Física Computacional 27 2,7% 20 2,0% 7 0,7% 

Estatística - Bacharelado 17 1,7% 12 1,2% 5 0,5% 

Ciências Exatas - Licenciatura 14 1,4% 5 0,5% 9 0,9% 

Matemática - Bacharelado 7 0,7% 5 0,5% 2 0,2% 

Outro 6 0,6% 4 0,4% 2 0,2% 

Matemática Aplicada e Comp. Científica 6 0,6% 4 0,4% 2 0,2% 

Matemática - Licenciatura 3 0,3% 1 0,1% 2 0,2% 

Total de respondentes 1000 100,0% 679 67,9% 321 32,1% 
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Figura C-4 - Distribuição da amostra entre os cursos de graduação por gênero 

 

Na amostra há uma grande variação na distribuição de alunos da graduação por 

gênero. Porém, para o gênero masculino existe uma maior presença entre os cursos 

de Engenharia Aeronáutica, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Para o gênero 

feminino os cursos com maior número de respondentes são Engenharia Ambiental, 

Química - Bacharelado, Engenharia Civil e Engenharia de Materiais. 
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6. ALOJAMENTO 

A Tabela C-5 e a Figura C-5 apresentam as porcentagens de alunos de graduação 

que residem em alojamentos e a sua distribuição por gênero.  

Tabela C-5 - Distribuição da amostra que mora no alojamento por gênero 

  
Mora no alojamento? 

Sim Não Total 

Masculino 
51 628 679 

67% 68% 68% 

Feminino 
25 296 321 

33% 32% 32% 

TOTAL 
76 924 1000 

8% 92% 100% 

 

 

Figura C-5 - Alunos de graduação da amostra que residem em alojamentos e distribuição por gênero 

 

Observa-se que 8% dos alunos de graduação da amostra residem em alojamentos, 

dos quais 67% são do gênero masculino e 33% do gênero feminino. 
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7. IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (NÚMERO USP) 

Nesta questão, os alunos de pós-graduação poderiam informar seu número USP. 

 

8. DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA ENTRE OS CURSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 

Os resultados aparecem resumidos na Tabela C-6 e na Figura C-6. 

Tabela C-6 - Distribuição da amostra entre os estudantes de pós-graduação por departamento e 

por gênero 

CURSO 
TOTAL MASCULINO FEMININO 

Número % Número % Número % 

Departamento de Ciência da Computação 81 12,9% 61 9,7% 20 3,2% 

Departamento de Hidráulica e Saneamento 70 11,1% 31 4,8% 39 6,2% 

Departamento de Eng. Elétrica e de Computação 40 6,4% 34 5,4% 6 1,0% 

Departamento de Física e Ciência dos Materiais 39 6,2% 24 3,8% 15 2,4% 

Departamento de Química e Física Molecular 37 5,9% 18 2,9% 19 3,0% 

Departamento de Engenharia Mecânica 36 5,7% 29 4,6% 7 1,1% 

Departamento de Engenharia de Transportes 35 5,6% 23 3,7% 12 1,9% 

Departamento de Físico-Química 32 5,1% 21 3,3% 11 1,7% 

Departamento de Engenharia de Produção 31 4,9% 20 3,2% 11 1,7% 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo 31 4,9% 15 2,2% 16 2,6% 

Departamento de Engenharia de Materiais 26 4,1% 17 2,7% 9 1,4% 

Dep. de Física e Ciência Interdisciplinar 24 3,8% 12 1,9% 12 1,9% 

Departamento de Sistemas de Computação 24 3,8% 18 2,9% 6 1,0% 

Departamento de Engenharia de Estruturas 17 2,7% 12 1,9% 5 0,8% 

Dep. de Matemática Aplicada e Estatística 16 2,5% 11 1,7% 5 0,8% 

Departamento de Matemática 15 2,4% 12 1,9% 3 0,6% 

Departamento de Geotecnia 13 2,1% 2 0,3% 11 1,7% 

IFSC 18 2,9% 10 1,6% 8 1,4% 

Outros 11 1,7% 7 1,1% 4 0,6% 

Departamento de Engenharia Aeronáutica 8 1,3% 7 1,1% 1 0,2% 

ICMC 8 1,3% 7 1,1% 1 0,2% 

Instituto de Química de São Carlos 7 1,1% 1 0,2% 6 1,0% 

CCEAMA 5 0,8% 5 0,8% 0 0,0% 

Bioengenharia 5 0,8% 1 0,2% 4 0,7% 

Total de respondentes 629 100,0% 398 62,9% 231 37,1% 
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Figura C-6 - Distribuição da amostra entre os departamentos de pós-graduação por gênero 

No grupo pós-graduação do gênero masculino a maior parte dos respondentes são do 

Departamento de Ciências da Computação e do gênero feminino é do Departamento 

de Hidráulica e Saneamento. 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Bioengenharia

CCEAMA

Instituto de Química de São Carlos

ICMC

Departamento de Engenharia Aeronáutica

Outros

IFSC

Departamento de Geotecnia

Departamento de Matemática

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística

Departamento de Engenharia de Estruturas

Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar

Departamento de Sistemas de Computação

Departamento de Engenharia de Materiais

Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Departamento de Engenharia de Produção

Departamento de Físico-Química

Departamento de Engenharia de Transportes

Departamento de Engenharia Mecânica

Departamento de Química e Física Molecular

Departamento de Física e Ciência dos Materiais

Departamento de Engenharia Elétrica e de…

Departamento de Hidráulica e Saneamento

Departamento de Ciência da Computação

MASCULINO FEMININO



 

22 

 

9. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DOCENTES (NÚMERO FUNCIONAL) 

Nesta questão, os servidores docentes poderiam informar seu número funcional. 

 

10. DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA ENTRE OS SETORES DE TRABALHO DOS 

DOCENTES 

Os resultados aparecem resumidos na Tabela C-7 e na Figura C-7. 

Tabela C-7 - Distribuição da amostra entre os docentes por setor e por gênero 

SETOR 
TOTAL MASCULINO FEMININO 

Número % Número % Número % 

Departamento de Ciência da Computação 20 8,8% 13 5,7% 7 3,1% 

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística 20 8,8% 13 5,7% 7 3,1% 

Departamento de Matemática 18 7,9% 11 4,8% 7 3,1% 

Departamento de Eng. Elétrica e de Computação 17 7,5% 15 6,6% 2 0,9% 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo 17 7,5% 10 4,4% 7 3,1% 

Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar 16 7,0% 12 5,3% 4 1,8% 

Departamento de Química e Física Molecular 16 7,0% 13 5,7% 3 1,3% 

Departamento de Sistemas de Computação 15 6,6% 11 4,8% 4 1,8% 

Departamento de Engenharia de Estruturas 13 5,7% 12 5,3% 1 0,4% 

Departamento de Engenharia de Produção 12 5,3% 10 4,4% 2 0,9% 

Departamento de Físico-Química 12 5,3% 8 3,5% 4 1,8% 

Departamento de Física e Ciência dos Materiais 11 4,8% 10 4,4% 1 0,4% 

Departamento de Hidráulica e Saneamento 10 4,4% 8 3,5% 2 0,9% 

Departamento de Engenharia Mecânica 8 3,5% 7 3,1% 1 0,4% 

Departamento de Engenharia de Transportes 7 3,1% 5 2,2% 2 0,9% 

Departamento de Engenharia de Materiais 6 2,6% 5 2,2% 1 0,4% 

Departamento de Engenharia Aeronáutica 5 2,2% 5 2,2% 0 0,0% 

Departamento de Geotecnia 2 0,9% 2 0,9% 0 0,0% 

PUSP-SC - Prefeitura do Campus  2 0,9% 2 0,9% 0 0,0% 

Centro de Divulgação Científica e Cultural 1 0,4% 1 0,4% 0 0,0% 

Total de respondentes 228 100,0% 173 75,9% 55 24,1% 
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Figura C-7 - Distribuição da amostra entre os docentes por setor e por gênero 

 

Entre os docentes percebe-se uma distribuição mais uniforme, sendo o gênero 

masculino predominante, entre os respondentes do Departamento de Engenharia 

Elétrica e Computação. Já o gênero feminino, foi representado de forma mais 

expressiva nos departamentos de Departamento de Matemática Aplicada e Estatística, 

Departamento de Matemática e no Instituto de Arquitetura e Urbanismo. 
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11. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO/ADM. (NÚMERO FUNCIONAL) 

Nesta questão, os servidores técnico-administrativos poderiam informar seu número 

funcional. 

12. DISTRIBUIÇÃO DOS SETORES DOS SERVIDORES TÉCNICO/ADM. 

Os resultados aparecem resumidos na Tabela C-8 e na Figura C-8. 

Tabela C-8 - Distribuição da amostra entre os servidores técnico/administrativos por setor e por gênero 

SETOR 
TOTAL MASCULINO FEMININO 

Número % Número % Número % 

Prefeitura do Campus USP de São Carlos 77 16,4% 51 10,9% 26 5,5% 

Adm. da Escola de Engenharia de São Carlos 71 15,1% 35 7,5% 36 7,7% 

Adm. do ICMC 52 11,1% 25 5,3% 27 5,8% 

Adm. do Instituto de Física de São Carlos 41 8,7% 27 5,8% 14 3,0% 

Adm. do Instituto de Química de São Carlos 26 5,5% 14 3,0% 12 2,6% 

Esc. Reg. do Dep. de Tecn. de Informação (DTI) 17 3,6% 12 2,6% 5 1,1% 

Biblioteca EESC 15 3,2% 3 0,6% 12 2,6% 

Departamento de Física e Ciência dos Materiais 13 2,8% 6 1,3% 7 1,5% 

Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar 13 2,8% 3 0,6% 10 2,1% 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo 13 2,8% 10 2,1% 3 0,6% 

Centro de Divulgação Científica e Cultural 12 2,6% 7 1,5% 5 1,1% 

Departamento de Físico-Química 11 2,3% 5 1,1% 6 1,3% 

Departamento de Hidráulica e Saneamento 11 2,3% 5 1,1% 6 1,3% 

Departamento de Química e Física Molecular 11 2,3% 6 1,3% 5 1,1% 

Biblioteca IFSC 9 1,9% 0 0,0% 9 1,9% 

Departamento de Eng. Elétrica e de Computação 9 1,9% 4 0,9% 5 1,1% 

Creche e Pré-escola de São Carlos 8 1,7% 2 0,4% 6 1,3% 

Departamento de Engenharia Mecânica 8 1,7% 4 0,9% 4 0,9% 

Departamento de Engenharia de Materiais 7 1,5% 4 0,9% 3 0,6% 

Biblioteca IQSC 6 1,3% 1 0,2% 5 1,1% 

Departamento de Engenharia de Estruturas 5 1,1% 3 0,6% 2 0,4% 

Departamento de Geotecnia 5 1,1% 3 0,6% 2 0,4% 

Departamento de Engenharia Aeronáutica 4 0,9% 3 0,6% 1 0,2% 

Departamento de Matemática 4 0,9% 2 0,4% 2 0,4% 

Esc. Reg. da Superintendência do Espaço Físico 4 0,9% 4 0,9% 0 0,0% 

Administração do Instituto de Arquitetura e Urb. 3 0,6% 3 0,6% 0 0,0% 

Departamento de Ciência da Computação 3 0,6% 2 0,4% 1 0,2% 

Biblioteca Área 2 2 0,4% 0 0,0% 2 0,4% 

Departamento de Engenharia de Transportes 2 0,4% 0 0,0% 2 0,4% 

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística 2 0,4% 1 0,2% 1 0,2% 

Serviço de Eng., Seg. e Medicina do Trab. (SESMT) 2 0,4% 1 0,2% 1 0,2% 

Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS) 2 0,4% 0 0,0% 2 0,4% 

Observatório Astronômico 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 

Total de respondentes 469 100,0% 247 52,7% 222 47,3% 
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Figura C-8 - Distribuição da amostra entre os servidores técnico/administrativos por setor e por gênero 
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Engenharia de São Carlos. 
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PARTE II: CARACTERÍSTICAS DE DESLOCAMENTO 

14. RESIDE NA CIDADE DE SÃO CARLOS 

Na Tabela C-9 e na Figura C-9, é possível observar a porcentagem da amostra que 

reside na cidade de São Carlos, no total e por gênero. 

Tabela C-9 - Distribuição da amostra que reside ou não na cidade de São Carlos 

  
Você reside na cidade de São Carlos? 

Número % 

Sim 2105 91% 

Não 202 9% 

Total 2307 100,0% 

 

 

Figura C-9 - Distribuição da amostra que reside na cidade de São Carlos 
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15. CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ORIGEM 

Para caracterizar os deslocamentos mais frequentes até a Área 1 do campus da USP, 

perguntou-se qual o ponto de origem. Para localizar este ponto, o usuário informou a 

esquina mais próxima da origem do seu deslocamento. Os pontos que representam a 

esquina mais próxima informada no questionário estão representados no mapa da 

Figura C-10. 

 

Figura C-10 - Representação espacial dos pontos de início do deslocamento para a universidade 
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16. ORIGEM DO DESLOCAMENTO PARA A UNIVERSIDADE 

A Tabela C-10 e a Figura C-11 apresentam, de maneira resumida os dados relativos 

às origens dos deslocamentos para a universidade. 

Tabela C-10 - Origem do deslocamento para a universidade 

Origem 

Grupos 

Total 
Aluno de 

graduação 
Aluno de pós 

graduação 
Servidor 
docente 

Servidor 
técnico/adm. 

Casa 
761 508 209 430 1908 

98,8% 98,1% 98,1% 98,6% 98,5% 

Trabalho 
5 6 2 2 15 

0,6% 1,2% 0,9% 0,5% 0,8% 

Outro 
4 4 2 4 14 

0,5% 0,8% 0,9% 0,9% 0,7% 

 

 

Figura C-11 - Origem do deslocamento para a universidade 

Quanto a origem dos deslocamentos, quase que em todos os grupos a grande maioria 

vem diretamente de casa para a universidade. 

 

17. PONTO DE INICIO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CAMPUS 

No caso de o usuário iniciar o deslocamento para o campus do trabalho ou de algum 

outro local, ele deveria ser informar as esquinas mais próximas deste ponto. 
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18. PONTO DE ÔNIBUS MAIS PRÓXIMO 

A seguir, na Figura C-12 e Tabela C-11, são apresentados os resultados com relação 

à distância do ponto de ônibus mais próximo da casa dos usuários. As Figura C-13 e 

C-14 apresentam os resultados por grupo. 

Tabela C-11 - Distância do ponto de ônibus mais próximo da casa dos usuários 

Distância do ponto de 
ônibus 

Grupos 

Total Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
docente 

Servidor 
técnico/adm. 

Menos de 1 quadra 
(menos de 100 m) 

15,9% 16,6% 14,7% 14,3% 15,6% 

1 quadra 
(cerca de 100 m) 

17,5% 19,9% 17,9% 10,5% 17,4% 

2 quadras 
(cerca de 200 m) 

17,7% 21,6% 23,5% 21,0% 20,6% 

3 quadras 
(cerca de 300 m) 

15,9% 15,2% 12,4% 15,2% 14,8% 

4 quadras 
(cerca de 400 m) 

9,7% 6,2% 9,1% 6,2% 8,4% 

5 quadras 
(cerca de 500 m) 

8,3% 5,5% 4,4% 11,0% 7,0% 

6 quadras 
(cerca de 600 m) 

2,4% 2,7% 3,0% 4,8% 2,8% 

7 quadras 
(cerca de 700 m) 

2,0% 1,6% 2,1% 1,4% 1,8% 

8 quadras 
(cerca de 800 m) 

0,9% 0,4% 2,3% 1,9% 1,2% 

9 quadras 
(cerca de 900 m) 

0,5% 0,4% 0,9% 1,4% 0,7% 

10 quadras 
(cerca de 1000 m) 

0,4% 1,0% 2,3% 1,0% 1,1% 

11 quadras 
(cerca de 1100 m) 

0,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,2% 

12 quadras 
(cerca de 1200 m) 

0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 

13 quadras 
(cerca de 1300 m) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

14 quadras 
(cerca de 1400 m) 

0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

15 quadras 
(cerca de 1500 m) 

0,1% 0,2% 0,5% 1,0% 0,3% 

Mais de 15 quadras 
(mais de 1500 m) 

0,3% 0,4% 1,6% 3,3% 0,9% 

Não sei 8,3% 8,0% 4,7% 5,7% 7,1% 
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Figura C-12 - Distância do ponto de ônibus mais próximo da casa dos usuários 

 

A amostra indica que a maioria dos usuários reside próximo a pontos de ônibus 

(distância de até 500 metros). É importante ressaltar também que parcelas 

significativas dos respondentes não sabem a localização do ponto de ônibus mais 

próximo da sua casa. Como pode-se notar nas Figuras C-13 e C-14, as distribuições 

seguem a mesmas tendências, independente do grupo de usuário. 
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 GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO 

 

Figura C-13 - Distância do ponto de ônibus mais próximo da casa dos alunos graduação e pós-graduação 

 

 SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 

Figura C-14 - Distância do ponto de ônibus mais próximo da casa dos docentes e 

técnicos/administrativos 
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19. CONHECIMENTO DAS LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE PASSAM 

PRÓXIMAS AO CAMPUS 

Esta questão indica se os usuários têm conhecimento das linhas de ônibus que 

passam próximas a universidade. A Tabela C-12 e a Figura C-15, apresentam os 

resultados para toda a amostra. 

Tabela C-12 - Conhecimento dos usuários sobre as linhas de ônibus que passam próximas a 

universidade 

Você conhece as linhas do transporte 
público urbano que passam próximas 
ao campus? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
docente 

Servidor 
técnico/adm. 

Sim. Não tenho dificuldade caso precise 
utilizar ônibus para ir até o campus 

42 66 43 90 249 

5,5% 12,9% 20,5% 21,0% 12,7% 

Conheço a maioria. Não tenho muita 
dificuldade caso precise utilizar ônibus 
para ir até o campus 

77 78 19 72 255 

10,1% 15,2% 9,0% 16,8% 13,0% 

Conheço a minoria. Tenho dificuldade 
caso precise utilizar ônibus para ir até o 
campus 

212 158 43 118 541 

27,9% 30,8% 20,5% 27,5% 27,7% 

Não. Tenho muita dificuldade caso 
precise utilizar ônibus para ir até o 
campus 

430 211 105 149 911 

56,5% 41,1% 50,0% 34,7% 46,6% 

 

 

Figura C-15 - Conhecimento dos usuários sobre as linhas de ônibus que passam próximas a 

universidade 
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De maneira geral, pode-se perceber que em sua maioria os usuários não conhecem 

as linhas que passam próximas ao campus e tem muita dificuldade caso precise 

utilizar o ônibus.   
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20. TEMPO ACEITÁVEL PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO 

CASA-UNIVERSIDADE 

Também foi perguntado qual seria o tempo aceitável, independentemente do modo de 

deslocamento, para realizar o trajeto casa-universidade. A Tabela C-13 e a Figura 

C-16 apresentam os resultados para toda a amostra. 

Tabela C-13 - Tempo aceitável para realizar o deslocamento casa-universidade independentemente do 

modo 

Tempo 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
técnico/adm. 

Servidor 
docente 

menos de 5 minutos 
44 31 12 9 96 

5,8% 6,0% 5,7% 2,1% 5,0% 

de 5 a 10 minutos 
240 125 56 106 527 

31,5% 24,4% 26,7% 24,7% 27,5% 

de 10 a 15 minutos 
293 211 77 166 747 

38,5% 41,1% 36,7% 38,7% 39,0% 

de 15 a 20 minutos 
131 93 48 84 356 

17,2% 18,1% 22,9% 19,6% 18,6% 

de 20 a 25 minutos 
34 26 10 24 94 

4,5% 5,1% 4,8% 5,6% 4,9% 

de 25 a 30 minutos 
15 20 6 22 63 

2,0% 3,9% 2,9% 5,1% 3,3% 

de 30 a 35 minutos 
4 2 1 5 12 

0,5% 0,4% 0,5% 1,2% 0,6% 

de 35 a 40 minutos 
0 0 0 5 5 

0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,3% 

de 40 a 45 minutos 
0 1 0 4 5 

0,0% 0,2% 0,0% 0,9% 0,3% 

de 45 a 50 minutos 
0 2 0 1 3 

0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,2% 

de 50 minutos a 1 hora 
0 2 0 2 4 

0,0% 0,4% 0,0% 0,5% 0,2% 

mais de 1 hora 
0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 

TOTAL 
761 513 210 429 1913 

39,8% 26,8% 11,0% 22,4% 100,0% 
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Figura C-16 - Tempo aceitável para realizar o deslocamento casa-universidade, independente do modo 

 

A maior parte da amostra, cerca de 35% em todos os grupos, considera que o tempo 

aceitável de deslocamento no percurso casa-universidade deveria ser entre 10 e 15 

minutos. Além disso, percebe-se uma redução significativa das respostas para tempos 

superiores a 20 minutos. 
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PARTE III: CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 1 

21. FREQUÊNCIA À ÁREA 1 

A seguir, na Tabela C-14 e na Figura C-17, são apresentados os resultados para a 

frequência de acesso à Área 1 do campus, indicado pelos usuários de cada grupo. 

Tabela C-14 - Tempo de frequência durante a semana para cada grupo 

Frequência de acesso à 
Área 1 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
docente 

Servidor 
técnicos/adm. 

1 dia a cada quinzena 
6 15 0 10 31 

1% 4% 0% 4% 2% 

1 dia por semana 
28 20 6 9 63 

5% 5% 4% 4% 5% 

2 dias por semana 
34 24 10 2 70 

5% 7% 6% 1% 5% 

3 dias por semana 
33 20 6 3 62 

5% 5% 4% 1% 4% 

4 dias por semana 
27 9 1 3 40 

4% 2% 1% 1% 3% 

5 dias por semana 
257 135 82 164 638 

41% 37% 49% 72% 46% 

6 dias por semana 
112 74 42 14 242 

18% 20% 25% 6% 17% 

7 dias por semana 
111 48 21 9 189 

18% 13% 13% 4% 14% 

Não 
1 3 0 3 7 

0% 1% 0% 1% 1% 

Raramente 
13 19 0 10 42 

2% 5% 0% 4% 3% 

TOTAL 
622 367 168 227 1384 

45% 27% 12% 16% 100% 
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Figura C-17 - Tempo de frequência durante a semana para cada grupo 

 

Em geral, os usuários frequentam Área 1 do campus 5 dias durante a semana. Para 

os servidores técnico/administrativos essa porcentagem é maior, visto que a grande 

maioria trabalha nos dias úteis da semana. Além disso, percebe-se uma parcela 

significativa de usuários que frequentam 6 dias da semana o campus. Em toda a 

amostra, foi observada uma pequena porcentagem de usuários que não frequenta a 

Área 1.  
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22. TEMPO QUE FREQUENTA À ÁREA 1 

Os usuários também responderam há quanto tempo frequentam a Área 1 do campus 

USP de São Carlos. A seguir, nas Figura C-18, C-19 e C-20, são apresentados os 

resultados da amostra total e separada por grupo de usuários. 

 

Figura C-18 - Tempo que frequenta a Área 1 do campus 

 

Figura C-19 - Tempo que frequenta a Área 1 do campus separado por grupo de alunos 
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Figura C-20 - Tempo que frequenta a Área 1 do campus separado por grupo de servidores 

 

Na grande maioria, os usuários frequentam a Área 1 do campus a 5 anos ou menos. 

Entretanto, como já esperado, apresentam comportamento diferentes em relação aos 

grupos de usuários (conforme Figuras 19 e 20). Os alunos de graduação apresentam 

picos nos períodos de menos de 1 ano e há 4 anos. Os alunos de pós-graduação 

possuem comportamento parecido com os alunos de graduação, porém a maior 

concentração refere-se ao período de menos de 1 ano e há 3 anos. Os servidores têm 

uma distribuição uniforme com relação a quanto tempo frequenta o campus, 

apresentando valores quase que em todas as faixas. 
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23. ENTRADA DA ÁREA 1 QUE NORMALMENTE UTILIZA 

A seguir, na Tabela C-15 e na Figura C-21, é apresentado o resumo dos resultados 

com relação as entradas que os usuários normalmente utilizam para acessar o 

campus. 

Tabela C-15 - Entrada de acesso à Área 1 do campus separado por grupo 

Portaria 

Grupos 

TOTAL 
Aluno de 

graduação 
Aluno de pós 

graduação 
Servidor 

técnico/adm. 
Servidor 
docente 

Arquitetura 
287 249 197 95 828 

33% 45% 48% 45% 40% 

Física 
97 60 63 35 255 

11% 11% 15% 16% 12% 

Física/Produção 
49 61 89 35 234 

6% 11% 22% 16% 11% 

Matemática e 
Computação 

348 123 51 33 555 

40% 22% 12% 15% 27% 

Observatório 
99 57 11 15 182 

11% 10% 3% 7% 9% 

 

 

 

Figura C-21 - Entrada de acesso à Área 1 do campus separado por grupo 

 

A maior parte dos usuários utiliza a entrada da Arquitetura. Além disso, também é 

possível notar uma parcela significativa que acessa o campus pela Portaria da 

Matemática e Computação. Estes valores indicam as regiões de maior concentração 

das moradias dos usuários. 
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24. ACESSIBILIDADE DA ÁREA 1 COMO UM TODO 

Questionou-se aos usuários se, como um todo, eles acham que a Área 1 é acessível 

aos usuários com algum tipo de restrição de mobilidade. Na Tabela C-16 e na Figura 

C-22 são apresentados os resultados. 

Tabela C-16 - Acessibilidade da Área 1 como um todo 

Acessibilidade Área 1 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de 
pós 

Graduação 

Servidor 
técnico/adm. 

Servidor 
docente 

Grande parte do campus sim. 

Algumas áreas possuem 
obstáculos, mas de maneira geral 
considero o campus acessível aos 
usuários com algum tipo de 
restrição de mobilidade 

480 271 179 99 1029 

55% 49% 44% 46% 50% 

Não. O campus não as oferece 
condições básicas de acessibilidade 
aos usuários com algum tipo de 
restrição de mobilidade 

42 24 18 12 96 

5% 4% 4% 6% 5% 

Pequena parte do campus sim. Há 
diversas áreas que não oferecem 
condições básicas de acessibilidade 
aos usuários com algum tipo de 
restrição de mobilidade 

288 193 154 83 718 

33% 35% 37% 39% 35% 

Sim. Nunca notei obstáculos que 
dificultassem a acessibilidade aos 
usuários, com algum tipo de 
restrição de mobilidade, nas 
dependências do campus 

70 62 60 19 211 

8% 11% 15% 9% 10% 
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Figura C-22 - Acessibilidade da Área 1 como um todo 

 

Grande parte dos usuários avalia o campus como um ambiente em que algumas áreas 

possuem obstáculos, mas de maneira geral possui acessibilidade aos usuários com 

algum tipo de restrição de mobilidade. Entretanto, também uma parcela (de cerca de 

35%) avaliam que somente parte do campus é acessível, já que há diversas áreas que 

não oferecem condições básicas de acessibilidade aos usuários com algum tipo de 

restrição de mobilidade. 
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25. AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS DA ÁREA 1  

Nesta questão, os usuários avaliaram a acessibilidade para os usuários com algum 

tipo de restrição de mobilidade dentro dos prédios que frequentam. Os resultados 

desta questão são apresentados na Tabela C-17 e na Figura C-23. 

Tabela C-17 - Avaliação da acessibilidade dos prédios da Área 1 

Acessibilidade prédios Área 1 

Grupos 

TOTAL 
Aluno de 

graduação 
Aluno de pós 

graduação 
Servidor 

técnico/adm. 
Servidor 
docente 

Ótima. Prédios totalmente equipados 
para receber os usuários com algum 
tipo de restrição de mobilidade 

69 33 20 15 137 

8% 6% 5% 7% 7% 

Boa. Prédios parcialmente equipados, 
mas possuem boas condições para 
atender os usuários com algum tipo de 
restrição de mobilidade 

414 236 152 87 889 

47% 43% 37% 41% 43% 

Regular. Prédios pouco equipados, 
com limitações para atender os 
usuários com algum tipo de restrição 
de mobilidade 

325 205 180 91 801 

37% 37% 44% 43% 39% 

Ruim. Prédios não equipados para 
receber os usuários com algum tipo de 
restrição de mobilidade 

72 76 59 20 227 

8% 14% 14% 9% 11% 

TOTAL 880 550 411 213 2054 
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Figura C-23 - Avaliação da acessibilidade dos prédios da Área 1 
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26. BICICLETAS FURTADAS/ROUBADAS DENTRO DA ÁREA 1 

A seguir, na Tabela C-18 e na Figura C-24, são apresentados os resultados para 

furtos/roubos de bicicletas dentro da Área 1. No caso das respostas afirmativas, foram 

discriminados os tipos de furto/roubo. 

Tabela C-18 - Avaliação do número de furtos e roubos de bicicleta que ocorreram na Área 1 do campus 

  
Você já teve sua bicicleta furtada/roubada DENTRO do 

"campus 1"? 

Não 2040 97,8% 

Sim, foi furtada de um bicicletário 32 1,5% 

Sim, foi furtada fora de um bicicletário 9 0,4% 

Sim, foi roubada mediante abordagem 4 0,2% 

Total 2085 100,0% 

 

 

Figura C-24 - Avaliação do número de furtos e roubos de bicicleta que ocorreram na Área 1 do campus 

 

Com relação a esta questão, é possível avaliar que uma parcela muito pequena teve 

bicicletas furtada/roubada no campus. No entanto, destes 2,2% (45 usuários), 71% 

tiveram sua bicicleta furtada de um bicicletário, outros 20% tiveram ela furtada fora de 

um bicicletário e o restante, cerca de 9%, foram roubados mediante abordagem. 
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27. QUANDO A BICICLETA FOI FURTADA/ROUBADA 

Aos que responderam que tiveram sua bicicleta furtada/roubada, foi perguntado há 

quanto tempo isso tinha ocorrido. O resumo dos resultados pode ser analisado na 

Tabela C-19 e na Figura C-25. 

Tabela C-19 - Análise do período em que ocorreu o furto ou roubo da bicicleta, dentro da Área 1 

  Quando sua bicicleta foi furtada/roubada? 

a menos de 6 meses 9 16% 

entre o período de 6 meses a 1 ano 11 19% 

entre o período de 1 ano a 2 anos 9 16% 

entre o período de 2 anos a 3 anos 9 16% 

entre o período de 3 anos a 4 anos 3 5% 

entre o período de 4 anos a 5 anos 3 5% 

a mais de 5 anos 13 23% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Figura C-25 - Análise do período em que ocorreu o furto ou roubo da bicicleta, dentro da Área 1 

 

Neste caso, é possível observar que a maior parte dos respondentes teve sua bicicleta 

furtada/roubada há bastante tempo, já que apenas 16% responderam que isso ocorreu 

a menos de 6 meses. 
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28. COMENTARIOS SOBRE A QUESTÃO DOS FURTOS/ROUBOS DE 
BICICLETAS 

Caso o usuário tivesse interesse, ele poderia deixar algum comentário a respeito da 

questão 27. Os textos aqui listados foram reproduzidos exatamente como redigidos 

pelos respondentes, sem nenhuma correção ou edição. 

 

ID Respostas 

1 
Alguns prédios do IFSC não possuem elevadores para atender pessoas com 
dificuldades de mobilidade motoras. 

2 Não 

3 
Sim! A universidade deveria proibir a permanência de veículos dentro do campus 
, pois a escola parece mais um estacionamento.Obrigado. 

4 seria muito interessante se houvesse mais bicicletários espalhados pelo campus 

5 

Há falta de lugar para estacionar. Eu mesmo precisi ir de carro as vezes e não 
tem o de parar e em contra partida há lugares de diretoria que NUNCA vi alguem 
usar. Há muita irregularidade para o pessoal que utiliza carro. Deveriam, os 
professores e diretores, terem seus acessos igual aos de todos sem restrições 
de vagas. Isso torna a faculdade como um todo indiferente. 

6 
Em relação as bicicletas , eu não faço o uso delas, por isso coloquei o não na 
resposta. Por outro lado se fosse usuária teria certo medo em relação a furtos, 
seria interessante ter um local com cadeados e chaves. 

7 nao estou contete 

8 n 

9 
DAR UMA ATENÇÃO MAIOR PARA O ACESSO AO RESTAURANTE CAMPOS 
1 

10 
Há prédios no ICMC que não possuem elevador. No bloco faz muito tempo que 
começaram a obra mas não finalizaram. Sem elevador, há pessoas que não tem 
acesso aos laboratórios de pesquisa da pós-graduação 

11 
Não sei no restante do questionário há perguntas relativas à 
qualidade/regularidade do calçamento e escadas, mas mesmo para quem não 
tem restrições mobilidade tanto um como o outro são ruins, em geral. 

12 
As carteiras presas ao chão nos blocos da engenharia dificultam o transito de 
cadeirantes, o corredor fica muito estreito para que uma cadeira de rodas passe 

13 
Moro próximo à USP, mas utilizo carro por levar/trazer filhos nos 4 traslados de 
ida/volta à USP. (4 filhos se subdividem nos horarios que faço) 

14 
Minha bicicleta foi furtada no bicicletário do ponto de ônibus do campus 1, em 
2013. 

15 
Eu nunca usei bicicleta como meio de transporte, e da minha casa até o Campus 
não tem ônibus. 

16 
TENHO SUGESTOES PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE  DE 
VISITANTES  NA REGIAO  AO LADO DA IGREJA E NA PORTARIA DE SAIDA 
PARA MIGUEL PETRONI 

17 
A área onde se situa a secretaria de pós-graduação, a acessibilidade para 
pessoas com dificuldade de locomoção é dificil, poderia ser facilitada. 

18 A acessibilidade no Bloco 5 do ICMC e nos laboratórios não existe. 

19 
No prédio onde trabalho há excelentes banheiros com condições de uso para 
cadeirantes no segundo piso (primeiro andar), mas o único jeito de chegar até lá 
é subindo escadas, de forma que tornam-se inviáveis 
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20 

Com relação à entrada do observatório, acredito que ela deveria estar localizada 
na esquina da Carlos Botelho com a Visconde de Inhaúma, para facilitar a 
travessia dos pedestres no semáforo que ali existe. Da forma como está, apesar 
de existir a faixa de pedestres, muitos carros não respeitam essa parada e em 
momentos de tráfego mais intenso de carros a travessia na Carlos Botelho é 
bastante complicada e o fluxo de pedestres nesse ponto acaba atrapalhando 
ainda mais o fluxo de carros. 

21 Boa sorte com a pesquisa e parabéns pela iniciativa. abs 

22 
Moro super perto do Campus, mas devido a assaltos e ao meu horário de saída 
(22horas) , uso o carro. 

23 Gostaria de mais horários de ônibus do campus 1 ao 2 e vice-versa 

24 
Respondi as questões, mas acredito que não sou o usuário mais apto para tal 
por utilizar a átra em questão muito pouco. 

25 Não 

26 
Acredito que o fechamento dos portões da "saída da Física" prejudique de certa 
forma pessoas com dificuldade de locomoção, além dos outros estudantes. 

27 
Na entrada da Matematica tem uma "ciclofaixa" que de repente acaba. E so tém 
no campus esta ciclofaixa na entrada da matemática e do observatorio, e daí? 

28 Não, obrigado! 

29 
Que esse estudo incentive mais a mobilidade para pessoas com restrição e ao 
uso de transporte alternativos aos veículos automotores. 

30 

Apesar de nao ser um campus muito grande, acho que deveria existir um 
sistema de transporte interno. Eu sei que, por não ter sido concebido assim, 
provavelmente seria bem difícil implementar isso. Porém, o campus tem muitas 
ladeiras e qualquer pessoa com alguma dificuldade de locomoção (problemas 
nos joelhos, por exemplo) sofre para se locomover. 

31 
Entre 1999 e 2003 costumava ir ao campus em patins, desde a Carlos Botelho 
com a Dom Pedro. Hoje há dificuldades em se usar este recurso na cidade, mas 
me lembro das dificuldades em atravessar o campus sobre rodas. 

32 pelo fim das grades que cercam o campus 

33 Ainda há muita debilidade no transporte com bicicleta dentro do campus 

34 
A unica informação negativa que vejo no acesso a mobilidade dentro do campi 1 
da usp é a falta de estacionamento ou o excesso de automóveis. 

35 Gostaria de expressar o apoio pela iniciativa 

36 Nada a reclamar. 

37 
Apenas gostaria de registrar o ponto negativo de acesso para as pessoas com 
necessidades especiais ao prédio E1, que são as paradas frequentes do 
elevador. 

38 

Já notei que dentro do campus 1 estão melhorando os aspectos quanto a 
acessibilidade, não só em relação às rampas e calçadas, mas também quanto à 
iluminação. Mesmo para pessoas sem deficiência física, a iluminação deixava a 
desejar dentro do campus, embora ao redor do campus ainda esteja bem 
precária. 

39 
Pensar em construir entradas prediais voltadas aos usuários com restrições de 
mobilidade de aspecto físico. 

40 não 

41 
O prédio onde são ministradas as aulas de engenharia mecatrônica deveria ter 
rampa de acesso para deficientes físicos. 

42 

O campus em si já oferece grandes restrições para alguém com restrição de 
mobilidade devido a sua inclinação (até de bicicleta é cansativo). Além disso, as 
carteiras nas salas são muito próximas e não permitiriam alguém com algum 
problema de mobilidade (muletas, cadeira de rodas) transitar com facilidade 
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43 
Gostaria que houvessem mais ciclovias dentro do campus! andar de bicicleta eh 
algumas vezes bem incomodo pois ha lugares que soh passam pessoas e isso 
as incomoda (Por exemplo na frente do CAASO ou do CEFER) 

44 

Já vi um usuário de cadeira de rodas que precisou entrar na contra-mão pela 
saída da Física (entre a Física e a Eng. Elétrica), saída que utilizo bastante. Não 
há acesso adequado no local: o rapaz precisou aguardar a saída ficar livre para 
então conduzir sua cadeira de rodas sobre a lombada no meio da rua de forma a 
conseguir chegar à calçada oposta ao acesso de pedestres. O grande problema 
ali são as árvores bem no meio da calçada do acesso de pedestres, que 
impedem que um usuário de cadeira de rodas circule, ainda que exista acesso 
para deficientes na calçada. Sou ciclista e as árvores dificultam também a 
passagem de bicicletas pelo local. Adicionalmente, sinto-me inseguro para deixar 
minha bicicleta em alguns bicicletários do campus que, além de construídos com 
tubos muito finos, em sua grande maioria não são chumbados ao piso. Por outro 
lado, os bicicletários novos do ICMC são muito bons. 

45 

Muitos motoristas estacionam em lugar proibido dentro do campus: em vagas 
para pne, em cima de calcadas, em cima da grama, ao lado da faixa amarela 
fazendo com que o transito fique prejudicado em alguns lugares... tenho como 
sugestão, que seja feita uma campanha de educação e conscientização aos 
condutores com faixas, e-mails, panfletos... e que seja tomada alguma atitude 
para que sejam criadas mais vagas de estacionamento. 

46 
Na pergunta 18 deveria haver a opção "não tenho bicicleta" ou "não vou ao 
campus de bicicleta" ao invés de um simples "não, minha bicicleta nunca foi 
roubada". 

47 
No Campus 2 falta um acesso direto do rotatório para o predio do IFSC, 
obrigagando o motorista a fazer um retorno no que será (um dia) a entrada 
principal.      Falta construir a entrada principal do campus 2. 

48 

Com relação à acessibilidade, não adianta muito fazer rampas nas calçadas se 
no meio delas existem árvores que bloqueiam a passagem dos cadeirantes. A 
calçada fica apenas bonita.    Sobre a bicicleta, acredito que para melhorar o seu 
uso nos campi deveria haver mais estacionamentos para elas nos locais de 
maior concentração de pessoas e destinos, como bibliotecas, blocos didáticos e 
bandejão. Hoje essas instalações são poucas considerando que se vá fazer 
algum projeto de mobilidade sustentável. Outro ponto fundamental sobre a 
bicicleta é com relação ao roubo. É mais frequente do que se parece.    Outra 
coisa que não existe nos campi daqui é um sistema de identificação das áreas 
universitárias com mapas espalhados e placas sinalizadoras. Sempre quando 
tem algum evento na universidade, as pessoas costumam perguntar nas mídias 
sociais onde é que ficam de fato os locais desses eventos, porque se eles 
possuem um nome, eles não são muito bem identificados. Um mapa via internet 
também não faz mal.  As salas de aula são outro problema de identificação. No 
bloco D, por exemplo, além de não haver a localização das salas de aula na 
entrada do prédio, elas têm numeração embaralhada e sempre tem gente 
perdida andando pelo bloco inteiro para encontrar a sala. É tão difícil organizar e 
mapear ainda que exista um curso de arquitetura no campus I?    Não há muitas 
dúvidas de que a reforma do bandejão era necessária, os telhados estavam 
velhos, a cozinho pequena e desaparelhada para a demanda atual da 
comunidade acadêmica que frequenta o restaurante, sem contar o problema de 
acessibilidade do aluno cadeirante. A questão é que na reforma do bandejão 
focaram tanto nesses problemas que acabaram criando outros problemas e nem 
se deram conta. Aquelas ilhas onde os alimentos são servidos reduziram de 
mais o fluxo de pessoas que se servem e criou filas extensas dentro do refeitório 
que se alongam para fora.   Como resultado, apesar da reforma, logo no 
princípio os funcionários já tiveram que fazer improvisações com cones de 
retenção de tráfego para organizar as pessoas lá dentro. Do lado de fora, as 
pessoas ficam sem abrigo do tempo, por meia hora ou mais, e tem horários em 
que a fila chega quase até o alojamento A, perto do E1! Pior que a reforma mal 
planejada e executada, é a inação do campus em resolver esses problemas. A 
sensação é que todos são gado! 
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49 
Os estacionamentos estão muito cheios e na  parte da tarde é muito complicado 
estacionar por falta de vaga. 

50 

A própria geografia do campus dificulta a mobilidade para pessoas com algum 
tipo de deficiência física. A questão das reformas também deveria ser levada em 
conta, pois, em diversas situações os trajetos são interrompidos sem uma 
alternativa de mobilidade para pedestres. Neste caso quem não possui algum 
tipo de deficiência desvia, mas, faz trajetos que podem comprometer a 
integridade física. 

51 

Durante os finais de semana,a portaria que eu utilizo para entrar na universidade 
(portaria da física na Av. Miguel Petroni, logo abaixo da igreja) é fechada durante 
os finais de semana e feriados e por causa disso tenho que me locomover até a 
outra portaria da física e ir "descendo o campus" até chegar nas salas de estudo. 
Isso, alem de apresentar uma certa dificuldade de acesso ao campus, também 
coloca em risco aqueles que tem que andar perto da igreja durante o período da 
noite e nos finais de semana, visto que tal região apresenta um grande número 
de moradores de rua e de "boca de fumo". 

52 

Gostaria de deixar uma queixa quanto ao deslocamento para o Campus II. Os 
alunos que não possuem carros ou conseguem caronas tem que ir de ônibus 
para o campus II. Os horários de ônibus da USP são feitos para que os alunos 
cheguem ao horário certo de suas aulas. Porém, muitas vezes é necessário 
pegar um ônibus entre os horários que são oferecidos pelos ônibus da USP e a 
alternativa é utilizar o ônibus urbano. A minha queixa é que o ponto de ônibus 
mais próximo da USP é afastado dela e há certa dificuldade em saber os 
horários que esses ônibus passam. Durante a greve foi complicado pegar esses 
ônibus. 

53 

Gostaria que houvesse uma melhor distribuição do números de vagas para carro 
dentro do campus. A maior parte proximo ao IQSC é destinada a professores e 
funcionarios sendo que na maior parte das vezes algumas dessas vagas ficam 
vazias e os alunos ficam sem vaga sempre. 

54 Não utilizo biciclite, vou ao campus I a pé e ao campus II de carro. 

55 mais onibus pro campus 2!!! ida e volta! 

56 

O espaço para vagas de carros dos estudantes é extremamente limitado 
enquanto que o mesmo espaço para professores há excesso de vagas! Além do 
que, muitos professores usam as vagas que seriam dos alunos para não terem 
que se deslocar a pé! 

57 É preciso uma maior segurança nos arredores das entradas 

58 Não tenho bicicleta e não havia esta opção de resposta na pergunta 17. 

59 

Muitas entradas que dão acesso aos laboratórios e salas de aula são 
constituídas de escadas, em alguns casos é quase impossível o acesso para 
pessoas com restrição, sendo necessário duas ou três pessoas ajudá-la 
carregando-a. 

60 
Faixas para bicicletas mal projetadas (sem continuação para as ruas dentro do 
campus I). 

61 Não 

62 O bloco 6 precisa de um elevador para quem não consegue subir as escadas. 

63 
A pesquisa deveria contemplar os alunos que utilizam em maior parte do tempo 
o campus 2 da usp sao carlos, uma vez que este apresenta uma grande 
dificuldade de mobilidade. 

64 
é muito importante pra mim que eu tenha o acesso ao onibus que desloca do 
campus 1 ao campus 2. Acho que seria inviável para mim, como para muitos se 
nós perdemos 

65 sim ,nao ha estacionamento para motos. 

66 O maior problema que vejo é a dificuldade para estacionamento. 

67 - 

68 
Nunca usei bicicleta em São Carlos, acho que poderia ter uma opção "Não tenho 
(ou tive) bicicleta na cidade." 
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69 

Melhorar a iluminação e cameras de vigilância no corredor entre o laboratório da 
mecânica LAMAFE e o antigo prédio da engenharia de materiais. Corredor 
lateral ao Santander. Aumentar o numero de banheiros dentro da usp que não 
estejam no interior de predios que apos as 18 hrs fecham. 

70 
Utilizo mais de uma portaria quase diariamente. Poderia dar mais de uma opção 
(multipla escolha) nesta pergunta 14. 

71 
Bicicleta presa com cadeado/corrente, furtada em frente ao prédio da 
Mecatrônica. 

72 Não 

73 
As entradas das portarias possuem na rua um obstáculo para carros que impede 
a passagem de veículos de transporte individual baixos e com rodas pequenas, 
tornando necessária a passagem com os mesmos pela calçada dos pedestres. 

74 

Sobre a questão de Bicicleta Roubada, as opções não contemplavam minha 
situação. Não tive bicicleta roubada, porque não tenho. Já presenciei roubo de 
uma de um bicicletário em que eu e outras pessoas nos mobilizamos e evitamos 
o roubo. Até cogitava em vir de bicicleta, mas tenho receio de ser roubado, além 
de não me sentir seguro no trânsito. 

75 
Quanto à deslocamento para chegar ao campus 1 poderiam haver mais linhas de 
ônibus que passem pela portaria da arquitetura. 

76 
Há a necessidade de adequação de alguns espaços ainda para uma 
acessibilidade completa dentro do Campus I. 

77 

1. Bicicleta esta fora de questão em São Carlos. Não existem ciclovias 
adequadas pois dividem o transito com os carros e os motoristas dirigem em alta 
velocidade nas ruas da cidade. Além disso, não existem em todo o percurso.    2. 
Ir a pé também esta fora de questão devido a: i.distância; ii. falta de calçadas 
adequadas ao pedestre; iii. falta de respeito dos motoristas com o pedestre; iv. 
algumas ruas não possuem movimento, iluminação e, consequentemente, não 
oferecem segurança adequada ao trânsito.   3. A utilização do transporte público 
esta fora de questão devido à demora ao realizar o percurso. 

78 Não 

79 

As questões de modo geral, foram mal formuladas, existem diversos casos não 
contemplados.  Os Estacionamentos estão cada ano pior.  As condições de 
acesso e saída do Campus I é péssima em alguns horários pela precariedade 
das vias e congestionamentos.  A velocidade de circulação no Campus, está 
cada dia mais rápida. O pessoal que entrega carga no Campus ou que venha 
fazer algum serviço não respeita a sinalização, nem os carros etc. 

80 
Dentro do LEF (Laboratórios de Ensino de Física) percebo que há dificuldade de 
acesso aos laboratórios e salas, por pessoas com dificuldade de mobilidade. Há 
muitas escadas e poucas rampas e elevadores. 

81 não 

82 
Já fizemos este questionário anteriormente, não exatamente, a agora 
novamente. Gostaria de ver resultados sobre esse tema. 

83 não 

84 Nada a declarar. 

85 Nao 

86 
Eu vejo a acessibilidade para pessoas com restrição muito pequena dentro dos 
prédios e não do lado de fora! 



 

52 

 

87 

Tem que ser planejado São Carlos-anos 30. São Carlos já teve bonde cortando a 
cidade. No futuro, deve ter transportes públicos eficientes. São tem uma 
polpulação bem distribuida -quase que esférica - e fácil de trabalhar. Se fazem 
necessários planejamentos de vias expressas e práticas.  Rotas alternativas fora 
do eixo Av. São Carlos - para tanto basta pavimentar ruas paralelas e outras  
longe desse eixo. Por exemplo, veja alternativa para ir da USP à UFSCar via 
autódromo (margiando um rio que não sei o nome). Construções de anéis 
viários, viadutos, podem fazer parte do projeto. Consequentemente, pode-se 
pensar em deixar o carro em casa, se tiver transporte ágil casa-USP ou USP-
Federal, por exemplo. Somos reféns de carro por falta de mobilidade eficiente na 
cidade. 

88 
Frequento a área 2 do campus de são Carlos. Gostaria que esses tipos de 
questionários fossem feitos para a melhoria da acessibilidade daquela área, que 
no momento é precária. 

89 

Tenho dificuldades visuais em locais com pouco iluminação, e este pra mim é um 
dos pontos mais fracos de diversos prédios na USP, inclusive no restaurante 
universitário. A utilização de luzes mais potentes nos prédios facilitaria bastante 
o meu deslocamento. 

90 

Prédio onde fica o Laboratório de Engenharia de Software do ICMC não possui 
elevador. Isso limita bastante a ida ao laboratório de portadores de necessidades 
especiais e/ou pessoas com alguma limitação temporária. Prédio antigo e requer 
reparos imediatos para melhorar a acessibilidade e segurança dos alunos. 

91 Nunca vim de bicicleta!!!!!!!  Essa opção não foi dada!!!! 

92 
Segundos andares de diversos prédios de pesquisa onde se encontram 
professores e segundos andares de alguns blocos de aula são inacessíveis para 
cadeirantes. 

93 
O meu prédio (LFT) não tem saídas de emergência e nem elevadores para PNE. 
O prédio do SHS também não. 

94 
Qual assunto?  Mas sobre essa pesquisa: Achei boa parte das perguntas 
formuladas de maneira confusa. O que me tirou o gosto de respondê-la. 

95 Questão 18: Não possuo bicicleta (senti falta dessa opção) 

96 NAO EXISTEM VAGAS PARA CARROS 

97 
Falta de ciclovia próxima ao campus.  Falta de segurança para deslocamento à 
pé ou de bicicleta.  Falta de política pública para valer a preferência do pedestre 
nas faixas de pedestres em são Carlos. 

98 
Minha bicicleta nunca foi roubada pois não tenho, contudo já fui mais de uma vez 
roubada no caminho campus-casa 

99 
Apesar da nova iluminação ainda sinto muita insegurança ao andar pelo camus a 
noite. 

100 Há a necessidade de mais segurança para os ciclistas. 

101 

Tentei vir de bici do Parque Tecnológio Damha II para o campus I, logo em 
março de 2014 quando comprei minha bicicleta elétrica. Vim para o campus 
durante 1 semana, mas desisti, pois o melhor caminho não tinha suporte para 
quem vem de bicicleta e passava por debaixo do viaduto. Este trecho é barra 
pesada, pois vem carro de vários lados. Me senti muito desprotegida. Também a 
rua que segue paralela à Av São Carlos tem trechos perigosos e voltar a noite 
pode ser perigoso. Preferi preservar a minha vida. Eu tentei, mas não me senti 
segura a continuar. 

102 
Apesar de existirem diversas rampas de acesso e obras adequadas para 
acessibilidade, o relevo natural do campus I é um grande empecilho  para 
pessoas com mobilidade reduzida. 

103 Quero ciclofaixas dentro do Campus. 
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104 

Acompanho um amigo cadeirante no dia-a-dia. O problema da mobilidade é tanto 
estrutural quanto de consciência. Existem alguma acessibilidade já que ele 
consegue frequentar as aulas normalmente, porém são necessárias mais 
reformas, existem poucas rampas, portanto para ir para um lugar, geralmente 
tomasse o caminho mais longo, as calçadas são inapropriadas para um 
cadeirante, muitas vezes usa-se a rua dentro do campus, o que é extremamente 
perigoso, os prédios ainda não estão preparados totalmente. Com relação a 
conscientização, um grande problema são os próprios alunos. Encontramos 
muitas situações em que pessoas estão fumando nas rampas, carros 
estacionados na guia rebaixada, bicicletas presas no meio da rampa, motoristas 
que não param na faixa de pedestre, além de dirigirem a uma velocidade alta 
dentro de um campus universitário, no qual quase a totalidade são pedestres, 
entre outras coisas. A conscientização deve ser uma meta tanto quanto as 
reformas estruturais do campus. 

105 

Os prédios são equipados com elevadores, mas estes não são de boa qualidade. 
O campus tem várias rampas e adaptações, mas muitas partes apresentam 
subidas e descidas muito ingrimes que não sei até que ponto afetariam a 
mobilidade de deficientes físicos. 

106 

Deveria existir um estacionamento central, pago, e não se permitir estacionar 
fora dele. Isso inibiria a vinda de carros desnecessários, e estimularia outros 
meios de transporte. A garagem central, faria que todos caminhassem pelo 
campus. 

107 Não possuo bicicleta. 

108 
Não utilizo bicicleta para ir ao Campus 1, logo não há como ela ser 
roubada/furtada! 

109 sem comentários 

110 Não 

111 

A USP não deve retirar os ônibus que ligam a área I com a área II, eles são 
extremamente importantes, tanto aos alunos quanto aos moradores da cidade, 
pois se todo o contigente de alunos que o utilizam precisar tomar o ônibus 
municipal, haverá superlotação, falta de linhas, aumento indiscutível no tempo 
médio de locomoção entre esses, dentre outros problemas 

112 
é necessário incentivo ao uso de bicicleta nao apenas dentro da usp, mas em 
todo o seu redor, considerando as ruas e entradas 

113 Nenhum 

114 

Privilegiamos o uso de carro, favorecendo sua aquisição e mantendo o preço do 
combustível barato; não é incentivado o uso de transporte coletivo e o uso de 
bicicletas - não temos ciclovias sérias - como chego aos locais? sou totalmente 
contra reservas de vagas para chefes disso e daquilo, eles deveriam chegar no 
horário de trabalho, 8horas e não às 9, 10h da manhã. 

115 

A questão 12 deveria ter uma opção, "não possuo bicicleta", caso contrário ao 
tabular os dados, pode-se ter um erro de interpretação. pois os dados deveriam 
ser comparados somente com que possui bicicleta.  Outra observação é o que 
esta questão tem haver com a mobilidade? 

116 Não tenho bicicleta 

117 Precisamos de bicicletários no campus 1. 

118 
Gostaria que houvesse uma entrada por aquele portão que fica fechado na Rua 
Salomão Dibbo. Facilitaria muito o acesso para a USP. 

119 

Acredito que o foco principal desta reformulação seja a acessibilidade a todo o 
campus para qualquer indivíduo, com necessidades especiais ou não, de 
maneira independente, fluida e minimamente cansativa. Este ano passei por uma 
operação no joelho e fiquei 45 dias sem colocar os pés no chão, e graças às 
dores e à grande dificuldade de acesso, mesmo no prédio do IAU, fiquei duas 
semanas sem frequentar as aulas. 

120 A maioria das calçadas estão sempre em reforma ou com algum tipo de entulho. 
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121 

Nunca tive bicicleta roubada, mas os bicicletários que uso são poucos seguros / 
inapropriados. O que fica perto de algum posto da guarda é muito apertado (mal 
passa a bicicleta), o que é coberto e "adequado", foi colocado "de costas" para a 
guarda mais próxima (ou seja com a cobertura cobrindo a visão dos vigias) 

122 nao 

123 Não tenho Bicicleta. 

124 
Gostaria de que fosse providenciada um bicicletário para o departamento de 
Eng. Elétrica. No momento não existe e há reclamação por parte da 
coordenação por deixarmos em próximo à entrada do prédio. 

125 e a nova área do Campus? 

126 

Colocar mais horários de transporte (ônibus) para o campus 2. A cada hora e em 
horários que há muita gente indo (8h e 14h por exemplo) colocar dois ônibus 
juntos. O campus 2 está cada vez com mais gente, é preciso dar mais transporte 
(ainda gratuito, pois há muita gente que depende disso) a todos que estão indo 
todo dia. 

127 Não. 

128 
Para quem reside próximo à miguel petroni, o acesso de carro à USP é 
dificultada pelas ruas próximas com possibilidade de "sair" somente da USP 
(para "entrar" é preciso que se dê uma volta razoável). 

129 
Sugiro algum transporte coletivo no campus, como bicicletas comuns, bicicletas 
elétricas ou tram elétrico. 

130 
Acho que facilitar ou incentivar mais o uso de bicicletas é fundamental, locais 
seguros para estacionar bikes. Controlar melhor as areas de estacionamento de 
carros, muitos estacionando em locais indevidos. 

131 
As obras para atendimento devem considerar o entorno para não cobrir um santo 
e descobrir outro - planejamento global. 

132 

Montar ciclovias tanto dentro do campus 1 (e campus 2, se este não for 
contemplado nas perguntas seguintes);  redistribuir a frota circular da cidade 
para atender em diversas áreas e horários (a maioria passa entre hh:00 e hh:20 
e quase nenhum entre hh:20 e hh:59);  aumentar a frota que vai até a entrada do 
campus 2, pessoal do campus 2 mora perto da arquitetura pois só há 1 linha que 
passa pelo campus 2 e ele passa apenas na saída da produção a hh:10 ou seja 
apenas 1 por hora. 

133 Não 

134 
Dificuldade de estacionamento . Muitas pessoas que moram a poucas quadras 
da universidade se utilizam de carro para vir ao trabalho. O automovel é um meio 
individual de transporte. 

135 

Se o ônibus universitário pudessem parar em pontos estratégico na Miguel 
Petroni, vários funcionários poderia utilizar desse benefício, pois muitos residem 
na proximidade da Santa Felícia e geralmente na primeira viagem os ônibus vem 
lotados e voltam quase vazios.  Outra opção para aumentar o número de vagas 
para veículos seria perto do CEFER, se recuar a grade por 4 metros é o 
suficiente para uns 15 carros. 

136 Evito deixar a bicicleta em bicicletários porque são bastante vulneráveis. 

137 

Há um problema de atravessar a rua, perto da entrada principal (Portaria da 
Arquitetura:. Av Trabalhador São-carlense). Enquanto a pista perto da 
universidade tem duas faixas de pedestres, com pára-choques perto do lado 
esquerdo (olhando para a pista a partir do portão da universidade), a segunda 
faixa do outro lado do rio não tem pára-choques (em ambos os faixas de 
pedestres) e os carros ir muito rápido. Por isso, é perigoso para atravessar a rua. 
O que torna o problema mais grave é que a visibilidade é ruim: os carros podem 
surpise os pedestres de todas as partes da praça e também a partir da junção 
para a direita dele (Rua Aldino Del Nero). Uma possível solução seria colocar 
pára-choques ao longo do caminho (perto de ambas as faixas de pedestres de 
que pista) e também para passar a esquerda faixa de pedestres  (quando se olha 
a partir do portão da universidade) 5-10 metros para a esquerda. 
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138 Não tem vagas para estacionar o carro 

139 
O prédio do CISC não conta com elevador, o que dificulta muito a mobilidade de 
deficientes. 

140 

As opções de respostas são incompletas, está faltando "não sabe". Em alguns 
casos confesso que não sei a resposta, mas tive que responder como se 
soubesse. Também deveria ser possível colocar mais de uma opção, eu não 
entro apenas por uma portaria. 

141 As calçadas são mto irregulares para os caminhantes, oferece riscos. 

142 

A restrição de uma area de acesso entre a portaria da av. trabalhador sao 
carlense, e a portaria da rua Miguel Petroni, dificulta quem mora no Parque 
Santa MOnica, sem contar a area de risco que é esta localidade, o que nos faz 
usar algum meio de transporte (carro, moto) pra nos deslocar por uma metragem 
tão pequena. 

143 

A área 1 do campus, em geral, apresenta-se relativamente adequada aos tipos 
de transporte tradicionais (carro, moto, a pé, etc). No entanto, faz-se necessário 
um incentivo às outras modalidades de transporte, mais alternativas. Esse 
incentivo pode partir de uma campanha visual que vise aumentar o respeito dos 
motoristas a essas modalidades. 

144 
As ciclovias não fazem sentido (30 metros de ciclofaixa na entrada da 
matemática por exemplo) 

145 
Não existe nenhum onibus que vá da minha casa até a USP pela marginal 
(tabalhador sao carlense), aí eu tenho que pegar um ônibus que passa pelo 
centro, levando mais tempo pra chegar. 

146 

Notei nos últimos anos um esforço por parte da administração do campus no 
sentido de aumentar a acessibilidade aos vários prédios existentes. Tenho em 
mente que isso é uma decorrência de exigências legais e não puramente uma 
questão de consciência dos administradores e usuários.  Em todo o caso, por um 
ou outro motivo, o fato é que conquistamos avanços significativos neste quesito. 

147 

O acesso para ciclista é praticamente nulo, deveria ter uma faixa exclusiva para 
eles, pois as ruas e calçadas são estreitas e pode haver acidentes de qualquer 
parte dos usuários, seja dos pedestres, ciclistas ou motoristas. Quanto à 
acessibilidade, acredito que a topografia do local acaba por ser um empecilho 
para cadeirantes por exemplo, por exigir grande esforço, além de terem de fazer 
um percurso muito maior para acessarem alguns edifícios; a própria rampa do 
Bloco C é íngreme demais para o acesso. 

148 não 

149 
Muitas obras no campus ao mesmo tempo impossibilitam a circulação de 
pessoas que necessitam de auxílio, até mesmo pessoas mais idosas. 

150 
São poucos os usuários do campus (funcionários, alunos e professores), que 
prestam a devida atenção a detalhes de mobilidade. A maioria não tem 
dificuldades de locomoção. 

151 
Como docente ministro aulas na área 2 e frequentemente quando chego de lá no 
meio do período não há lugar para estacionar. Creio ser necessário bolsão de 
estacionamento para docente na química. 

152 
Creio que a privatização das linhas campus 1-campus 2 seria negativa aos 
usuários, prejudicando qualidade do transporte, pontualidade, além do aspecto 
financeiro. 

153 
Sim é muito interessante saber das necessidades das pessoas que utilizam o 
Campus, e que possam cada vez mais aplicar melhorias dentro da Universidade. 

154 Frequento muito mais o Campus 2, pois meu laboratório encontra-se lá. 

155 
O bloco 6 do ICMC impede alunos portadores de necessidades especiais 
tenham acesso aos laboratórios. Há um poço pronto para o elevador porém este 
não foi comprado ainda. 
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156 

A questão de acessibilidade deveria ser questionada para quem problemas 
físicos limitantes. Estes são os principais interessados e que devem ser 
atendidos na universidade. Uma vez que não possui até então nenhuma 
limitação nesta direção, aparentemente a universidade apresenta boas 
condições, que podem ser melhoradas. No entanto, sob o ponto de vista de 
quem realmente necessita, ela poderá eventualmente ser considerada ruim. 

157 

Utilizo todas as portarias do Campus, acho que deveria ter um certo tipo de 
controle de quem entra e quem sai, nao algo como proibir a entrada de 
estranhos, mas pelo menos registrar a entrada dos mesmos, tal como RG, placa 
do carro, para q se algo venha a acontecer poder haver certo tipo de registro, 
para auxiliar na identificação. Coisa que nao vem sendo feita com pericia! 

158 Não tenho bicicleta 

159 

restringir o acesso a pedestres que não se identifiquem seria uma medida 
necessaria para aqueles que não possuem cartão funcional- estudante ou 
servidor, a identificação seria uma maneira de coibir roubos entre outros fatos 
dentro do campus 

160 
Não tenho bicicleta, por isso nunca fui abordada/assaltada. Mas conheço 
pessoas que já foram 

161 

Retirem as árvores da saída da física/mecânica(atrapalha o deslocamento do 
pedestre pois a calçada é estreita).Coloquem no ponto de ônibus ao lado do 
gramado da arquitetura para ser possível formar uma fila e acabar com alvoroço 
na hora de embarcar( no campus 2,popr conta da construção da praça a galera 
se enfilera evitando desordens no embarque).Coloquem ônibus entre as 14 hrs e 
16hrs porque nao ha nenhum.Fiscalizem alguns motoristas de onibus,pois não 
raro ocorrem irregularidades na hora de embarque 

162 

Por ser estudante de Engenharia Ambiental, utilizo com uma frequência muito 
maior o Campus 2.    Com relação à mobilidade de pessoas com algum tipo de 
deficiência, acredito que os campi em si, não tenham tanto problema e sim ao 
entorno, como calçadas, ruas, etc.. 

163 
Com a instalação da iluminação a Led alguns pontos das calçadas ficaram c/ os 
pisos irregulares. 

164 não 

165 O campus deve ter algum tipo de guarda noturno, principalmente à noite. 

166 Não 

167 Não 

168 

Ás vezes ia de bike pro campus, porém, como sempre tenho algum lugar para 
passar antes ou depois de ir ao campus, tenho ido de carro e procuro chegar 
pouco antes dos horários de pico para poder estacionar. O estacionamento do 
meu departamento (Engenharia de Produção) sobra lugar e está fechado para 
alunos, é aberto somente a professores e funcionários do departamento, 
provocando ainda mais congestionamento e falta de lugar. 

169 
O prédio do SHS, onde trabalho, não tem acessibilidade na parte interna: faltam 
banheiros e elevador. Eu, como PNE, tenho tipo muitas dificuldades. 

170 
Não fui furtado, por não ter bicicleta, mas conheço histórias de pessoas que 
foram furtadas e roubadas. 

171 O campus necessita de melhor iluminação. 

172 
Reduzir a área de estacionamento e limitar o seu uso tendo como critério a 
distancia do campus à sua residencia. 

173 O Campus deve ser mais acessível para a população da cidade. 

174 
Falta de estacionamento para veículos menores, como motocicletas e bicicletas 
elétricas com travamento antifurto. 

175 
Bicicletas de uso comum (inclusive elétricas) poderiam estar disponibilizadas no 
campus para deslocamentos rápidos. A questão seria projetar ciclovias internas 
com trajetos adequados ligando os setores do campus. 

176 
A questão 10 carece de outra alternativa. Nenhuma daquelas me é apropriada. 
Respondi uma apenas para poder avançar no questionário. 
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177 Não 

178 
uma discussão mais ampla dos projetos de prédios novos, envolvendo mais os 
funcionários e usuários. 

179 

Acho que toda a estrutura da faculdade já deveria ter sido pensada em oferecer 
acessibilidade aos que tem alguma restrição, agora com esse projeto, de ser 
pensado também nas rampas gigantescas que tem em várias partes da 
faculdade. Elas são grandes, curvas fechadas (não sou cadeirante, mas imagino 
que seja dificil pra quem usa conseguir andar nas rampas tranquilamente), e 
outras áreas da faculdade que tem rampas só pra dizer que tem. 

180 

Quem reside na região da Miguel Petroni pouco acima da Av. Trabalhador São-
Carlense possui dificuldades de acesso, pois a caminhada até a entrada da 
Física ou Arquitetura é muito perigosa, região com muitos usuários de drogas. 
Quem reside na altura da Rua Salomão Dibbo também enfrenta problemas 
similares. A abertura de um portão na altura da rotatória da Rua Paulino Botelho 
e de outro na Rua Salomão Dibbo para ser utilizado pelos alunos minimizaria 
muito esse problema. 

181 
Há necessidade de mais bicicletários para usuários,elevadores para deficientes 
em alguns setores,mais vagas para automovel. 

182 
A pergunta 20 poderia ser feita antes para permitir melhor esclarecimento da 
pergunta 18. 

183 
A qualidade da mobilidade deve ser avaliada por especialista e não por pesquisa 
de opinião. 

184 
Já fui assaltada 2 vezes nos muros em volta da usp, uma na esquina da 
arquitetura com o restaurante curinga e outra na esquina da matemática. 

185 
Sobre terem me roubado, nunca fui de bicicleta. Porém, ao redor do Campus a 
violência é absurda. 

186 
A saída da física é a única que é fechada nos fins de semana e depois da meia 
noite, o que dificulta e muito o acesso de quem precisa passar por ali e não 
pode. 

187 
Como não tenho nenhuma restrição quanto a mobilidade nunca reparei direito se 
os prédios são acessíveis. 

188 Falta acessibilidade para bicicletas tambem 

189 
Nunca utilizei bicicleta em São Carlos e para meu trajeto não é viável utilizar 
ônibus para me deslocar para o Campus 1. 

190 
Falta segurança aos redores do campus. Nas ruas principais que contornam o 
paredão da USP. 

191 
Seria muito bom se houvessem mais entradas no campus. Muitas vezes, tenho 
que dar voltas pelo muro do campus que seriam desnecessárias se houvesse 
mais uma entrada. Exemplo.: Geotecnia e garagem da EESC. 

192 Necessidade de implantar projeto de mobilidade e acessibilidade com urgência. 

193 
não tive bicicleta furtada no campus, mas subo com ela para o laboratório, não 
sentindo confiança em deixa-la presa na área externa. 

194 

A acessibilidade para os usuários com algum tipo de restrição de mobilidade 
dentro do departamento de Física é muito ruim, tem acessibilidade na portaria 
mas dentro do prédio há somente escadas para todos os lados. O banheiro é 
equipado mas para chegar até ele tem somente escadas no percurso (Me refiro 
ao espaço Panepucci). 

195 Não 

196 
É muito difícil atravessar a marginal a pé. Eu praticamente só venho de carro 
porque tenho medo de atravessar a marginal. A USP poderia sugerir fortemente 
a colocação de semáforos para pedestres e condutores de bicicletas. 

197 nada a declarar 

198 não 

199 
Acho que a saída da física deveria ficar aberta nos finais de semana, afinal tem 
um guarda cuidando a entrada e alunos da pós-graduação trabalham no finais de 
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semana. 

200 
Considero de extrema importância o estudo sobre a mobilidade dentro do 
campus. As mudanças necessárias podem ser incômodas, mas fundamentais. 

201 

Acredito que haja alguns pontos onde haja adequação para pessoas com 
deficiência no campus. No entanto, esses locais estão cercados por áreas onde 
a mobilidade não é adequada. Ou seja, não adianta nada. É como se o 
cadeirante pudesse vir andando até a rampa... Um exemplo é o restaurante. 
Foram feitas rampas e etc. No entanto, as calçadas são de péssima qualidade, 
os corredores no bandejão são muito estreitos e caso o cadeirante necessite 
"furar" a fila, não há como fazer isso se não for de uma forma constrangedora. 
Acredito que falta um planejamento que considere a vida universitária como um 
todo do cadeirante e não só na hora de comer ou pegar um livro na biblioteca. 

202 

Sugiro que seja estudada a possibilidade de construção de um estacionamento 
vertical, com vários andares, o que viabilizaria a liberação de espaços térreos 
para convívio, área verde etc, e solucionaria o problema de estacionamento, pois 
é evidente que a cada ano o número de veículos está maior. 

203 
Alguns blocos não tem elevadores para pessoas com alguma deficiência de 
mobilidade, o que dificultaria a movimentação. 

204 Não uso bicicleta em São Carlos. 

205 Não. 

206 

onde moro simplesmente nao existe transporte publico para a "cidade" (parque 
itaipu). Nota: pagamos iptu, como qq habitante da cidade. O unico onibus que 
existe é o que vem de Descalvado, horarios limitadissimos. O carro se torna 
imprescindivel... 

207 

Sisc sem acessibilidade para caderantes;  andares superiores do icmc sem 
acessibilidade para cadeirantes;  apesar de estar em fase de testes (a muito 
tempo), a iluminacao do campus que funciona de dia e apaga de noite , incentiva 
assaltos, prejudicando a seguranca; 

208 mais onibus centro e portaria da arquitetura 

209 Muito confuso. 

210 
O maior problema que tenho não é com a acessibilidade, e sim com a falta de 
local para  estacionamento 

211 
Não fui vítima de nenhum furto, mas vários colegas de trabalho tiveram, portanto, 
considero a segurança fraca. No entanto, como estou no Campus 2, o 
questionário não nos inclue. 

212 
O número de vagas principalmente no campus 1 é muito pouco e existem alguns 
lugares que são proibido estacionar sem sentido. 

213 
O Campus, em conjunto com a prefeitura, investir em ciclorotas para facilitar a 
mobilidade 

214 

Acharia muito proveitoso aumentar o número de bicicletários consideravelmente 
no Campus. Hoje existem muito poucos e as pessoas se vêem obrigadas a 
amarrar suas bicicletas a postes, o que desestimula o seu uso. Uma ação 
intensa nesse sentido faria com que mais pessoas viessem de bicicleta ao 
campus, fazendo com que oinvestimento valha a pena, já que com isso 
provavelmente não será necessário o fechamento de novos estacionamentos, 
que carecem de grande investimento e ainda atrapalham a mobilidade do 
campus como um todo. Parabéns pelo trabalho! 

215 
Estudo no IFSC, e grande parte das aulas ocorrem nos anfiteatros, que possuem 
apenas escadas e poderiam ser facilmente substituidas por rampas. 

216 

Com a instalação da nova iluminação do Campus esqueceram de iluminar a 
passarela para cadeirantes do CEFER que da acesso a academia e piscina. O 
Centro Esportivo e um dos poucos setores que funcionam na parte da noite e 
estar mais iluminado seria essencial. Alem disso quase não há câmeras ao seu 
redor, o que pode permitir que pessoas mal intencionadas possam agir em 
algum sinistro. Outro ponto e que quase não há demarcação nas calçadas para 
deficientes visuais em quase todo o Campus. 
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217 
Os  prédios da área 1 são equipados com elevadores, porém passam muito 
tempo em manutenção ou quebrados. 

218 
Sou ciclista e pedalo regularmente, sempre que possível utilizo a bicicleta para 
vir trabalhar. 

219 

O grande problema de acessibilidade que sempre vi, é o acesso de cadeirantes 
aos labs do CISC. Além de um elevador, é necessário deixar as portas de 
acesso mais largas. Também não vejo muita acessibilidade para cegos de um 
modo geral. 

220 
Nunca roubaram minha bicicleta porque nunca vim de bicicleta ao Campus, 
porém já fui assaltado dentro do Campus. 

221 nao 

222 

Vejo as dificuldades dos cadeirantes em circular por exemplo dentro do meu 
laboratório, quando não tem degraus pequenos , tem escadas grandes, 
dificultando assim o acesso e não há elevadores para pessoas se locomoverem 
apenas materiais. 

223 

Não venho de bicicleta para o campus, apesar que este seria o meu meio de 
transporte preferido, porque não existem condições adequadas para tal. P. ex. 
mais locais apropriados para estacioná-las com segurança e vestiários para 
poder se trocar ao chegar e ao partir (e mesmo armários nestes vestiários para 
poder deixar a roupa retirada, para posteriormente poder ser vestida 
novamente). 

224 Valeu 

225 
Não utilizaria ônibus para meu deslocamento, iria a pé se os caminhos fossem 
sombreados e se minhas condições de mãe, que leva e traz todos, de todos os 
lugares carregando muitas coisas me permitisse. 

226 
Devemos melhorar a sinalização do Campus para os usuários externos e com 
problemas de mobilidade 

227 
boa sorte para todos nos porque mobilidade urbana vai precisar de muita 
criatividade. 

228 
poderiam ser incluídas linhas de ônibus que interligassem o Bairro Cidade 
Jardim com campus 1 ( entrada do Observatório), pois a noite acho mais seguro 
andar de ônibus do que a pé. 

229 

O deslocamento entre os campi poderia ter uma ciclovia, já que os ônibus da 
USP não podem fazer paradas no meio do caminho e a maioria dos estudantes 
que vão ao campus 2, quando moram mais pra cima na Petroni, optam por ir 
para o campus 2 de bicicleta ao invés de descer até o campus 1. 

230 Não tenho bicicleta. 

231 
Minha resposta à questão 8 deve ser desconsiderada! Nenhuma das alternativas 
me atende, já que não possuo bicicleta! Só respondi à questão pois a resposta é 
obrigatória!!! 

232 
Não possuo bicicleta nem restriçoes de mobilidade, portanto não costumo 
reparar muito em obstáculos. É possível que hajam obstáculos e eu não tenha 
reparado. 

233 Não 

234 
Algumas rampas na Área 1 são excessivamente inclinadas para cadeirantes, 
como a do Bloco C. Acredito que falta piso tátil direcional para orientar os cegos 
também. 

235 

Um problema constante no campus 1 são as reformas que fazem nas caçadas e 
prejudicam a locomoção de pessoas com necessidades especiais. Sempre estão 
abrindo as calçadas e arrumando algo. Talvez se fosse possível arrumar as 
coisas de uma vez seria mais econômico. 

236 

Não deveria haver muros em torno da universidade. Isso apenas evidência a 
distância que a USP está da comunidade externa e como se abstêm dos 
problemas sociais que ocorrem na cidade, criando cada vez mais muros e 
barreiras de acesso, afastando a comunidade, que por direito deveria estar 
dentro da universidade também. 
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237 
sou funcionário e acho difícil encontrar vaga para estacionar... se a maioria dos 
setores possui área privativa para os funcionários, não sei porque não se pode 
criar uma área exclusiva para nós da prefeitura, mais precisamente, Restaurante. 

238 
Deslocamento de cadeirante - A rampa para cadeirante defronte o CETEP tem o 
degrau da sargeta para o cadeirante transpor...Porque? Sentem grande 
dificuldade nisso 

239 

moro a poucos minutos a pe' do campus, mas venho quase sempre de carro 
porque a cidade nao e' arborizada e a caminhada de 10 minutos no sol forte e' 
muito desagradavel. O campus e' um pouco melhor arborizado do que a cidade, 
mas tambem poderia melhorar... 

240 

A coisa não tá fácil. Há muitas ameaças que rondam nosso dia -a -dia. O 
campus não está livre. Fora dele vários estudantes já foram assaltados. Há 
tempos atrás agência de banco também. Acho que tem que se fechar o cerco 
neste sentido. Fiscalização mais acirrada. 

241 

Pergunta 17 não dá opção de dizer que não uso biblioteca para vir a USP e em 
pergunta anterior também não como informar que não preciso de onibus para vir 
trabalhar, que posso vir a pé, mas que quando chove ou com sol muito forte uso 
o carro. 

242 
Foi retirada do poste onde estava presa porém a polícia do campus conseguiu 
parar o ladrão devido a presença de câmeras de segurança. 

243 -- 

244 
Acho importante salientar que devemos levar em consideração que utilizo um 
carro compartilhado, através de carona. 

245 ADORO O CAMPUS ... 

246 

Em meu instituto, há um prédio com problemas em termos de usabilidade. Os 
laboratórios de graduação, por exemplo, ficam no terceiro andar e o único 
acesso é por meio de uma extensa escadaria. Todavia, parece que há iniciativas 
para melhorar a mobilidade no prédio. 

247 Não. 

248 Sem comentários 

249 
Acesso para ciclistas na Portaria Principal av. Tabalhador sancarlense ( Não 
Existe dificultando muito a acesso desses ciclistas, acontecendo de vez em 
quando alguns acidentes) 

250 Não 

251 

A USP prioriza o uso de veículos aumentando cada vez mais áreas de 
estacionamento e diminuindo áreas verdes. Se as pessoas andassem mais, 
conheceriam melhor as necessidades de acessos do Campus e ainda poderiam 
frequentar mais os espaços abertos oferecidos, que logicamente também 
precisam ser melhorados e ampliados. 

252 

Poucas vagas para estacionar bicicletas no campus 1.   Na região central do 
campus as vagas estão quase sempre preenchidas, fazendo com que os 
usuários tenham que estacionar em árvores, cestos de lixo e qualquer outro 
objeto que que seja possível passar o cadeado. 

253 
Que as faixas de pedestres nas ruas de acesso ao campus sejam pintadas e a 
sinalização reforçada para que os carros parem de tentar nos atropelar quando 
entramos ou saimos do Campus 

254 
Estudar saída só de veículo próximo a rotatória do Observatório. ( não entrada) 
Obs. CCI 

255 

A portaria da Física que utilizo fica fechada nos fins de semana e feriados, além 
de todos os dias entre a meia noite e as seis da manhã. Isso dificulta muito a 
locomoção das pessoas que moram naquela região, pois são dias/horários de 
pouco movimento, em que considero perigoso ter que andar até a outra Portaria. 

256 Não uso bicicleta. 

257 
Já roubaram a bicicleta de um amigo que estava presa a um bicicletário.  A maior 
dificuldade em vir de ônibus é que carrego muitos livros e o notebook. 
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258 

Deveria haver pontos de ônibus próximo ao cruzamento da Marginal 
(Trabalhador São Carlense) com a Miguel Petroni. Com estes pontos seria 
facilitado o acesso ao portão da Arquitetura para quem vem de TPU. Atualmente 
os pontos são muito distantes, desencorajando o uso de ônibus. 

259 Não 

260 
Sobre a questão da mobilidade, embora existam rampas de acesso, o caminho é 
irregular, com buracos e dificultoso. 

261 Que todos tenham o direito de ir e vir com seguirança 

262 

Há a necessidade da implantação de rampas de acesso para cadeirantes nos 
espaços de convivência e melhorar condições de iluminação no campus 1 e 2. 
Ainda que tenham ocorrido mudanças na iluminação, áreas que eram escuras 
continuam escuras durante a noite, como em frente ao Espaço de Convivência 
Horácio Panepucci. 

263 Não 

264 

Falta investimento maior nas ciclovias dentro e ao redor da USP, além da 
abertura das cancelas para que seja mais fácil estacionar os carros. Isso, 
associado ao incentivo a carona. Tanto para o Campus I e volta para casa (entre 
amigos) quanto para ir e para voltar do Campus II (desconhecidos e amigos). 

265 

Um absurdo a política de cancelas nos bolsões de estacionamento do campus I.  
Os estacionamentos da Física e da Produção (próximos à portaria da Av. Carlos 
Botelho) ficam com menos da metade das vagas ocupadas ao longo do dia.  Se 
a intenção é garantir vagas aos professores, Física e Produção poderiam muito 
bem dividir um dos bolsões e liberar o outro para os meros mortais. 

266 Não uso bicicleta por medo de furto. 

267 
Existem equipamentos de acessibilidade, mas não são devidamente instalados. 
Além disso não são conectados. São pontuais. 

268 
Deveriam haver câmeras de segurança por todo o campus e uma ronda da 
polícia civil no campus. É assim que funciona no resto do mundo, tanto nos EUA, 
quanto em Cuba, França, China, etc. 

269 
Acessibilidade não é adequada também devido às obras dentro do campus que 
deixam àreas com difícil acesso por muito tempo. 

270 

Na pergunta 11, quando coloco sobre a questão da acessibilidade o problema 
que vejo são os obstáculos criados pelas próprias pessoas (em sua grande 
maioria docentes e servidores, mais especificamente ao meu convívio, 
funcionários do DTI) que não possuem a capacidade de respeitar as vagas 
destinadas à idosos e portadores de deficiência física.  Mais ainda na falta de 
ação por parte da USP em punir ou ao menos contestar essas pessoas por estes 
atos. Todos os dias vejo o mesmo veículo receber um notificação por estacionar 
na vaga de idoso e nem proprietária se importa e nem nada acontece para 
mudar esse realidade.    Na questão 12, pondero à respeito da acessibilidade 
dos prédios que frequento como Regular pois sempre achei um absurdo o Bloco 
6 não possuir acesso por elevador e depois de 5 anos aqui ainda não possui- 
entendo que por problemas de licitação e burocracia- mas ainda nada. O 
restante dos prédios possuem condições muito satisfatórias de acessibilidade 

271 Câmeras de monitoramento são sempre bem-vindas e necessárias. 

272 

Reforço a importância de deixar aberta a saída da Física (abaixo da igreja), após 
a meia-noite e também aos fins de semana. Principalmente pedestres passam 
por perigo em determinados horários, por precisar "subir" até a entrada da 
Física, ou "descer" até a Arquitetura. 

273 
Gostaria q tivesse mais um ponto de ônibus no campus 1 para o campus 2, 
próximo à produçao ou matemática 

274 
Seria necessária uma reforma na praça do CAASO e na área do palquinho. A 
acessibilidade nessa região é precária. 

275 Os carros não respeitam os pedestres, inclusive nas faixas 
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276 

Guardas de todas as entradas devem passar por treinamento anti-racismo. 
Como aluno negro, já fui questionado inumeras vezes sobre minhas intenções 
em adentrar o campus (mesmo sendo aluno), sendo que por muitas vezes, 
colegas ao meu lado ou a frente eram apenas ignorados. 

277 
Não tenho bicicleta e a falta de opção de "não ter uma bicicleta" pode dar um 
falso positivo de segurança em relação aos furtos 

278 
As respostas dadas são baseadas em um aluno que possui carro, por isso acaba 
por não saber opinar com embasamento (mesmo sabendo que isso não deveria 
acontecer); 

279 
nao tenho uma bicicleta.. respondi a pergunta de cima porque esta marcada 
como obrigatoria 

280 
Gostei bastante da iniciativa de realizar esta pesquisa. Fico feliz em poder 
ajudar. 

281 
Não moro em São Carlos pois estou em intercâmbio, volto ano que vem para 
terminar meu curso 

282 
Os estacionamentos de bicicleta são irrisórios, minúsculos e mal localizados, não 
dá nem pra dizer que eles existem... 

283 

Tratando-se do deslocamento "Dentro do Campus 1", a disponibilidade das 
calçadas e outras vias de deslocamento deixam muito a desejar, na minha 
opinião, pois são inúmeros calçamentos e vias com chão cavado e/ou perfurado, 
além de inúmeras áreas semi-interditadas, cones e faixas restritivas; o que me 
deixa muito insatisfeito. Quanto ao deslocamento entre 'Casa-Campus1' não 
possuo queixas. 

284 nao tenho bicicleta 

285 no momento não 

286 
Praticamente todos os blocos do ICMC, possuem algumas barreiras para 
usuarios com problemas de mobilidade. Os que possuem elevador, este 
normalmente 'e extremamente pequeno. 

287 
O novo sistema de iluminação atrapalha na acessibilidade das calçadas, 
principalmente para pessoas com necessidades especiais. 

288 Eu não tenho bicicleta, por isso coloquei "a mais de 5 anos". 

289 
Não me desloco à pé para USP (ou para casa) porque carrego meu notebook 
todos os dias e uso o carro por razões de segurança. Estou à 15 - 20 min à pé 
da USP. Quando comprar um segundo notebook deverei fazer o caminho à pé. 

290 
Eu gostaria solicitar mais acceso para pessoas com mobilidade reducida , 
pessoas cegos, etc. 

291 

A acessibilidade no campus parece boa, embora no prédio onde frequento 
aparentemente não sejá tão boa. Minha crítica vai para a tinta utilizada nas 
calçadas rebaixadas para acesso dos cadeirantes. Em frente a biblioteca do ifsc 
é possível perceber que em dias de chuva a tinta é muito escorregadia, podendo 
causar acidentes a qualquer pedestre. Penso que deveria ser um piso mais 
áspero, como no restante da calçada sem tinta! 

292 O meu ponto de vista é de um usuário de veículo automotor. 

293 Nada a comentar. 

294 As condições de acessibilidade do Restaurante não são boas. 

295 Não 

296 Não possuo bicicleta 

297 
Minha bicicleta nunca foi furtada pois eu não tenho bicicleta, não tive, não sou 
usuária. Acredito que você deveria considerar essa alternativa na última a fim de 
chegar a um dado estatístico mais correto. 

298 
Não tenho comentários a fazer no momento. Gostaria apenas de agradecer pelo 
convite feito via e-mail. 

299 
Na verdade foi uma tentativa de furto. Saio do trabalho às 22h e o cadeado da 
bicicleta estava todo quebrado, por sorte não abriu. Sempre vim trabalhar de 
bicicleta, mas depois disso fiquei com medo e então venho à pé. 
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300 Provavelmente a deixei solta, prendendo o cadeado em falso. 

301 Não tenho bike. 

302 

Tenho um amigo de cadeira de rodas, e ele sofre pra andar pela USP. Tenho 
sempre que ajudar. Principalmente pra subir as rampas do Bloco C, ou pra ele ir 
embora pela saída da Física.  Além disso, já ouvi sobre vários roubos de 
bicicleta. 

303 Gostaria que o resultado fosse divulgado também pelo email USP. 

304 
No predio da Física, não o da administração da Física, não há acesso interno 
para os andares, sendo apenas possível se acessar pelo lado de fora. 

305 Não tenho bicicleta. 

306 
Abertura de portaria: pelo ICMC, Miguel Petroni entradas e saídas pelas 
mesmas. 

307 

Percebe-se uma tentativa de tornar a área do campus 1 mais acessível a 
portadores de necessidades especiais, no entanto, blocos como o D ainda 
continuam desequipados, assim como os prédios dos departamentos e seus 
laboratórios. Quanto a deslocablidade campus 1-2 é evidente a necessidade de 
melhorias, com mais ônibus e horários disponíveis aos alunos, que no caso de 
vários cursos têm aula todos os dias no campus 2. Deve-se ressaltar a 
necessidade da melhoria ser gratuita, isto ê, não implicar em pagamento de 
taxas por parte dos alunos, por questões políticas, tais como as expostas na 
greve de alunos de 2013, e econômicos, já que boa parte dos estudantes não 
estão em condições de pagar uma tarifa diária por um transporte que lhes é 
imposto, visto que o local de suas aulas é pré determinado. 

308 

Como o meu deslocamento eh a pe entao nao sei exatamente quais sao as 
dificuldades de mobilidade no Campus, mas sei que em algumas partes perto da 
USP(fora do Campus) o deslocamento eh perigoso, como exemplo, o perigo de 
ser assaltado. 

309 não 

310 

Gostaria de dizer que com a colocação da nova iluminação a led, principalmente 
em volta o campo gramado e tbm em outro locais os postes estão sendo 
colocados no meio da calçada obstruindo qualquer passagem de um cadeirante, 
acho um absurdo o que estão fazendo em vez de colocarem recuado ou no lugar 
dos antigos. 

311 
Na questão que fala sobre o local mais próximo que passa ônibus perto de casa, 
apesar de ter respondido - menos de cem metros - , não tem nenhum que chega 
perto do Campus 1. Portanto, não me ajuda de forma alguma. 

312 
As pessoas não obedecem as regras de trânsito impedindo acesso e bloqueando 
passagem. 

313 
Trabalhos voltados à mobilidade de cadeirantes começam a estar presentes. 
Porém, não há estrutura voltada à pessoas com deficiência visual. 

314 
No IFSC existem alunos com problemas de mobilidade e eu simplesmente não 
consigo imagina como ele vai do bloco de salas de aula para a cantina, por 
exemplo. A mobilidade no predio é péssima. 

315 
Gostaria de sugerir linha de ônibus do Campus 1, entrada pela Carlos Botelho 
até o Cemitério do Carmo, na Av. São Carlos. Em dias de chuva ou frio há 
dificuldade, de minha parte, de chegar até em casa. 

316 

Bicicletário da Produção  O ladrão foi interceptado e continuou cortando a 
corrente que prendia a bicicleta. Comunicamos de imediato TODAS as portarias 
e assim mesmo ele conseguiu ir embora SEM PROBLEMAS E SORRINDO com 
a bicicleta e a ferramenta que ele utilizou para cortar a corrente e cadeado 

317 

Com relação aos ônibus para a área II eu conheço as linhas, mas fica muito 
distante da minha residência e a periodicidade é pequena. Ainda, a distância da 
entrada da área II até o Departamento é também muito grande, sem sombras e 
em dias de sol intenso (hora do almoço) e chuva pesada..... 
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318 
Furtada no bicicletário ao lado da Biblioteca da EESC. A guarda do campus não 
mostrou interesse algum em ajudar a recuperá-la. 

319 
Acho importante a iniciativa tomada com relação à mobilidade/acessibilidade  e 
espero que as soluções sejam implementadas. 

320 
A entrada de carros é restrita no ICMC. Alunos ou comunidade externa não pode 
entrar durante o dia. Além disso não podemos entrar depois das 23 horas. 

321 
Já fui abordado duas vezes dentro do campus 1 por ladrões e as duas vezes 
foram próximas ao alojamento. 

322 
Algumas atividades são muito prejudicadas por causa da falta de acessibilidade. 
Muitos prédios com andares e apenas escadas (falta de elevadores e/ou 
rampas). 

323 Nunca tem vaga 

324 
Falta uma rampa de acesso ou um elevador no Centro de Convivência da 
Química. 

325 Não 

326 
Moro há 6 Km da universidade, é inviável vir de bicicleta ou a pé e o ônibus leva 
1 hora de trajeto, também inaceitável. 

327 não 

328 
As calçadas do campus devem ter manutenção constante para evitar o 
aparecimento de buracos. Algumas mudanças de calçadas são dificultadas pela 
falta de passarelas ou rebaixos. 

329 

Vemos obras serem executadas que, com frequência, interrompem os caminhos 
acessíveis. Além de garantir a segurança quando são executadas, deveriam 
também garantir que as pessoas com restrição de mobilidade também tenham 
condições de chegar a seus destinos. 

330 nao 

331 

Posso falar do prédio E1, local que trabalho. É um prédio acessível aos usuários 
com algum tipo de restrição de mobilidade, o mesmo possui rampas/elevador e 
banheiros adequados.     Gostaria de deixar registrado o número insuficiente de 
vagas para os veículos, é uma dificuldade estacionar dentro do campus. 

332 
Falta estacionamento tanto para funcionários como para alunos. Os 
estacionamentos voltado a administração acabam sendo utilizados por todos, 
como é o caso do estacionamento do antigo SMM 

333 
Acho que a pergunta sobre o roubo de bicicletas não é tão relevante. Seria mais 
interessante questionar as pessoas quanto a eventos de roubo/furto de modo 
geral dentro do campus. 

334 Não. 

335 
os reformas e manutenções devem ser programadas e avisadas com 
antecedências e em períodos de férias assim não dificulta a  mobilidade de 
cadeirantes que o caso do IQSC. 

336 Sem comentários. 

337 Parabéns pela iniciativa do estudo! Sucesso e boa sorte! 

338 
Precisamos de vaga para estacionamento. Nem todos os alunos moram aqui e 
temos que usar o carro. 

339 A área do Campus oferece pouca segurança. 
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340 

Trabalho no IFSC, portanto não sei se o mesmo se aplica a todos os 
prédios/unidades do campus, mas acho um absurdo o fato de ser proibido a 
entrada de biciclenas no prédio, mesmo eu tendo uma sala própria e espaço 
para colocá-la. Isso, na prática, limita a minha mobilidade e impede que eu use a 
bicicleta para vir ao trabalho, já que eu não confio em deixa-la na bicicletário 
externos (vários roubos!). Já tentei resolver isso com o Instituto, mas não ouve 
progresso. Na verdade, acho isso incongruente com as políticias que a própria 
universidade tenta estimular. Há uma desconexão entre o discurso e a prática, 
mesmo entre os docentes. Infelizmente, também há uma falta de sensibilidade 
para questões como essa, que são de interesse (talvez) de uma minoria, embora 
a maioria não consiga articular uma boa justificativa em seu favor. 
Simplesmente, mantém-se o "status quo", talvez até por inércia. Sinceramente, 
espero que esse atual esforço, para melhorar a mobilidade e sustentabilidade no 
campus, modifique essa situação no curto prazo. Afinal, deveríamos dar o 
exemplo e não perpetuar as falhas que gostamos de apontar nos "outros"! 

341 

As medidas para melhoria de acessibilidade no campus receberam melhorias, 
mas acredito que não sejam suficientes, já que no departamento temos um aluno 
com mobilidade reduzida. O elevador do Prédio de salas de aula da Eng. 
Mecatrônica encontra-se quebrado desde 26/08/2014. 

342 
O acesso ao campus depende da qualidade do serviço de tranporte publico da 
cidade (ruas. avenidas e onibus). Ou seja, a prefeitura do campus pode não ter 
poder para solucionar de maneira efetiva o problema de acesso ao campus. 

343 
A USP São Carlos tanto no Campi 1 e 2 não possuem os apetrechos 
necessários para mobilidade de cadeirantes. 

344 

Pedir auxílio da Prefeitura de São Carlos para iluminar a área da saída da 
matemática, principalmente em frente à creche municipal.     Adotar o sistema de 
faixas de pedestre acopladas com redutor de velocidade, incluindo nivelamento 
da faixa com a calçada.     Melhorar as ciclovias dentro do campus, só as faixas 
na entrada da física e matemática não são suficientes, fora a existência de 
placas proibindo seu uso a 3 metros do término da faixa.     Melhorar o acesso, 
área de filas ao restaurantes universitário com campus 1. A nova área não tem 
cobertura, estando exposta ao sol e chuva. 

345 
A guarda da universidade não deu nenhum apoio nem resposta nem orientação 
frente ao caso, mesmo que informada assim que percebi o roubo. Depois fiz o 
BO e levei na guarda universitaria. 

346 não 

347 
Pergunta sobre transporte público não se aplica a mim. Moro muito perto da 
USP. 

348 
Deveria restringir/impedir o acesso de veículos no Campus, devido a excelente 
localização na cidade. 

349 
Acho que um dos principais problemas do campus 1 é a falta de segurança. 
Muitas pessoas deixam de ir a pé ou de bicicleta pois têm medo de assaltos. 

350 
Necessita de mais vagas para carros e melhorias no deslocamento para usuários 
com necessidades especiais. 

351 

Deveria haver uma ciclovia ligando Campus 1 e 2, mais estacionamentos 
adequados para bicicleta, vestiários com armários e chuveiros para os 
funcionários. Mais campanhas de incentivo ao uso de bicicletas, ônibus e carona. 
Sugiro a criação de uma disciplina optativa com 2 créditos trabalho e 1 crédito 
aula (para palestras e orientação do professor responsável) para os alunos 
ingressantes que utilizam meios de transporte sustentáveis. Se 10% desses 
alunos continuarem pedalando já será uma grande VITÓRIA!!! É isso! 

352 

Eu acho que o problema não é só dentro da Universidade, mas sim de toda a 
cidade. Eu gostaria de vir a pé trabalhar, mas não tem condições, cruzamentos 
perigosos, poluição e riscos de atropelamentos, assim como para os ciclistas. Os 
ônibus não são pontuais, e o trajeto que eles fazem é o caminho mais longo e 
demorado. Toda a cidade terá que melhorar neste aspecto de mobilidade. 
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353 
Não tenho bicicleta e não venho ao Campus de bicicleta. Deveria ter questões 
anteriores dizendo que não sabemos, ou não pensamos. O questionário força 
resposta que não se aplica. 

354 
Parabéns pela iniciativa de abrir a discussão à todos os usuários da USP sobre a 
questão de acessibilidade e mobilidade urbana. 

355 
Árvores, postes de iluminação, caçambas, obras e demais "sujeiras" nas 
calçadas dificutam a mobilidade de cadeirantes e pessoas com deficiência. 

356 não 

357 
Não há elevadores ou outras opções além de escadas para acesso de algumas 
salas de aulas em alguns prédios, como o Bloco D, o IQSC, o Bloco B e o predio 
da SEL, que ficou durante bastante tempo com o elevador interditado. 

358 
Gostaria muito de acessar o campus com bicicleta, mas não faço isso por receio 
de que ela seja furtada. 

359 
o  bicicletário do prédio Q1 do IQSC não é coberto pelo sistema de câmeras de 
vigilância 

360 

Há muitos carros estacionados no Campus e isso dificulta um pouco a passagem 
das bicicletas, pois a maioria dos acostamentos têm carros estacionados. 
Acredito que a melhor maneira de resolver isso é fazer um rodízio de carros, 
dessa forma limitará o fluxo de carros, contribuirá com o meio ambiente e a 
cidade, e ainda diminuirá a poluição visual. 

361 
Tive um veiculo furtado dentro do Campus.  Calçadas muitas vezes estreitas 
desfavorecem o pedestre. 

362 

No ICMC existe uma forte ausência de elevadores, por exemplo, no prédio onde 
ficam os laboratórios (CISC).   Acho que o universidade devia se melhor adaptar 
para receber as pessoas que tem alguma necessidade ou restrição. Além da 
infraestrutura, os professores também deveriam receber um treinamento e serem 
melhor instruídos para receber alunos com necessidades. Vejo um grande 
despreparo dos mesmos ao se depararem com essa situação o que não devia 
ocorrer, visto que a educação é um direito de todos e a universidade é para 
todos. 

363 

Considero as calçadas dentro do campus muito estreitas.  Não é em todo local 
que tem estacionamento para bicicletas  Acessibilidade e mobilidade não é só 
para cadeirantes, mas para pessoas idosas, gestantes, com deficiências visuais 
e auditivas 

364 São necessárias mais ciclovias e, principalmente, ligação entre as já existentes. 

365 Não uso bicicleta para vir ao campus. 

366 

Creio que seja necessário a implementação de mais bicicletários, cobertos, para 
que o uso de bicicleta seja estimulado nos Campi. Assim o problema de vagas 
de carros poderia, talvez, se balancear com este estímulo. É necessário também 
a manutenção de vários elevadores que garantem o acesso do cadeirante aos 
prédios dos Campi. 

367 NÃO 

368 
O elevador do bloco 6 precisa ser instalado. É um prédio de três andares que 
possuem laboratórios utilizados por cerca de 200 alunos por período. 

369 Nada a declarar 

370 
Aumentar os bicicletários e a segurança nos mesmos. Delimitar ciclovias e 
estimular o uso de bicicletas. Restringir o acesso de veículos. 

371 não. 

372 
Este assunto depende de um transporte público mais eficiente, o que está fora 
do escopo de atuação da adm da USP. 

373 Não 

374 
A rampa do Bloco C é muito íngreme, alunos com mobilidade restrita sofre para 
alcançar as salas e falta elevador no prédio. Não há rampa entre a Hidráulica e o 
E1. Não há rampas dentro do Cefer. 

375 Falta muita acessibilidade no Bloco 6 do Icmc. 
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376 Precisa melhorar a acessibilidade para cadeirantes. 

377 Nunca tive bicicleta roubada, mas não havia essa opção 

378 

Falta melhoria na acessibilidade nas regiões próximas ao campus 1. Já vi aluno 
cadeirante que tem que se deslocar utilizando a rua (e não a calçada) em 
quarteirões próximos da USP (perto da igreja). É um problema da cidade mas 
poderíamos tentar melhorar isto. 

379 Aluguel de bicicleta seria uma boa 

380 

Diariamente atravesso o campus 1 (da portaria da Matemática até a portaria da 
Carlos Botelho) a pé com a minha bebê no carrinho. Nesse trajeto encontro 
inúmeras dificuldades para passar com o carrinho em diversos lugares. Muitos 
trechos não têm calçada ou têm uma calçada muito estreita, o que me obriga a 
andar com a minha bebê no carrinho pela rua, que é extremamente perigoso!!! 
Além disso, em vários trechos não há rampas, apenas escadas, então acabo 
tendo que fazer uma volta enorme para conseguir chegar a um lugar por onde eu 
consiga passar com o carrinho. Diante disso, fico imaginando então quanta 
dificuldade um cadeirante teria para se locomover pelo campus. Certamente, 
muito mais dificuldade ainda do que eu com o carrinho da minha bebê! 

381 
O maior problema é acessar o campus 2 e a conexão entre os 2 campus, 
quando se necessita ir ao campus 1 e regressar ao 2. 

382 Não. 

383 

Defendi o mestrado, então tecnicamente sou egresso até o início do doutorado 
(limbo).    A entrada da matemática me é melhor e sempre usei como aluno 
antes do bolsão ser fechado para professores.    Região do ICMC é crítica em 
vagas para estacionar, considerando alunos de pós que também precisam 
frequentar seus respectivos laboratórios. 

384 não 

385 

Eu não precisaria utilizar ônibus para abandonar a vinda de carro, pois moro a 
uma distância em que posso vir caminhando. Entretanto, o percurso para o 
campus não favorece os pedestres: sol forte, calçadas ruins, dificuldade de 
atravessar ruas movimentadas, acessos de entrada pensados para os carros e 
distantes distantes do prédio aonde trabalho, entre outros. Sem contar que 
muitas vezes me desloco do trabalho para outro lugar na cidade (médico, 
fisioterapia, banco, supermercado), e estar de carro é conveniente. Combinados 
os fatores, é difícil e desconfortável associar a caminhada a vinda ao trabalho. 

386 

Acredito que seria interessante impedir fechamento dos portões quando houver 
algum tipo de greve. Achei o fato ocorrido durante o período da greve dos 
funcionários o cúmulo para alunos que queriam entrar na USP as ~7h para fazer 
provas e serem barrados na portaria por pessoas com o mínimo de educação. 

387 
Minha Função exige contantes deslocamentos  dentro e fora do 
campus,assinando documentos transportando compras e materiais. O carro é 
essencial para a realização do trabalho 

388 

Abertura de portões controlados pelo cartão USP para 
pedestres/ciclistas/cadeirantes em todo o entorno do Campus para facilitar o 
acesso. Não temos calçadas adequadas para pedestres (estreitas).  Acesso com 
carro deveria ser para servidores técnico-administrativos e docentes que ficam o 
dia todo no campus. 

389 

Sobre a pergunta sobre roubo de bicicletas, reparar que nem todos vêm ao 
campus com bicicletas, e portanto respondem com "não"; assim, o resultado 
pode ser TENDENCIOSO, dando a impressão que existem poucos roubos de 
bicicleta no campus quando na verdade poucas pessoas têm bicicleta.  Eu 
mesmo gostaria, mas não venho ao campus de bicicleta, por causa do trânsito 
de São Carlos (carrego um notebook na mochila e tenho medo de cair e quebrá-
lo), e também conheço muita gente que teve várias bicicletas roubadas aqui. 

390 

1) A utilização do transporte público x tempo não é favorável.  Ou seja, gasta-se 
muito tempo para usar esse meio de transporte em comparação ao uso do carro.  
2) O acesso junto ao Bloco 1 por cadeirantes fica, as vezes, prejudicada em 
virtude das inúmeras vezes que o elevador fica quebrado. 
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391 
As salas de aula apresentam pouca opção de mobilidade, isto deve ser revisto, 
além disso para as pessoas de terceira idade que estão entrando na usp 
também precisam de atenção na questão acessibilidade. 

392 

A entrada da física logo abaixo da igreja N.S de Fátima fica fechada aos finais de 
semana, mesmo para pedestres. Entretanto, existem guardas nesta portaria, 
mesmo quando ela é fechada. Como me desloco a pé até a universidade, isto se 
torna um inconveniente. 

393 
Gera dificuldades para deslocamento, o fato do campus não estar em um terreno 
plano. 

394 
Referente a pergunta 16. Disse ruim por causa nosso trabalho, tem lugar que de 
difícil acesso para entrega de material 

395 

Em relação ao meu deslocamento, preciso vir de autoóvel, pois tenho somente 1 
hora de almoço, e como tenho uma mãe idosa sempre que saio do trabalho 
tenho que leva-la ao médico, exames, supermercado, etc. Infelizmente preciso 
100% de automóvel e ônibus só tem uma linha que conheço que passa de hora 
em hora pra vir ao trabalho, seria desperdício de tempo com esse tipo de 
descolamento. 

396 Deve haver alguma forma de incentivar bicicletas e deixar de incentivar carros 

397 

Considero importante disponibilizar mais entradas para o Campus 1, nem que 
seja comente entrada de pedestres e bicicletas onde já há alguma estrutura: 
Geotecnia e LRQ. Para mim as duas seriam de extrema utilidade já que 
atualmente não tenho carro e só ando a pé. O mais perto da minha casa é o 
LRQ e da escola do meu filho a Geotecnica. Eu economizaria facilmente 5 a 10 
minutos de caminhada (1km) se essas entradas estivessem disponíveis. Creio 
que nem funcionário precisa, coloca uma catraca eletrônica para ser ativada com 
cartão USP, coloca uma câmera de segurança e o funcionário só passaria ali 
para trancar o portão com cadeado no período da noite (por exemplo, 0h às 6h). 
Fica a minha sugestão. 

398 Não 

399 
Sim que se pensasse  num tipo de acessibilidade em que o própria pessoa 
cadeirante pudesse ter acesso a escadas. Veja ideia criativa .  
https://www.youtube.com/watch?v=Qo0ZGkYik28 

400 

As obras para colocação dos postes de luz LED estão deixando alguns pontos 
de calçadas "afundados" principalmente nas novas calçadas com aquelas "peças 
de encaixe". Outros lugares que o chão é cimentado também apresentam serviço 
mal feito, com 'valas' que deviam ter sido fechadas,  atrapalham a mobilidade, 
principalmente de quem precisa de algum auxilio para se locomover. 

401 

Prédios ainda sem elevadores. Banheiros não adaptados nesses andares. 
Maçanetas de girar em portas não permitem que sejam abertas por uma pessoa 
tetraplégica. Novo sistema de iluminação reduziu consideravelmente, em vários 
pontos, a largura do passeio para o trânsito de cadeirantes. Novos postes 
tornaram-se obstáculos para pessoas com deficiência motora e visual. A largura 
do passeio deverá ser redimensionara visando restaurar a condição favorável 
anterior. Viaturas USP continuam utilizando as vagas reservadas para 
deficientes como estacionamento. 

402 

Creio que um cadeirante irá ter mais dificuldade de mobilidade com os novos 
postes instalados em suas bases quadradas salientes nos passeios.  Melhorar a 
visibilidade nas travessias seguras (lombadas). É  frequente o pedestre ficar 
oculto por arbustos, esquinas e carros estacionados próximo da "cabeça" da 
travessia. 

403 

Minha bicicleta nunca foi furtada pois nunca a usei para vir ao trabalho devido ao 
seu valor. A bicicleta pode ser desmontada com as mãos e facilmente levada. 
Relatos sobre casos de furto já foram suficientes para eu não considerar a 
hipótese de ir ao trabalho com ela.   Além disso, são 9 km de percurso, inviável 
trabalhar um dia todo suada. Os institutos deveriam investir, além da segurança, 
em vestiários (decentes!) com chuveiros para os servidores. Nestas 
circunstâncias, trocaria com prazer o meio de locomoção. 
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404 
Participei de um curso (Fundamentos de Administração) na EESC e meu grupo 
fez um trabalho sobre acessibilidade, no qual mostramos algumas deficiências 
em diversas áreas do   Campus (Área 1). 

405 Eu não uso bicicleta 

406 Instalação de bicicletários em locais seguros. 

407 Nada a acrescentar. 

408 
Não tenho tanta convicção a respeito da acessibilidade. Não é um fator que me 
atento no cotidiano. 

409 
Não tive a bicicleta furtada por pura sorte,  pois já furtaram a que estava ao lado 
da minha. 

410 
Creio que há a necessidade de melhoria da mobilidade dentro do campus, 
principalmente em espaços internos. 

411 As portas da maioria dos prédios e salas não estão adequadas a um cadeirante 

412 
Uso frequentemente bicicleta e acho um absurso a falta de preparo do Campus I 
em todos os sentidos para esse tipo de transporte 

413 Eu não tenho bicicleta e na questão 19 não tinha nenhuma opção sobre isto. 

414 
Seria interessante aumentar o número de ônibus/horário, ônibus da USP, porque 
sistema de ônibus público não funciona, péssima qualidade. 

415 
A entrada da Matemática/Computação força o pedestre a fazer um caminho mais 
longo caso esteja indo para algum prédio do ICMC. Isso faz com que muitas 
pessoas passem pela cancela. 

416 
O Campus é uma enorme barreira no que diz respeito à mobilidade, 
principalmente para pedestres. Novas entradas poderiam ser criadas, e os novos 
acessos já construídos encontram-se fechados. 

417 

Devido à necessidade de locomoção de crianças, utilizo o carro todos os dias, 
contudo o estacionamento no campus está muito difícil e os locais privativos para 
algumas unidades acabam por deixar vagas vazias sem a possibilidade de 
outros utilizarem, causando até a necessidade de se estacionar fora do campus. 
Acho que isso deveria ser reavaliado. Por que somente algumas unidades 
possuem vagas privativas? 

418 
Questionamento de como melhorar a mobilidade entre os 2 campus e verificar a 
possibilidade de aumentar as portarias do campus facilitando a entrada e 
acesso. Restringir acesso aos laboratórios via cartão usp por RFID 

419 Necessidade de melhorias estruturais, incluindo estacionamentos. 

420 
A pesquisa deveria ser feita com pessoas que tem restrição de mobilidade, 
incluindo um teste prático. É muito válido promover na universidade o que há de 
melhor em todos os aspectos. 

421 

Minha casa fica bem próxima à entrada da Matemática, no entanto, para poder 
entrar de carro, tenho que me deslocar até o portal da entrada da Arquitetura, 
pois não tem comunicação das vias entre as duas portarias. Isso é um absurdo, 
afinal, estamos no mesmo campus! 

422 
O IFSC Campus 2 nao tem um bicicletario. As bicicletas ficam amarradas às 
grades do predio. 

423 Nunca usei bicicleta para ir ao campus. 

424 Vários conhecidos já tiverem suas bicicletas roubadas 

425 
Frequento prédios que só possuem escada e não dispõem de outros tipos de 
acesso. 

426 O campus tem acessibilidade quase nula para bicicletas e poucos bicicletários. 

427 

Para melhorar a mobilidade e segurança, poderiam abrir o portão recentemente 
feito próximo à rotátoria da Rua Miguel Petroni, próximo à loja de regarga de 
cartuchos. Isto traria maior segurança aos vários que estudantes que moram 
próximo, pois na região há grande número de usuários de drogas que muitas 
vezes abordam as pessoas que passam por lá. 

428 Índice de assaltos nos arredores da USP anda muito grande. 
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429 os guardas nao podem abordar quem roubou a bike 

430 

Tendo em vista que a Região da Vila Pureza é muito perigosa e como eu, 
existem muitos alunos e, se termos a passagem pelo prédio da geotecnia aberta 
aumentaria muito a segurança. Lembrando que em finais de semana temos que 
se locomover pela marginal ou pela física, ou seja, ficamos a mercê dos 
marginais 

431 

Ainda acho que os banheiros não são 100% acessíveis. Não adianta possuir um 
banheiro acessível e não haver uma porta de entrada ou até mesmo um caminho 
sem obstáculos para um deficiente chegar até o banheiro.  Não sou deficiente 
físico, mas outra coisa que acho que deve atrapalhar é a utilização de 
pavimentação intertravada com blocos nas calçadas. Não é raro encontrar 
buracos ou depressões nas calçadas com esses blocos, não mantendo um nível 
plano para se andar. Não sei se é algo mal feito ou falta de manutenção, mas 
deveria ser fiscalizado melhor. 

432 Considero como  satisfatória acessibilidade  e locomoção no campus 1 

433 

(Bicicleta roubada ou Condições de mobilidade?)  De uma maneira geral, o 
problema mais gritante é o acesso motorizado ao Campus por pessoas 
(principalmente estudantes) que residem muito próximas. Talvez por 
comodidade, talvez pelo alto valor de status agregado ao seu veículo, o que 
ocorre é que a predominância de "C1" (carro com 1 ocupante) é altíssima, 
tornando o espaço comum muito hostilizado pela presença excessiva de 
automóveis.  Com relação às bicicletas (roubadas), é assunto desde quando 
ingressei no curso de Arquitetura e Urbanismo, em 1994, e me locomovia 
unicamente pedalando... Já propusemos bicicletários seguros à PUSP algumas 
vezes, mas nunca foram levados a sério. Enfim, a meu ver o problema é mais 
cultural do que físico, em diversos sentidos. 

434 
A resposta da questão 18 foi obrigatória, mas não é verdadeira. Não sou usuário 
de bicicleta devido ao perigo e muita insegurança. 

435 
Não tive bicicleta furtada, mas colegas já tiveram aqui no estacionamento da 
química 

436 
Acredito que esse questionário ficou muito extenso, o que poderá desmotivar a 
participação da comunidade. 

437 Nunca deixei minha bicicleta no campus 1. Faltou essa questão para a avaliação. 

438 não 

439 
Construção de pontos de fixação de bicicletas com sistema de segurança 
(câmeras ou próximos às guaritas). 

440 
Quais os objetivos da pesquisa? Planos de ação? Deficientes físicos estão 
sendo integrados à pesquisa? Com algum destaque? 

441 Não 

442 
Somente assinalei na questão 18 (a mais de 5 anos), porque está como resposta 
obrigatória, mas eu não tenho bike, portanto ela nunca foi furtada... 

443 
Acredito que os onibus do campus deveria chegar no Campus II pelo menos 10 
minutos antes da aula. 

444 Nunca tive bicicleta. 

445 
A prefeitura precisa melhorar urgentemente o transporte público nesa cidade. 
Melhorando a quantidade de linhas e conservação dos onibus. 

446 Não. 

447 
No item de entrada ao campus utilizo mais de uma entrada dependendo do local 
que saio: residência ou minha unidade  (Portaria Fìsica - Miguel Petroni e 
Arquitetura - Av. Trabalhador são-carlense. 

448 O estacionamento no horário de pico está precário. 

449 
o Campus apresenta grande dificuldade de estacionamento principalmente em 
horários de picos, ou seja, após 8h e 14h,   nas imediações do prédio E-1. 
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450 

Para quem freqüenta o Campus 1 eventualmente, para dar aulas ou participar de 
reuniões, é muito difícil estacionar dentro do campus. Seria muito bom haver 
algumas áreas reservadas para estacionamento de docentes e funcionários que 
que trabalham no Campus2. 

451 

Talvez a mobilidade para o campus dependeria primeiramente da prefeitura de 
São Carlos. Já frequentei o campus usando bicicleta, mas é algo visivelmente 
perigoso sem a existencia de ciclovias/ciclofaixas.    Além disso o ICMC, onde 
trabalho, não possui um vestiário com chuveiro, e assim nos dias quentes fica 
inviável vir de bicicleta. 

452 Analisar vagas para carros e arrumar uma solução 

453 
A universidade poderia incentivar os alunos a utilizarem mais a  bicicleta como 
meio de transporte. 

454 Deveria ter ciclovia na área I. 

455 
Os alunos tem meios de transporte dedicados a eles, os estacionamentos 
internos ao campus deveriam ser reservados aos funcionários 

456 

A iniciativa é boa (levantamento de informações). A titulo de sugestão, seria 
interessante que os espaços fossem utilizados com igualdade de condições, é 
inaceitável que haja (guetos) ou melhor lugares restritos nas Unidades para o 
estacionamento exclusivos com guaritas que restringem o acesso, o espaço é de 
todos os usuários e até onde se sabe, cada Unidade tem um espaço que não é 
necessariamente igual, portanto é equivocada a situação de se permitir 
estacionamentos particulares. Registre-se. 

457 
Muitos dos novos postes colocados no campus inviabilizam a passagem de 
cadeiras de rodas. Um exemplo são os postes colocados ao redor do campo de 
futebol. 

458 

Em relação ao campus-1 tenho alguns comentários /sugestões:  1) Estudar a 
possibilidade de construir uma passarela na Av. trabalhador Saocarlense em 
frente a portaria principal.  2) Desde 2006, quando fui contratado na USP, vejo 
que houve uma devastação da área verde no campus-1. Foram cortadas, por 
inúmeras razões, centenas de árvores e raramente foram substituídas por 
outras.   3) Há ainda alguns bolsões de gramados livres no campus-1. 
Seriamente deveria estudar a possibilidade de criar parques arborizados com 
bancos e alguma recreação. E plantar muitas árvores.   4) Delimitar 
definitivamente área verde no campus-1, que hoje está muito escassa.   5) 
Houve também um excessivo número de calçamentos , diminuindo a 
impermeabilização.  6) Faltam ciclovias  no campus 1 ligando o campus -2. 
Escolher com a Pref. de São Carlos uma rota alternativa que não seja pela 
Miguel Petroni.  6) Não vejo necessidade de 4 portarias para entrada e saída de 
veículos. Isso gera inúmeros custos para o campus-1.  7) O horário de ônibus do 
campus-1 e campus-2 deveria ser estendido até as 20:00 h devido, 
principalmente à pós-graduação no campus-2.  7) Levar a graduação para o 
campus-2. enfim, ter um plano Diretor para que estas metas sejam atingidas. 

459 

Desejo criticar a colocação de cancelas eletrônicas em muitos estacionamentos 
do Campus 1. O Campus já sofre com a alta de vagas para estacionar e, as 
existentes, estão sendo cerceadas para beneficiar um pequeno grupo de 
usuários 

460 Bicicleta roubada em casa 

461 Deveria ter mais cobertura nos estacionamentos 

462 

Já ouvi muitos relatos de furtos de bicicletas, inclusive bicicletas que estavam 
presas a corrente/cadeados. Muita reclamação quanto a falta de vagas para 
estacionamento para alunos (pós-graduação). Acredito que os valores altos dos 
aluguéis ao redor do campus pode estar contribuindo para que os alunos 
aluguem moradias mais distante do campus. O problema do transporte público 
ser muito ruim na cidade (rotas confusas, horários muito espaçados e na maioria 
das vezes não pontuais) aliado ao alto valor dos aluguéis acaba tornando mais 
vantajoso para alunos da pós morar distante e manter um veículo próprio para vir 
aos campus. Isso gera uma maior demanda de espaço para estacionamento, 
que é bastante reduzido para os alunos. 
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463 

Há descaso com a acessibilidade. Por exemplo, o prédio do DTI-SC (ICMC bloco 
6) só está recebendo um elevador graças a ação judicial movida contra o 
instituto.    O único laboratório de graduação do instituto capaz de receber turmas 
grandes fica lá. 

464 retirada das cancelas e abertura entrada/saída p/ veículos na carlos botelho 

465 
Deveriam ter aproveitado a reforma de grande parte das calçadas e instalado as 
faixas para deficientes visuais. 

466 
Acho que o calçamento entre o SHS, SEP até a saída da Carlos Botelho precisa 
de uma reforma. Próximo ao campo de futebol em direção ao IQSC, Salas de 
aula também, etc. 

467 
Dado que estamos em uma universidade publica, transporte de bicicleta e a pe 
deveriam ser priorizados, incentivados e possibilitados (inclusive no entorno da 
universidade). O acesso a pessoas com deficiencia tambem deveria ser pleno. 

468 

Acho que não deveria entrar pessoas de fora da USP para utilizar banco ou 
caixa eletrônico, isso dificulta e muito o acesso dos funcionários, professores e 
alunos, quando precisam deste serviços e também de estacionamento. Acho que 
isso, de alguma forma,  deveria ser barrado nas portarias. 

469 Não tenho bicicleta 

470 

para os alunos que moram proximos ao campus, a USP poderia disponibilizar 
onibus para a locomoção de suas casas a USP, pois os mesmos não moram 
mais que dez quadras e diminuiria muito o trafego de veiculos melhorando a 
mobilidade de pessoas. 

471 

Melhorar as pseudo rampas de acesso para deficientes fisicos: Existe a rampa, 
mas se alguem pegasse emprestao uma cadeira de rodas e sentasse nela e 
tentasse andar iria ver que as rampas dão para lugares onde não há como 
passar depois, como postes, arvores, calçadas quedradas, risco de queda pela 
inclinação e acesso aos predios. No IFSC a entrada do LEF tem rampa, mas 
depoishá uma escada. Na entrada superior, tem rampa e mais escadas depois. 
Tipo de coisa pra dizer que existe mobilidade e que na verdade não existe. 

472 Faltam ciclovias ou ciclofaixas no campus! 

473 

Existem muitas obras de reparos ou reforma que bloqueiam temporariamente a 
passagem das pessoas, percebo que não há a menor preocupação com esses 
bloqueios, pelo caráter improvisado que realizam os mesmos, precisaria haver 
um planejamento nesse sentido antes de executar a obra. 

474 

No campus há muitas obras e muitas vezes por este motivo preciso caminhar no 
meio da rua. Não há calçadas rebaixadas em todas as esquinas. Há prédios sem 
elevador. Atendimento que não é rebaixado e portanto cadeirantes não têm 
acesso. 
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475 

O transporte público municipal oferece um serviço de péssima qualidade: 
superlotação em várias linhas, falta de pontualidade, funcionários mal 
preparados no trato com os usuários e "direção perigosa" muitas vezes (excesso 
de velocidade, desrespeito às normas básicas de trânsito, colocando em risco a 
integridade física dos usuários, etc.) A bicicleta seria um meio de transporte 
interessante SE o município oferecesse boas condições de mobilidade ao ciclista 
e se os condutores de veículos estivessem realmente conscientes de seu papel 
no trânsito. Infelizmente, por esses e outros motivos não é viável o uso de 
bicicleta no deslocamento à Universidade. Por exemplo, além de não haver 
ciclovias adequadas e seguras e com extensões suficientes, muitos residem 
muito distante da USP ou têm vida estudantil na ou fora da Universidade, sendo 
mais vantajoso o deslocamento de carro ou moto, economizando valiosos 
minutos para exercer outras atividades pessoais importantes ou até mesmo para 
descanso e mais tempo de convivência familiar. Seria importante, propiciar 
melhores condições de mobilidade, sim, para usuários de bicicletas e aqueles 
que possuem restrições de mobilidade e, ao mesmo tempo, otimizar a 
disponibilidade de vagas para veículos automotores, haja vista a dificuldade do 
uso de transporte alternativo, como ônibus e bicicletas, e abolir os 
estacionamentos privativos, que possuem vagas ociosas em considerável 
número. Portanto, focar-se somente na discussão do uso de bicicletas é assumir 
o desconhecimento de um contexto mais amplo em que está imersa a questão. 
Quanto ao questionário, sugiro que algumas questões sejam revistas. No meu 
caso, duas delas possuíam respostas que não se aplicavam: as de nºs 10 e 18. 
A de nº 10 pergunta se conheço as linhas de transporte coletivo que passam 
próximas à minha casa. Conheço todas e teria dificuldade, sim, em utilizá-las, 
devido aos motivos já expostos antes. A de nº 18, pergunta quando tive minha 
bicicleta furtada. na verdade, não tive bicicleta desde que sou servidor da USP. 
Precisei selecionar uma alternativa que, apesar de conter a resposta mais 
próxima, não é verdadeira. A de nº 17, não é obrigatória, mas sugiro que seja de 
teor "condicional": "SE você já se deslocou de bicicleta ao Campus 1, ela já foi 
furtada dentro dele?" 

476 
Eu acho que deveriam deixar a saída da física sempre aberta como os outros 
portões, eu não consigo entender a necessidade de trancar aquele portão se 
continua um segurança na guarita. 

477 

Acho essencial que o Campus 1 e Campus 2 da USP São Carlos tenha 
ciclofaixas. Por exemplo, os estacionamentos em frente aos alojamentos não 
tem necessidade de estar ali, visto que os alunos do alojamento em sua maioria 
não possuem carro. Esse espaço seria muito mais útil se fosse uma ciclofaixa. 

478 Não 
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29. MODO DE TRANSPORTE PRINCIPAL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA 
1 

Os resultados sobre o principal modo de deslocamento utilizado para ir até a Área 1 

aparecem resumidos na Tabela C-20 e na Figura C-26. 

 
Tabela C-20 - Modo principal de transporte até a Área 1 

Modo de transporte 
principal para Área 1 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

A pé 
616 282 26 23 947 

70,5% 51,4% 6,4% 10,9% 46,4% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - estaciona no 
campus 

9 7 16 3 35 

1% 1% 4% 1% 2% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - não estaciona no 
campus 

9 8 15 5 37 

1,0% 1,5% 3,7% 2,4% 1,8% 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

146 184 300 162 792 

16,7% 33,5% 73,9% 76,8% 38,8% 

Bicicleta 
60 37 7 7 111 

6,9% 6,7% 1,7% 3,3% 5,4% 

Motocicleta 
8 10 29 7 54 

0,9% 1,8% 7,1% 3,3% 2,6% 

Ônibus do transporte público 
urbano 

13 13 6 0 32 

1,5% 2,4% 1,5% 0,0% 1,6% 

Outro (especifique) 
13 8 7 4 32 

1,5% 1,5% 1,7% 1,9% 1,6% 

TOTAL 
874 549 406 211 2040 

42,8% 26,9% 19,9% 10,3% 100,0% 
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Figura C-26 - Modo principal de transporte até a Área 1 

 

Analisando os dados da amostra para o modo principal de deslocamento até a Área 1, 

pode-se perceber que os alunos de graduação são os que fizeram a maior uso do 

modo a pé. Para o grupo dos alunos de pós-graduação este número reduz, tendo um 

aumento no número de usuários de automóvel na condição de motorista. A 

porcentagem de utilização automóvel, na condição de motorista, é muito elevada para 

os dois grupos de servidores. Além disso, vale ressaltar que a utilização dos modos 

bicicleta, ônibus transporte público e automóvel, na condição carona, em média 

representa somente cerca de 10% do total. 
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30. MODOS A PÉ, BICICLETA, CARONA E MOTOCICLETA: TEMPO QUE UTILIZA 

ESTE MODO PARA ACESSAR A ÁREA 1 

Os resultados sobre o tempo que o usuário utiliza este modo (a pé, bicicleta, carona 

ou motocicleta) para acessar o campus estão resumidos na Tabela C-21 e na Figura 

C-27. 

Tabela C-21 - Há quanto tempo que utiliza os modos a pé, bicicleta, carona e motocicleta, como modo 

principal de deslocamento até a Área 1 

Tempo que utiliza este 
modo como principal 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Há mais de 6 meses 
698 309 94 46 1147 

97,5% 88,0% 94,0% 93,9% 94,3% 

Há menos de 6 meses 
18 42 6 3 69 

3% 12% 6% 6% 6% 

TOTAL 
716 351 100 49 1216 

58,9% 28,9% 8,2% 4,0% 100,0% 

 

 

Figura C-27 - Tempo que o usuário utiliza o modo a pé, bicicleta, carona ou moto para acessar a Área 1 

 

A grande maioria dos usuários utiliza modo a pé, bicicleta, carona ou moto, como 

modo principal há mais de 6 meses. 
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31. MODOS A PÉ, BICICLETA, CARONA E MOTOCICLETA: MODO QUE 

UTILIZAVA ANTES 

Caso na questão 30 o usuário responda que acessa o campus a menos de 6 meses 

com este modo, ele é encaminhado para a pergunta referente ao principal modo que 

utilizava antes para se deslocar. Os resultados estão resumidos na Tabela C-22 e na 

Figura C-28 a seguir. 

Tabela C-22 - Qual modo de transporte utilizava antes de migrar para os modos a pé, bicicleta, carona e 

motocicleta 

Qual modo você utilizava 
antes? 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

A pé 
11 11 0 0 26 

63,2% 26,2% 0,0% 0,0% 36% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - estaciona no 

campus 

1 2 0 0 3 

5% 5% 0% 0% 4% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - não estaciona no 

campus 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

2 9 4 2 17 

10,5% 21,4% 66,7% 66,7% 23% 

Bicicleta 
1 1 0 0 2 

5,3% 2,4% 0,0% 0,0% 3% 

Motocicleta 
0 1 2 0 3 

0,0% 2,4% 33,3% 0,0% 4% 

Ônibus do transporte público 
urbano 

1 1 0 0 2 

5,3% 2,4% 0,0% 0,0% 3% 

Outro (especifique) 
0 2 0 1 3 

0,0% 4,8% 0,0% 33,3% 4% 

TOTAL 
18 42 6 3 69 

26,0% 57,5% 8,2% 4,1% 100% 
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Figura C-28 - Modo que o usuário utilizava antes para acessar a Área 1 

 

Nos grupos, o modo utilizado anteriormente para acessar o campus teve uma variação 

grande. No caso dos docentes, a maioria respondeu que utilizava antes o automóvel 

na condição motorista. Já para os alunos de graduação e pós-graduação os modos se 

dividiram em a pé e automóvel na condição de motorista. Já para os servidores 

técnico/administrativos ficaram evidentes os modos: automóvel (motorista) e 

motocicleta. 
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32. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

A seguir, na Tabela C-23 e na Figura C-29, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à frequência do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-23 - Avaliação da frequência de atendimento do transporte público pelos usuários da 

Área 1 

Frequência de atendimento 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (intervalo de 
atendimento de 15 minutos ou 
menos) 

1 1 1 -- 3 

8% 8% 17% -- 10% 

Boa 
2 1 0 -- 3 

15% 8% 0% -- 10% 

Regular 
9 6 4 -- 19 

69% 50% 67% -- 61% 

Ruim (intervalo de 
atendimento de 60 minutos ou 
mais) 

1 4 1 -- 6 

8% 33% 17% -- 19% 

 

 

Figura C-29 - Avaliação da frequência de atendimento do transporte público pelos usuários da 

Área 1 

 

Pode-se perceber que a maioria dos usuários avalia a frequência do transporte público 

como regular. Também vale ressaltar que apenas os alunos da pós-graduação 

avaliaram expressivamente como ruim a frequência do transporte público urbano. 

Nesta questão não houve avaliação por parte dos docentes, pois na amostra obtida 

nenhum dos respondentes desta categoria utiliza o transporte público da cidade de 

São Carlos.  
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33. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: PONTUALIDADE 

A seguir, na Tabela C-24 e na Figura C-30, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à pontualidade do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-24 - Avaliação da pontualidade do transporte público pelos usuários da Área 1 

Pontualidade 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (nunca atrasa) 
1 0 0 -- 1 

8% 0% 0% -- 3% 

Boa 
2 2 1 -- 5 

15% 17% 17% -- 16% 

Regular 
7 4 3 -- 14 

54% 33% 50% -- 45% 

Ruim (sempre atrasa) 
3 6 2 -- 11 

23% 50% 33% -- 35% 

 

 

Figura C-30 - Avaliação da pontualidade do transporte público pelos usuários da Área 1 

 

A maioria dos usuários avalia a pontualidade do transporte público como sendo de 

regular a ruim. Além disso, só no grupo da graduação aparecem valores de avaliação 

ótima. Nesta questão não houve avaliação por parte dos docentes, pois na amostra 

obtida nenhum dos respondentes desta categoria utiliza o transporte público da cidade 

de São Carlos. 
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34. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: TEMPO DE VIAGEM  

A seguir, na Tabela C-25 e na Figura C-31, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto ao tempo de viagem do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-25 - Avaliação do tempo de viagem do transporte público pelos usuários da Área 1 

Tempo de viagem 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

 Ótimo (praticamente o 
mesmo tempo que levaria de 
automóvel) 

0 1 0 -- 1 

0% 8% 0% -- 3% 

Bom 
4 6 1 -- 11 

31% 50% 17% -- 35% 

Regular 
6 2 2 -- 10 

46% 17% 33% -- 32% 

Ruim (duas ou mais vezes o 
tempo que levaria de 

automóvel) 

3 3 3 -- 9 

23% 25% 50% -- 29% 

 

 

Figura C-31 - Avaliação do tempo de viagem do transporte público pelos usuários 

 

Este critério foi o que apresentou a maior variabilidade dos dados, já que em todos os 

grupos observa-se avaliações diferentes. No caso da graduação, a maioria considerou 

o tempo de viagem regular. Para os alunos de pós-graduação a avaliação foi boa. Já 

para o grupo dos servidores grande parte avaliou o tempo de viagem como ruim. 

Nesta questão não houve avaliação por parte dos docentes, pois na amostra obtida 

nenhum dos respondentes desta categoria utiliza o transporte público da cidade de 

São Carlos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Graduação Pós Graduação Servidores
técnico/adm.

Servidores Docentes TOTAL

Ótimo (praticamente o mesmo tempo que levaria de automóvel)

Bom

Regular

Ruim (duas ou mais vezes o tempo que levaria de automóvel)



 

82 

 

35. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS 

A seguir, na Tabela C-26 e na Figura C-32, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à lotação dos veículos do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-26 - Avaliação da lotação dos veículos do transporte público pelos usuários da Área 1 

Lotação dos veículos 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (quando há 
assentos livres) 

2 0 1 -- 3 

15% 0% 17% -- 10% 

Boa 
2 4 0 -- 6 

15% 33% 0% -- 19% 

Regular 
4 5 1 -- 10 

31% 42% 17% -- 32% 

Ruim (quando o veículo 
está lotado) 

5 3 4 -- 12 

38% 25% 67% -- 39% 

 

 

Figura C-32 - Avaliação da lotação dos veículos do transporte público pelos usuários da Área 1 

 

No geral, a maioria dos grupos avalia a lotação dos veículos do transporte público 

como ruim, sendo que para o grupo de servidores técnico/administrativos este valor é 

o mais significativo. Nesta questão não houve avaliação por parte dos docentes, pois 

na amostra obtida nenhum dos respondentes desta categoria utiliza o transporte 

público da cidade de São Carlos. 
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36. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: TEMPO QUE UTILIZA ESTE MODO PARA 

ACESSAR A ÁREA 1 

Os resultados sobre o tempo que o usuário utiliza o modo transporte público urbano 

para acessar a Área 1 do campus, estão resumidos na Tabela C-27 e na Figura C-33. 

Tabela C-27 - Há quanto tempo o usuário utiliza o transporte público 

Modo de transporte 
principal para Área 1 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Há mais de 6 meses 
10 10 6 - 26 

76,9% 83,3% 100,0% - 84% 

Há menos de 6 meses 
3 2 0 - 5 

23% 17% 0% - 16% 

TOTAL 
13 12 6 - 31 

41,9% 38,7% 19,4% - 100% 

 

 

Figura C-33 - Tempo que o usuário utiliza o transporte público urbano para acessar a Área 1 

 

Nesta pergunta a grande maioria dos usuários respondeu que utiliza um destes modos 

há mais de 6 meses. Nesta questão não houve avaliação por parte dos docentes, pois 

na amostra obtida nenhum dos respondentes desta categoria utiliza o transporte 

público da cidade de São Carlos. 
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37. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: MODO QUE UTILIZAVA ANTES 

Caso na questão 36 o usuário responda que acessa o campus há menos de 6 meses 

com este modo, ele é encaminhado para a pergunta referente ao principal modo que 

utilizava antes para se deslocar. Os resultados estão resumidos na Tabela C-28 e na 

Figura C-34. 

Tabela C-28 - Modo que utilizava antes do transporte público 

Qual modo você utilizava 
antes? 

Grupos 

Total Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

A pé 
1 2 0 0 3 

33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 60% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - estaciona no campus 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - não estaciona no 

campus 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bicicleta 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Motocicleta 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ônibus do transporte público 
urbano 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Outro (especifique) 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

1 0 0 0 1 

33% 0% 0% 0% 20% 

Nenhum. Antes deste período 
não frequentava o campus 

1 0 0 0 1 

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20% 

TOTAL 
3 2 0 0 5 

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

 

Figura C-34 - Modo que o usuário utilizava antes para acessar a Área 1 

 

Nos grupos, o modo utilizado anteriormente para acessar o campus se dividiu entre a 

pé e automóvel (motorista). No caso dos servidores técnico-administrativos e 

docentes, não houve respostas para este item. 
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38. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): OFERTA DE CARONA 

A seguir, na Tabela C-29 e na Figura C-35, são apresentados o resumo da questão 

com relação a oferta de carona pelos usuários que acessam de automóvel, na 

condição de motorista, a Área 1 do campus. 

Tabela C-29 - Avaliação da oferta de carona pelos usuários de automóvel 

Oferta de carona 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Frequentemente 
62 39 36 23 160 

42% 21% 12% 14% 20% 

Nunca 
24 56 126 69 275 

16% 30% 42% 43% 35% 

Raramente 
61 89 137 70 357 

41% 48% 46% 43% 45% 

 

 

Figura C-35 - Avaliação da oferta de carona pelos usuários de automóvel 

 

Na análise desta questão, pode-se observar que uma grande parcela dos motoristas 

de automóvel não oferece carona aos demais usuários. E que cerca de 40%, oferece 

raramente. Entre os alunos de graduação e pós-graduação a oferta de carona é maior, 

com destaque para os alunos de graduação. Essa taxa decresce bastante entre o 

grupo dos servidores. 

  

42%

21%

12%

14%

20%

16%

30%

42%

43%

35%

41%

48%

46%

43%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aluno de graduação

Aluno de pós-graduação

Servidor técnico/administrativo

Servidor docente

TOTAL

Frequentemente Nunca Raramente



 

86 

 

39. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): NÚMERO DE PESSOAS QUE NORMALMENTE 

LEVA NAS CARONAS 

Aos motoristas que ofertam carona aos demais usuários, perguntou-se quantas 

pessoas eles normalmente levavam. Os resultados estão resumidos na Tabela C-30 e 

na Figura C-35. 

Tabela C-30 - Número de pessoas levadas em média pelos usuários de automóvel que oferecem 

carona 

Nº médio de 
caronistas 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

1 pessoa 
63 97 150 83 393 

52% 76% 87% 89% 76% 

2 pessoas 
41 28 20 6 95 

34% 22% 12% 6% 18% 

3 pessoas 
17 2 3 4 26 

14% 2% 2% 4% 5% 

4 pessoas 
1 1 0 0 2 

1% 1% 0% 0% 0% 

 

 

Figura C-36 - Número de pessoas levadas em média pelos usuários de automóvel que oferecem 

carona 

 

De maneira geral, é possível analisar que a taxa de ocupação dos veículos é baixa, já 

que a grande maioria dos automóveis leva dois ocupantes (motoristas e uma carona). 
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40. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): FREQUÊNCIA DE USO 

Aos motoristas que acessam a Área 1 de automóvel, também foi perguntado se ele 

utiliza algum outro modo para ir até o campus. Os resultados estão resumidos na 

Tabela C-31 e na Figura C-36. 

Tabela C-31 - Uso de algum outro modo, alternativo ao automóvel, para o acessar a Área 1 do campus 

USO AUTOMÓVEL 

Grupos 

TOTAL 
Aluno de 

graduação 
Aluno de pós 

graduação 
Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Não, às vezes utilizo outro(s) 
modo(s) de transporte 

56 43 35 33 167 

38% 23% 12% 20% 21% 

Sim, sempre utilizo o 
automóvel 

90 141 264 129 624 

62% 77% 88% 80% 79% 

 

 

Figura C-37 - Uso de algum outro modo, alternativo ao automóvel, para o acessar a Área 1 do campus 

 

Pode-se notar que a grande maioria dos usuários, principalmente servidores, só utiliza 

o automóvel para acessar o campus. No caso de alunos de pós-graduação esta taxa é 

menor, e entre os alunos de graduação é menor ainda, cerca de 60%. 
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41. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): MODO ALTERNATIVO 

No caso de na questão 40 o usuário informar que utiliza um outro modo, foi 

perguntado que modo era esse. Os resultados estão apresentados na Tabela C-32 e 

na Figura C-37. 

Tabela C-32 - Modo alternativo para os usuários do automóvel 

Modo alternativo ao 
automóvel 

Grupos 

TOTAL 
Aluno de 

graduação 
Aluno de pós 

graduação 
Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

A pé 
44 36 12 23 115 

79% 80% 34% 70% 68% 

Bicicleta 
5 4 5 4 18 

9% 9% 14% 12% 11% 

Carona 
2 1 4 2 9 

4% 2% 11% 6% 5% 

Motocicleta 
0 0 7 3 10 

0% 0% 20% 9% 6% 

Ônibus do transporte 
público urbano 

3 3 7 0 13 

5% 7% 20% 0% 8% 

 

 

Figura C-38 - Modo alternativo para os usuários do automóvel 

 

Nota-se que o modo de transporte secundário mais utilizados pelos usuários de 

automóvel é o modo a pé. Outro ponto relevante que deve ser destacado é a não 

utilização do transporte público pelos docentes. 
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42. MOTIVO POR NÃO UTILIZAR O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Aos não usuários do transporte público urbano, perguntou-se qual o motivo de não o 

utilizar. Nessa questão era possível marcar mais de uma alternativa A seguir, são 

apresentadas as análises para estas questões na Tabela C-33 e na Figura C-38. 

Tabela C-33 - Motivos por não utilizar o transporte coletivo urbano 

Motivo 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós 
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Moro muito perto do "campus 1" 
706 349 79 70 1204 

71% 56% 16% 30% 51% 

Andar de ônibus é muito 
desconfortável 

114 72 72 33 291 

11% 11% 15% 14% 12% 

O ponto de ônibus é muito longe 
da minha casa 

46 33 23 22 124 

5% 5% 5% 10% 5% 

Demanda muito tempo no trajeto 
132 0 0 0 132 

13% 0% 0% 0% 6% 

Há poucos horários de ônibus 
para o "campus 1" 

76 86 105 51 318 

8% 14% 22% 22% 14% 

Há poucos pontos de ônibus 
próximo ao "campus 1" 

42 29 34 5 110 

4% 5% 7% 2% 5% 

Outras pessoas dependem do 
meu modo de transporte 

(exemplo: levar filho na escola) 

6 30 145 55 236 

1% 5% 30% 24% 10% 
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Figura C-39 - Motivos por não utilizar o transporte coletivo urbano 

 

Em todos os grupos de usuários, a grande maioria respondeu que não utiliza o modo 

ônibus por morar próximo à Área 1 do campus da USP. Entre os servidores, uma 

parcela significativa respondeu que o motivo era porque outras pessoas dependem do 

seu modo de transporte. 
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43. SENSAÇÃO DE SEGURANÇA AO REDOR DO CAMPUS (ÁREA 1) 

A seguir, são apresentados os resultados da sensação de segurança em cada um dos 

acessos da Área 1, separadas por turno. Além disso, de forma opcional os 

respondentes teceram comentários sobre a respeito da sensação de segurança na 

Área 1 do campus. Estes comentários são apresentados na sequência. 

 

 PORTARIA ARQUITETURA (Av. Trabalhador São-carlense): 

 
Tabela C-34 - Sensação de segurança ao acessar o campus pela portaria da Arquitetura 

 Portaria da Arquitetura 
(Av. Trabalhador São-

carlense) 

Grupos  

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

M
a

n
h

ã
 

Seguro 
193 172 116 70 551 

19,1% 26,8% 23,7% 30,3% 23,2% 

Parcialmente seguro 
78 62 57 18 215 

7,7% 9,7% 11,7% 7,8% 9,1% 

Inseguro 
8 10 11 5 34 

0,8% 1,6% 2,2% 2,2% 1,4% 

T
a

rd
e

 

Seguro 
159 145 102 57 463 

15,8% 22,6% 20,9% 24,7% 19,5% 

Parcialmente seguro 
103 86 71 30 290 

10,2% 13,4% 14,5% 13,0% 12,2% 

Inseguro 
13 11 10 6 40 

1,3% 1,7% 2,0% 2,6% 1,7% 

N
o

it
e

 

Seguro 
6 14 18 12 50 

0,6% 2,2% 3,7% 5,2% 2,1% 

Parcialmente seguro 
78 93 51 29 251 

8% 15% 10% 13% 11% 

Inseguro 
193 117 71 44 425 

19,1% 18,3% 14,5% 19,0% 17,9% 

TOTAL 
1009 641 489 231 2370 

42,6% 27,0% 20,6% 9,7% 100,0% 
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Figura C-40 - Sensação de segurança no turno da manhã 

 

 

Figura C-41 - Sensação de segurança no turno da tarde 
 

 

Figura C-42 - Sensação de segurança no turno da noite  
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 PORTARIA DA FÍSICA/PRODUÇÃO (Rua Miguel Petroni, em frente à Praça 

dos Universitários) 

 
Tabela C-35 - Sensação de segurança ao acessar o campus pela portaria da Física/Produção 

 Portaria da 
Física/Produção (Rua 

Miguel Petroni, em frente à 
Praça dos Universitários) 

Grupos  

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

M
a

n
h

ã
 

Seguro 
34 40 60 18 152 

3,4% 6,2% 12,3% 7,8% 6,4% 

Parcialmente seguro 
9 18 26 15 68 

0,9% 2,8% 5,3% 6,5% 2,9% 

Inseguro 
1 2 1 1 5 

0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2% 

T
a

rd
e

 

Seguro 
27 36 51 14 128 

2,7% 5,6% 10,4% 6,1% 5,4% 

Parcialmente seguro 
15 19 33 19 86 

1,5% 3,0% 6,7% 8,2% 3,6% 

Inseguro 
2 4 2 0 8 

0,2% 0,6% 0,4% 0,0% 0,3% 

N
o

it
e

 

Seguro 
4 7 8 3 22 

0,4% 1,1% 1,6% 1,3% 0,9% 

Parcialmente seguro 
15 15 22 12 64 

1% 2% 4% 5% 3% 

Inseguro 
25 31 32 18 106 

2,5% 4,8% 6,5% 7,8% 4,5% 

 
TOTAL 

1009 641 489 231 2370 

 

42,6% 27,0% 20,6% 9,7% 100,0% 

 

 

Figura C-43 - Sensação de segurança no turno da manhã 
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Figura C-44 - Sensação de segurança no turno da tarde 

 

 

Figura C-45 - Sensação de segurança no turno da noite 
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 PORTARIA DA FÍSICA (Rua Miguel Petroni, logo abaixo da Igreja de N. 

Sra. de Fátima) 

 

Tabela C-36 - Sensação de segurança ao acessar o campus pela portaria da Física 

 Portaria da Física (Rua 
Miguel Petroni, logo abaixo 

da Igreja de N. Sra. de 
Fátima) 

 Grupos 

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

M
a

n
h

ã
 

Seguro 
65 35 34 27 161 

6,4% 5,5% 7,0% 11,7% 6,8% 

Parcialmente seguro 
27 23 23 6 79 

2,7% 3,6% 4,7% 2,6% 3,3% 

Inseguro 
4 1 2 0 7 

0,4% 0,2% 0,4% 0,0% 0,3% 

T
a

rd
e

 

Seguro 
50 28 30 26 134 

5,0% 4,4% 6,1% 11,3% 5,7% 

Parcialmente seguro 
37 27 28 6 98 

3,7% 4,2% 5,7% 2,6% 4,1% 

Inseguro 
9 4 3 1 17 

0,9% 0,6% 0,6% 0,4% 0,7% 

N
o

it
e

 

Seguro 
3 1 6 7 17 

0,3% 0,2% 1,2% 3,0% 0,7% 

Parcialmente seguro 
21 17 15 13 66 

2% 3% 3% 6% 3% 

Inseguro 
73 36 29 12 150 

7,2% 5,6% 5,9% 5,2% 6,3% 

 
TOTAL 

1009 641 489 231 2370 

 

42,6% 27,0% 20,6% 9,7% 100,0% 

 

 

 

Figura C-46 - Sensação de segurança no turno da manhã 
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Figura C-47 - Sensação de segurança no turno da tarde 

 

 

Figura C-48 - Sensação de segurança no turno da noite 
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 MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO (Rua Dr. Carlos de Camargo Sales, junto 

ao CAASO) 

 

Tabela C-37 - Sensação de segurança ao acessar o campus pela portaria da Matemática 

 Portaria da Matemática 
e Computação (Rua Dr. 

Carlos de Camargo 
Sales, junto ao CAASO) 

Grupos  

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

M
a

n
h

ã
 

Seguro 
239 80 21 28 368 

23,7% 12,5% 4,3% 12,1% 15,5% 

Parcialmente seguro 
92 31 24 2 149 

9,1% 4,8% 4,9% 0,9% 6,3% 

Inseguro 
5 9 2 3 19 

0,5% 1,4% 0,4% 1,3% 0,8% 

T
a

rd
e

 

Seguro 
186 56 22 26 290 

18,4% 8,7% 4,5% 11,3% 12,2% 

Parcialmente seguro 
138 55 21 4 218 

13,7% 8,6% 4,3% 1,7% 9,2% 

Inseguro 
14 9 4 3 30 

1,4% 1,4% 0,8% 1,3% 1,3% 

N
o

it
e

 

Seguro 
7 3 4 2 16 

0,7% 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 

Parcialmente seguro 
72 28 10 11 121 

7% 4% 2% 5% 5% 

Inseguro 
259 88 24 18 389 

25,7% 13,7% 4,9% 7,8% 16,4% 

 
TOTAL 

1009 641 489 231 2370 

 

42,6% 27,0% 20,6% 9,7% 100,0% 

 

 

Figura C-49 - Sensação de segurança no turno da manhã 
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Figura C-50 - Sensação de segurança no turno da tarde 

 

 

Figura C-51 - Sensação de segurança no turno da noite 
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 OBSERVATÓRIO (Av. Dr. Carlos Botelho) 

 

Tabela C-38 - Sensação de segurança ao acessar o campus pela portaria do Observatório 

 Portaria do 
Observatório (Av. Dr. 

Carlos Botelho) 

Grupos  

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

M
a

n
h

ã
 

Seguro 
81 44 9 12 146 

8,0% 6,9% 1,8% 5,2% 6,2% 

Parcialmente seguro 
17 11 2 3 33 

1,7% 1,7% 0,4% 1,3% 1,4% 

Inseguro 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

T
a

rd
e

 

Seguro 
68 41 7 12 128 

6,7% 6,4% 1,4% 5,2% 5,4% 

Parcialmente seguro 
31 15 3 2 51 

3,1% 2,3% 0,6% 0,9% 2,2% 

Inseguro 
0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

N
o

it
e

 

Seguro 
6 1 1 3 11 

0,6% 0,2% 0,2% 1,3% 0,5% 

Parcialmente seguro 
37 29 1 8 75 

4% 5% 0% 3% 3% 

Inseguro 
53 23 3 4 83 

5,3% 3,6% 0,6% 1,7% 3,5% 

 
TOTAL 

1009 641 489 231 2370 

 

42,6% 27,0% 20,6% 9,7% 100,0% 

 

 

Figura C-52 - Sensação de segurança no turno da manhã 
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Figura C-53 - Sensação de segurança no turno da manhã 

 

 

Figura C-54 - Sensação de segurança no turno da noite 
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ID Respostas 

1 
Algumas vezes no entorno e dentro do campus, a noite, já soube de casos que me 
deixam insegura de andar pelo campus. Agora com as luzes se LED minha 
insegurança em andar pelo campus e pelo entrono a noite diminuiu . 

2 

Moro na saída da Matemática, porém, já morei na Arquitetura e na Física - ambas 
mais perigosa que aquela.  A saída da Arquitetura tem o problema de estar mais 
afastada do centro ou de avenidas movimentadas, a da Física há muitas pessoas 
que abordão os estudantes - em qualquer horário do dia (e todas as semanas).  E 
quanto a segurança, a melhor - particulamente - é a da Produção. 

3 Não 

4 A universidade deveria liberar a entrada da polícia nos campis. 

5 Aumentar a iluminação em áreas escuras. 

6 

A portaria muitas vezes não gosta de trabalgar e o que exigem são muitas vezes 
sem educação.  A ronda nem sempre está onde vc precisa. Outro dia meu 
namorado qse foi assaltado no ICMC. Fui pegá-lo as 23 goras e um cara com um 
fox branco o abordou perguntando umas coisas sem nexo. Sua lochila só não foi 
levada porque eu cheguei e ele se despediu falando que era funcionário da USP. 
Sei que eh pública e não pode barrar a entrada de pessoas mas penso que 
necessita de um cadastramento de veículos de pessoas que entram bem como a 
documentação para mostrar ordem no lugar. 

7 

Em alguns pontos das cercanias da universidade, há necessidade de aprimorar o 
sistema de iluminação e de promover uma fiscalização mais rígida em relação à 
manutenção de terrenos baldios, que, quando não cuidados propriamente, podem 
ocultar pessoas mal intencionadas. 

8 
As regiões ao redor das entradas da universidade são, frequentemente, zonas de 
ocorrência de assaltos, furtos e roubos. Praças e ruas mal iluminadas, mal 
frequentadas e pouco policiadas. 

9 
Ao redor de todas as portarias da USP durante o período noturno ficam rodeadas 
de pessoas suspeitas. 

10 
Costumo estacionar fora do Campus, na região da Igreja NS de Fátima. Há sempre 
moradores de rua e, aparentemente, usuários de drogas na região que insistem 
em pedir dinheiro. Eles trazem uma sensação muito grande de insegurança. 

11 A iluminação do Campus é, de maneira geral, deficiente. 

12 Ja ouvi sobre casos de furtos depois das 18h 

13 
Costumo me exercitar no campo, e acho que aquela região é muito mal iluminada 
e desprotegida no final da tarde. Sinto muito medo de ir embora depois que 
escurece. 

14 
Os assaltos perto da entrada da matemática (jardim lutfalla, onde eu moro) estão 
cada vez mais frequentes e as ruas são pouco iluminadas, inclusive dentro do 
campus os caminhos são escuros. 

15 Mais segurança principalmente na saída da matemática. 

16 
Já fiquei sabendo de vários assaltos perto da portaria da Matemática, assim como 
já presenciei pessoas mal encaradas  e uma amiga já precisou correr de um 
tarado. 

17 
A PARTE EXTERNA É MUITO RUIM ILUMINAÇÃO, TEM QUE FAZER PODA DE 
ARVORES  EXISTE MUITAS CILADAS .... 

18 
Nunca fui furtado ou passei por situações difíceis no Campus, porém acredito que 
no período noturno poderiam melhorar a iluminação. 

19 Principalmente nas saídas da Física e da Arquitetura considero muito inseguro 

20 Há muitos usuários de droga nas proximidades da universidade 

21 Falta de iluminação nos arredores do campus 

22 Como já comentei, uso o carro para me proteger. 
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23 
Usuários de drogas, residentes nas proximidades abordando motoristas nos 
sinaleiros e estacionamentos. 

24 
Muitas pessoas, como eu em grande parte das vezes, preferem fazer um trajeto 
mais longo que passe por dentro da Universidade em vez de um muito mais curto 
que passe ao redor. 

25 
O que não dá muita sensação de segurança é o fato do trajeto ser escuro em 
muitas partes, dentro e fora do campus, com, ainda, muitas obras no caminho. 

26 
Exigem algumas regiões que são propícias a abordagens criminosas, e é 
necessário que se invista em educação e qualidade de vida para essas pessoas. 

27 Varios amigos meus já foram abordados de maneira hostil perto do campus 1. 

28 
Geralmente vou de carro quando tenho que voltar a noite (quase todos os dias), 
pois a área em que moro tem fama de ser perigosa (arredores da física). 

29 
É preocupante a grande quantidade de assaltos a estudantes que tem acontecido 
nas proximidades do Campus 1 da USP de São Carlos. 

30 

Ao redor do Campus, há uma concentração enorme de pessoas que abordam 
frequentemente os alunos. Comigo, isso ocorre frequentemente nas ruas Miguel 
Petroni e da Jacinto Favoretto. As abordagens são intimidadoras e sempre em 
busca de dinheiro. 

31 Diferente do campus 2, onde a segurança precisa ser reforçada. 

32 

Na rua Miguel Petroni há um portão social, onde eu acredito será uma futura 
entrada para pedestres pois começaram a construir uma guarita. Mas a obra parou 
a algum tempo. Essa entrada para pedestre seria muito importante para alunos 
que moram naquela região. Eu moro na travessa da Miguel Petroni que está na 
direção deste portão, e eu estaria dentro da universidade em menos de 5 minutos. 
Muitas vezes fico na universidade até a noite e me sinto muito insegura de 
caminha até em casa por essa região, o histórico de assaltos é assustados. 
Garanto que muitos alunos se sentiriam mais seguros se a entrada fosse 
concluída. Obrigada 

33 A praça em frente a entrada da arquitetura não é muito iluminada. 

34 

já tive o tape do carro roubado em frente ao predio de segurança que fica ao lado 
do Caaso, em 2002. Um jovem foi visto por mim, mas estando dentro da USP me 
detive ao pensar qualquer suspeita. Ele dobrou a porta do carro e em 5 minutos 
(tempo depois do qual eu voltei) o carro havia sido violado.    Já tive problemas de 
enfrentamento com os seguranças do campus quando eu andava em patins. Já fui 
obrigada a retirar os patins dos pés quando me transportava em patins para a 
Arquitetura. Tive que fazer uma reunião com o então prefeito do Campus 
Dagoberto para questionar porque não me deixavam entrar em patins no ampus. 
Naquela ocasião ele disse que abriria uma excessão para o meu caso, situação 
que eu refutei veementemente, pois acredito que TODOS deveriam poder andar 
em patins como meio de transporte. Foi uma situação no mínimo ridícula. 

35 
Moro numa rua extremamente escura, o poste de luz está estragado faz tempo. 
Além disso há diversas construções ao redor que contribuem para um ambiente 
inseguro, onde pessoas mal intencionadas podem se esconder. 

36 
Em algumas noites o campus se mostra um lugar meio perigoso para se estar, no 
entanto, no geral, ele se mostra muito mais seguro que qualquer outro lugar da 
cidade 

37 

Acredito que seja falta de investimento da prefeitura e da universidade, pois os 
índices de violência poderiam ser reduzidos simplesmente com melhoria da 
iluminação e disponibilização de uma ronda durante o dia inteiro ao redor do 
campus.  A sensação é de total insegurança, pois ouvimos casos de assalto 
durante o dia, e não apenas no período noturno.  Mesmo dentro da universidade 
me sinto insegura ao me deslocar a noite. 
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38 
A segurança dos arredores do campus dependem muito, também, do policiamento 
público, bem como de obras no sistema de iluminação das ruas pelas instâncias 
municipais. 

39 maior presença da policia militar dentro campus 

40 
Já conheci várias pessoas que foram assaltadas indo/voltando da universidade em 
áreas próxima a USP. 

41 
À noite, a rua que utilizo (rua luiz vaz de toledo pizza) é muito escura e já tive 
problemas nela, principalmente de homens me seguindo (sou mulher e isso é 
muito aterrorizador). 

42 
Precisa melhorar muito a questão da segurança no Campus 1.  Há muitos relatos 
de assaltos no trajeto entre a casa e Campus 1, principalmente à noite. 

43 
As ruas sao bem vazias a noite perto da saida da matematica onde resido. Isso me 
faz ter muito medo de andar sozinha apos as 22h 

44 

Sou a favor da presença da Polícia Militar em peso tanto no interior quanto nos 
arredores do campus não apenas por questão de assaltos, violência e assédios, 
mas também para tratar de drogas ilícitas no entorno, já tendo presenciado 
usuários na lateral do campo (atrás dos aparelhos de ar-condicionado do prédio da 
Eng. Elétrica) ao passar por ali à noite e também próximo ao observatório (no 
bosque) no meio da tarde. Não duvido que haja tráfico de drogas no campus. 
Gostaria de adicionar também que não sinto segurança nenhuma com a guarda 
universitária, acho que ela poderia ser ampliada (tanto em termos de pessoal 
quanto de equipamento) e portar armas, ainda que não letais. 

45 

Acredito que restringir a entrada de pessoas estranhas ao campus seria um grande 
passo na melhoria da segurança. restringir mas não proibir. colocar catracas nos 
portões. quem tem o cartão usp entra e quem não tem identificar e perguntar o que 
irá fazer no interior do campus. 

46 Talvez a região da saída da física seja a área mais insegura no período noturno. 

47 Os maiores problemas são na saída da matemática 

48 

Deveriam haver mais portarias espalhadas pelo campus. Dessa maneira os 
estudantes teriam que andar menos para adentrar o campus e ele seria utilizado 
mais pelos moradores da cidade, o que acarretaria num fluxo maior de pessoas e, 
portanto, numa segurança maior para todos. 

49 Inseguro especialmente nos arredores da portaria da Física. 

50 

nos último dois meses, pessoas tem sido assaltadas há uma quadra da entrada da 
matemática, independente do horário, a noite fica mais perigoso, devido à falta de 
policiamento, bem como a escuridão das ruas que não são muito povoadas nesse 
horário 

51 
Pela manhã sempre vejo a vigilância, na parte da tarde já vejo uma diminuição do 
movimento quanto a vigilância e na parte da noite vejo pouco. 

52 

Uma ronda da polícia, nos arredores do campus (não dentro), deve intimidar os 
delinquentes, pois qualquer tentativa de crime dentro da universidade vem de fora, 
e o criminoso tem de sair da mesma. Os crimes que ocorrem no trajeto é um 
problema que também devem diminuir com a ronda policial. 

53 
Eu morei cerca de 3 anos muito próximo a saída da matemática e a sensação de 
segurança é muito pouca nesta região. 

54 

Como já havia comentado anteriormente, para diminuir a insegurança para os 
alunos que moram próximos à saída da física , na região abaixo da igreja, uma boa 
medida a ser tomada é abrir/ disponibilizar a entrada e saída de pedestres na 
portaria da física abaixo da igreja, durante os finais de semana e feriados.    Obs: 
Esta portaria é fechada em tais dias. 

55 Grande insegurança na área próxima a física 

56 
Normalmente esses periodos costumam ter poucas pessoas o que leva a ter uma 
certa insegurança, principalmente pelos relatos de assaltos que ocorreram a 
poucos metros de algumas entradas da USP 
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57 Acho que falta policiamento aos arredores da faculdade. 

58 
Vou de carro para o campus na parte dos dias da semana por medo, pois moro 
perto da USP. Mas a freqüência de assaltos tem aumentado muito ao redor da 
USP, principalmente na região da saída da matemática. 

59 

Desde que comecei a frequentar o campus 1 da Usp São Carlos, em 2005, este é 
o momento mais crítico em termos de segurança. Os assaltos, furtos e ameaças 
por parte de ladrões/usuários de droga, em todo o entorno da universidade, 
atingiram um nível alarmante. É raro o dia em que não presenciamos intimidações 
e roubos no caminho de casa. Chegamos ao ponto de criar uma página na rede 
social Facebook para a descrição dos delitos cometidos, com o intuito de avisar 
aos colegas os principais e mais perigosos trajetos perto da Usp. Hoje, 
infelizmente, não existem mais tais principais trajetos e nem horários oportunos 
para a ação dos bandidos. Nesta semana, um colega de laboratório foi assaltado à 
mão armada, às 10h da manhã, próximo ao cartódromo do bairro Cidade Jardim.    
Uma questão mais recente e também crítica é o acesso de bandidos ao campus da 
Usp. Hoje em dia, não é raro vermos assaltantes "conhecidos" (ou seja, que antes 
ficavam somente fora do Campus) no interior da Usp. Até mesmo próximos às 
agências bancárias. O acesso ao campus deve, por direito, ser público, mas 
acredito que a fiscalização interna deveria ser reforçada. 

60 Os assaltos ao redor do campus estão sendo rotineiros. 

61 
A insegurança no período noturno ocorre fora da universidade no trajeto da 
universidade para a casa. 

62 
Acredito que depois da 18:00 hs só poderia entrar no campus pessoas a pé ou 
com automóveis com identificação comprovada de integrante do Campus, caso 
contrário não poderia entrar. 

63 Passei a andar somente de carro depois que fui assaltado. 

64 
Quanto menos pedestres estiverem andando perto de mim, mais eu sentirei 
inseguro. 

65 

Na realidade, não há mais horário totalmente seguro ao redor do campus, 
especialmente nos lados oeste e norte. Eu já fui abordado por pedintes/usuários de 
drogas e meu aluno de doutorado foi assaltado a pé na portaria da saída da 
Física/Mecânica. 

66 
trafego dentro da universidade somente com apresentaçao de documento,na 
portaria para pedestre  . 

67 
Diversos assaltos, refletidos pelo mapa de assaltos criado por estudantes em 2012 
(acredito eu).  A sensação de insegurança é terrível, limita muito a qualidade de 
vida na cidade. 

68 
Às vezes encontro pessoas pedindo esmola na saída da Matemática (na Rua Luiz 
Vaz de Toledo Pizza) ou alguém revirando o lixo dos prédios buscando material 
reciclável (eu imagino). 

69 Falta de policiamento CONSTANTE e ROTINEIRO ao redor do campus 

70 
Ficou muito melhor, e nos sentimos muito mais confortáveis quanto à segurança, 
com as melhorias recentes na iluminação. Quando está escuro sentimos medo. 

71 

Falta muito policiamento ao redor do campus, consequentemente, os assaltantes 
se aproveitam dessa situação e agem livremente, sem nenhum medo. Quem fica 
com medo são os estudantes, que não podem levar seus computadores às aulas 
pois temem serem furtados no caminho.   Falta também a punição daqueles que 
cometem os delitos, pois quando não há essa ação, os mesmos ficam com a 
sensação de que nada irá acontecer com eles, e continuam roubando e 
ameaçando os cidadãos inocentes. 

72 

Há uma série de assaltos compartilhadas entre os frequentantes na Universidade. 
Já sofri abordagem "estranha" da qual consegui me livrar em virtude da 
aproximação de outros transeuntes. A situação maior de insegurança ocorre nas 
proximidades da entrada do ICMC e da Arquitetura. 



 

105 

 

73 Não sei classificar, pois não ando a pé aqui em nenhum horário. 

74 
Gostaria de ver algum tipo de policiamento (segurança) rondando certas áreas do 
Campus, nitidamente inseguras pela própria geografia do local. 

75 
A segurança que é feita em prol do patrimônio da USP, também deveria ser 
direcionada aos alunos. 

76 Não 

77 

No turno da noite geralmente encontro as ruas vazias, por isto acho parcialmente 
seguras. No entanto quando vejo alguém sem mochila imagino não ser um 
estudante e fico mais "em guarda" e alerta, assim diminuindo minha segurança 
(ainda mais com as ruas vazias) 

78 

Frequento o Campus I, desde 1982, com alguns intervalos em que estive fora.  
Nesses últimos 5 anos, geralmente dois a três dias por semana estou no campus I.  
Diversos colegas relataram ter sido assaltados nos caixas eletrônicos e um só 
caso de bicicleta furtada esse ano.  A circulação de pessoas estranhas (não 
estudantes, não funcionários), principalmente a pé ou bicicleta não é controlada. 

79 
Como moradora do alojamento, percebo movimentação de outros carros dentro do 
campus durante a noite, além dos carros da segurança. 

80 
Não iria de ônibus a noite de forma alguma, pois sei de muitas ocorrências ao 
redor da USP 

81 não 

82 
Nunca tive problemas de segurança no Campus, mas tenho vários amigos que já 
tiveram. Uma vigilância mais ostensiva, principalmente à noite poderia ajudar a 
melhorar este quadro. 

83 
Ja fui abordado até com faca no campus de madrugada. Por tentar conversar, me 
safei! Triste realidade! 

84 nao 

85 
Eu nunca tive problemas com nenhum tipo de assalto ou violência, mas só de 
saber que muitas pessoas já sofreram isso por onde passo já sinto muita 
insegurança. 

86 
Tenho lecionado à noite, e não observo preocupação em geral. Mas não vejo 
policiamento regular. 

87 
Geralmente não frequento o campus no período noturno, mas quando saio mais 
tarde do campus pela Portaria da Física, sempre me coloco em alerta devido ao 
grande número de pedintes nesta área. 

88 

Me sinto muito menos seguro agora do que quando entrei em 2012. A violência 
aumentou bastantes de lá pra cá, começou a piorar em 2013 e agora, em 2014 
piorou ainda mais. Assaltos na saída da Matemática, por exemplo,  se tornaram 
frequentes,diferente do cenário em , em que mal se ouvia falar de casos de 
assaltos nessa região. 

89 
Pouca iluminação, pouco movimento, e usualmente alunos portam equipamentos 
como notebooks, celulares, etc o que os tornam vitimas em potencial para assaltos 
na saída do campus. 

90 Não 

91 
Na região da saída do Observatório não há muitos problemas de assalto devido ao 
comercio ao redor da praça XV, entretanto a região da saída da matemática, fisica 
e arq precisam de mais policiamento e atenção... 

92 

Moro próximo a Miguel Petroni e a marginal. Os Postões da USP ficam muito 
distantes e há sempre pessoas pedindo dinheiro (algumas de maneira bem 
agressiva) próximo a minha casa. O exterior da USP próximo da miguel petroni e 
marginal é mal iluminado. 

93 Já fui assaltado voltando para casa à noite 

94 
Os bandidos que assaltam os alunos agem sempre no mesmo lugar e ninguém faz 
absolutamente nada. Todos sabem que a saída da Matemática e da Física é ponto 
desses criminosos. 
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95 
Fui abordado na rotatória do ICMC (em frente a biblioteca) porem o assalto não 
ocorreu pois minha namorada chegou com o meu carro e o assaltante fugiu. 

96 
Quando era mais novo não me sentia ameaçado, porém, agora com 55 anos, 
percebo que corro mais risco ao ir a pé para o campus. 

97 
Com excessão da saída do observatório (saida da produção), todas as demais 
apresentam insegurança à noite; tanto eu quanto varios amigos meus já fomos 
abordados e assaltados entre o caminho usp-casa. 

98 
Fico sempre atento em relação as pessoas estranhas no campus, pois suspeito 
que posso ser roubado. Já fui uma vez roubado (fora da cidade), então sempre 
tenho esse sentimento de suspeita independente de onde estou... 

99 Na região da Saída da Matemática assaltos tem ocorrido com alta frequência. 

100 
Quando preciso ir para a faculdade e voltar tarde, sempre vou de carro pois fico 
com medo de ser assaltada ao sair do campus à noite. 

101 

No Campus 1, perto da moradia que esta ao lado do Caaso, acostuma-se ver 
vendedores de drogas e alunos comprando na modalidade de deixar dinheiro nos 
arvores, e depois o traficante deixa a droga no mesmo lugar ara posteriormente ser 
retirada pelo aluno. 

102 
Alguns pontos no entorno da área 1 são pouco iluminados e também não o 
vigilante noturno fica um pouco "escondido". Também ser apenas um vigilante 
causa certa insegurança, os turnos poderiam ser em duplas a noite. 

103 
Na rua em que eu moro (Dr. Carlos de Camargo Salles), frequentemente, fico 
sabendo de assaltos ou tentativas de assaltos. É uma rua escura, pouco 
movimentada à noite e é a única opção de trajeto viável que eu tenho. 

104 

Hoje podemos ver a carros da PUSP circulando a todo momento no campus, mas 
isso não garante muita segurança ja que na portaria do campus não existe nenhum 
tipo de identificação previa dos motoristas e pessoas que entram no campus, 
muitas vezes amigos, não sendo alunos da USP, dirigindo carro entraram no 
campus 1, dizendo apenas o nome, sem nenhum tipo de confirmação como a 
apresentação do RG ou carteira de motorista por exemplo, ele disseram que pode-
se mentir o nome, eles nunca saberiam. Acho que as portarias da USP possui uma 
segurança muito falha, visto que uma pessoa armada já chegou até o alojamento, 
o que poderia ter causado uma fatalidade ou várias delas. Ainda depois deste 
episódio, a segurança continua da mesma forma. 

105 Esta sensação de segurança à qual me refiro é estando de carro. 

106 
A iluminação do Campus é muito ruim, a partir das 18h já fica perigoso andar 
sozinho pelo Campus. 

107 

Na região da Portaria da matemática, é comum eu ter de voltar para minha casa no 
período noturno. Nessas ocasiões não me sinto seguro, principalmente na rua 
Jacinto Favoretto, que não é muito bem iluminada e já passei por situações 
complicadas lá. 

108 Há muitos pedintes nas redondezas do campus 1. 

109 
Eu como somente uso 1 vez por semana e no periodo da manha e tarde nao 
consigo dar uma opiniao segura sobre o assunto. 

110 
Andar sozinho em torno do campus não dá sensação de segurança, especialmente 
à noite. 

111 

A saída da matemática atualmente se encontra com um índice de furtos e 
abordagens muito elevada. Geralmente os assaltantes começam a circular aquela 
área a partir das 18h00. Afirmo isso pelos relatos que ouvimos das pessoas que já 
foram abordadas neste local. 

112 A insegurança é geral na cidade. 

113 

Muitas pessoas conhecidas relataram assaltos próximo às saídas do Campus 1 
(saída da matemática, saída da arquitetura, saída da física).   Não sei a melhor 
solução para isso, mas os estudantes são bem visados nessas regiões e, 
particularmente, não considero bem iluminada nenhum dessas saídas/regiões e 
não vejo rondas policiais perto também (se é que há rondas policiais, porque o que 
menos eu vejo são carros de polícias nas ruas). 
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114 
Não tenho sensação de segurança ao andar pela região na saída da Matemática, 
à noite. 

115 
Ao entardecer o campus fica pouco iluminado.. com uma sensação de 
insegurança. 

116 
A falta de segurança na saída da Matemática e a da Física é maior no período da 
noite, tanto ao redor quanto dentro da usp. 

117 

Já quase fui assaltado varias vezes em varias tanto na saída da matemática 
quando na trabalhador são carlense.  Sempre tem gente suspeita por perto de olho 
no movimento. Principalmente nas 2 saídas citadas.  Varias vezes avisei os 
guardas da portaria de pessoas rondando por lá e a resposta sempre foi "Não 
posso fazer nada enquanto tiver lá fora. "   Um das vezes estava acompanhando 
uma amiga ate em casa depois da meia noite. Quando notamos que estávamos 
sendo seguidos perto da entrada da Física. Tentamos entrar de volta na usp mas o 
portão ja estava fechado. Chamamos o guarda da guarita e ele se negou a abrir o 
portão dizendo "Um monte de marmanjo ai com medo de mendigo". Chamamos a 
policia e esperamos por mais de 20 minutos na frente do portão fechado e nem 
eles apareceram.     A noite aos arredores da USP não tem segurança nenhuma. 

118 
A melhoria da iluminaçao no trajeto entre a entrada do observatorio até o CAASO 
ficou excelente. Da mais segurança. 

119 
A segurança acaba imediatamente após a cancela da entrada da arquitetura. Na 
volta pra casa à noite, se não estou de bicicleta prefiro ir de táxi apesar de ser 
muito caro. 

120 mais luzes e mais câmeras devem ajudar 

121 Melhorar iluminação na rua da Entrada da Matematica 

122 
Eu nunca tive problemas, mas as portarias do IFSC, do IAU e do ICMC realmente 
são perigosas à noite. 

123 

dou aulas para o curso noturno de Bacharelado em Sistemas de Informação, e 
realmente fico muito apreensiva no trajeto de ir e sair da aula, porque as luzes são 
fracas, e não se vê pessoas com cara mas confiável andando no campus. muito 
chato! 

124 
não há horários em que haja segurança, uma vez que boa parte dos assaltos 
ocorrem durante o dia. Ao redor do campus, há o problema dos usuáruos de 
drogas pedindo/furtando/intimidando as pessoas 

125 
Porque venho de carro, assinalei - seguro.  O mesmo não diria, quando raramente 
venho a pé. 

126 

Na saída do observatório e da arquitetura, ainda que existe um pouco de 
segurança nos horários comerciais, mas na saída da física e da matemática é 
totalmente inseguro. Na saída da física, por sinal, uma vez estava esperando o 
ônibus para o campus II e me senti intimidada por um grupo de rapazes que 
estavam fazendo "ronda" perto do ponto de ônibus. Isso aconteceu as 11h da 
manhã de uma quinta-feira. 

127 Pouca iluminação e circulação de pessoas nas ruas à noite 

128 Considero perigoso estacionar a noite na região da engenharia de produção. 

129 A praça da arquitetura é um pouco iluminada e deserta. 

130 
Há muitos casos de furtos no entorno da faculdade. Eu sinto pouca influência pois 
uso muita bicicleta, o que dificulta um pouco a atuação dos ladrões. 

131 Há muitas áreas sem iluminação ou câmeras de vigilância 

132 
A iluminação no entorno da Universidade é ruim. Não há policiamento nos 
arredores do campus. 

133 
Não frequento o campus à noite, coloquei parcialmente seguro baseada no que 
ouço falar. 

134 A nova iluminação melhorou mto a sensaçaõ de segurança à noite. 
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135 
Todo o entorno do campus 1 é perigoso. Como moro bem próximo da guarita da 
entrada da matemática, nunca fui assaltado. No entanto, quem mora 100 metros 
para frente já possui uma insegurança muito maior. 

136 Região da Matemática e Física (Miguel Petroni) são as mais inseguras. 

137 

Existem portarias e regioes aparentemente mais seguras a noite que outras. A 
portaria da Fisica, que é a que eu utiliza, no fim da tarde e a noite nao me passa 
muita segurança, pois as vezes tem um pessoal "estranho" na pracinha e 
abordando a gente para "pedir". 

138 
A saída da matemática é uma das mais perigosas durante a noite. Basta observar 
o número de assaltos na região. 

139 

Me sinto insegura de andar durante o campus a noite. Os seguranças do campus 
deveriam ter um numero para que pudessemos ligar para eles nos acompanharem 
no nosso trajeto noturno. Isso acontecia na Universidade de Toronto. Havia um 
numero que podíamos ligar após as 19h para que um segurança nos 
acompanhasse no nosso trajeto até a portaria do campus. 

140 
Dentro a universidade nunca me senti insegura, mas fora da universidade não é o 
mesmo; por exemplo, a Rua Miguel Petroni é muito sozinha com iluminação muito 
ruim. 

141 
As saídas do ICMC e da Física são corriqueiros os assaltos a noite, sempre 
procuro evitar ao máximo essas saídas, pois acho elas extremamente inseguras. 

142 
A iluminação nas ruas ao redor do campus é precária, havendo locais muito 
escuros durante a noite, como na Miguel Petroni. 

143 Considero o entorno um pouco escuro e com pouco circulação de pessoas. 

144 
Embora eu tenha conhecimento de asssaltos no entorno da entrada/saída da 
física, não me sinto inseguro. 

145 Acho que precisaria de mais iluminação ao redor do campus e mais vigilancia 

146 
A USP poderia pressionar a prefeitura para melhora da iluminação ao redor do 
campus, aumentando a seguranças aos alunos que circulam tarde da noite, após 
aulas, ou após estudar. 

147 
A USP poderia, em parceria com a PMSC, promover melhor iluminação no entorno 
do Campus e solicitar a presença da PM nas proximidades, especialmente no 
trecho Rodoviária-USP. 

148 
As redondezas do campus 1 são, em geral, muito escuras e com pouco 
patrulhamento policial (físico ou por câmeras) 

149 

Sim, depois que colocaram câmeras nas entradas e saídas veículos e pedestres 
controlando o fluxo, melhorou bem a segurança em relação a tudo, acho perigoso 
só no entorno do Campus durante a noite, seria viável fazer uma parceria com a 
Policia Militar para dar uma cobertura especial no entorno do Campus, dando mais 
segurança para todos que circulam no redor do Campus. 

150 As portarias da matemática e da física são as que me causam maior insegurança. 

151 

A violência tem aumentado no entorno do campus 1, sobretudo na saída da Física 
devido a presença de pedintes e, principalmente, usuários de entorpecentes. 
Todos sabemos que há um ponto de venda de entorpecentes na região mas, como 
sempre, ninguém toma uma atitude. Além disso, na sexta-feira estava tendo uma 
aglomeração de pessoas na saída da matemática, que também levava a furtos 
(não sei como está a situação hoje). 

152 
A sensação de insegurança é maior perto das saídas da Arquitetura e da 
Matemática.  Quanto às saídas da Física e da Produção, me sinto segura para 
andar pelos arredores até umas 21h. 

153 
Há muitos assaltos, quase que diariamente, próximo à saída da Matemática. Ouço 
da minha república pessoas gritando que foram roubadas, até mesmo durante a 
luz do dia. 

154 
o acesso é permitido a qualquer transeunte sem identificação, levando para dentro 
do campus usuarios de drogas, assaltantes, 
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155 

Sinto-me relativamente seguro nos arredores da saída da Produção (observatório), 
mas de acordo com relatos de meus colegas as saídas da física, matemática e 
arquitetura apresentam maiores índices de violência, tornando-se inseguras, 
especialmente à noite. 

156 
Achei interessante vcs melhorarem a iluminação no campus um,embora ao redor 
do mesmo nao seja adequada 

157 

O fato de haver uma força policial não me traz segurança alguma. Tenho mais 
medo deles do que de outros tipos de bandidos.  Me sinto seguro no meio de 
bastante gente. A noite o campus é um pouco mais vazio. E a iluminação não 
ajuda. 

158 ja presencei uma tentativa de assalto dentro do campus as 19:00 horas 

159 
Os terrenos para vender/alugar ou construção próximos à entrada da Matemática 
passam muita sensação de insegurança, pois são locais usados para fuga/moradia 
de criminosos. 

160 O campus precisa de segurança. À noite é perigoso andar sozinho(a). 

161 
A rua que resido, Jacinto Favoreto, apresenta uma das mais críticas estatísticas de 
furtos e roubos da cidade. Vizinhos que conheço foram assaltados (celular, 
dinheiro, bicicleta), já se falaram até em arrastões em prédios. 

162 
Melhores iluminação trariam mais segurança aos alunos e pessoas que 
frequentam o campus. 

163 
Falta de iluminação pública adequada e usos mistos abertos no período noturno 
piora a segurança da área. Rondas policiais contribuem, mas não resolvem. 

164 Como toda cidade o entorno é mau iluminado.. 

165 Falta de policiamento na saída da matemática. 

166 
as pessoas precisam colaborar mais, tem muita gente que não toma nenhum 
cuidado, vejo bicicletas sem nenhum cadeado, bolsas largadas, muita falta de 
atenção, acham que com elas nunca vai acontecer, ai acontece. 

167 
Algumas saídas da faculdade frequentemetne tem assaltos (matemática e física) e 
não aumenta mesmo assim o policiamento. 

168 Necessita de melhor iluminação e preparo para a guarda da PP-USP. 

169 
Nunca vejo ronda escolar, viatura circulando ao redor do "campus 1", isso causa 
total falta de segurança. 

170 

Todos os dias acontecem muitos roubos na região, já passou no jornal EPTV mas 
nada muda, o assaltante é praticamente influenciado a continuar visto que se 
alguém reagir a culpa será da própria vítima visto que se deve entregar tudo. 
Acredito que o "nunca reaja a um assalto" para a vítima deve soar como "ninguém 
vai reagir, será fácil" para o assaltante. 

171 
Não existe segurança ao redor do campus. A universidade deveria providenciar 
algum tipo de patrulha, ou posto de segurança, principalmente para horários onde 
a movimentação é pequena. 

172 
Dentro do campus nao tenho sensação de insegurança,  o problema vem do 
portao ate a minha casa 

173 

Moro em São Carlos há 12 anos. A escalada de violência no entorno da USP 
Campus 1, ocorreu principalmente nos últimos 4 anos. Acredito que isso se deva 
tanto a falta de boas políticas municipais e estaduais mas, principalmente, devido 
ao esvaziamento do Campus I no período noturno. Antigamente (a quatro anos 
atrás), o campus I era vivo durante a noite por conta das atividades promovidas 
pelos alunos. O entorno da USP sempre estava movimentado, havia vários tipos 
de atividades (festas, palquinhos livres onde cada um poderia tocar sua música, 
sessão de filmes no palquinho, etc, etc, etc). Hoje em dia o campus durante a noite 
é vazio e seu entorno também. Isso é culpa da USP, toda a violência no entorno da 
USP é em grande parte culpa daqueles que restringiram o acesso as atividades no 
campus e o acesso ao mesmo. 

174 
Deveria haver maior presença da polícia em torno da universidade. Raramente 
vejo alguma viatura. 
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175 
Acho a região próxima a saída da matemática não segura no período da noite, 
assim costumo evitá-la nesse período. 

176 
Saídas da matemática e física são muito inseguras a noite. A grade da USP na Av. 
trabalhador Sancarlense também é bastante isegura. Falta rondas policiais ou até 
mesmo o próprio PPUSP poderia patrulhar essas áreas. 

177 
Já fui assaltada na saída da física as 10 horas da manhã. Estava a 1 minuto de 
distância do portão. Também já fui assaltada de noite na mesma região. 

178 
Não me desloco ao redor do campus, minhas respostas são em cima de 
comentarios que ouço. 

179 
Melhorias na iluminação e um certo policiamento ao redorndo campus já 
melhoraria muita coisa! 

180 
À noite, não me sinto seguro principalmente nas saídas da física ,arquitetura e 
matemática 

181 

Quando morava na Rua Doutor Carlos de Camargo Salles, próximo a entrada da 
Matemática, ouvia várias histórias de assalto a plena luz do dia, geralmente ocorria 
das 07:30 às 09:00 da manhã, horário em que há maior movimento de alunos e 
funcionários.  Se formos parar para pensar isso é um absurdo, como esse tipo de 
gente não se sente acuado de praticar esse tipo de ato em plena a  luz do dia, 
provavelmente porque sabem que não há policiamento na área. 

182 
de noite já fui abordado algumas vezes por, o que acredito ter sido, usuário de 
drogas. Mas acho que por eu não ter dado muita brecha, não fizeram nada além 
de pedir dinheiro e reclamar um pouco. 

183 
Apesar de nunca ter sido assaltada já ouvi vários relatos de pessoas assaltadas 
nas proximidades da entrada da Arquitetura (Campus 1). 

184 Não 

185 não 

186 

Durante o início da noite, com movimentação de alunos, me sinto segura, porém 
mais tarde, de madrugada, sinto grande apreensão, principalmente em espaços 
são pouco iluminados. O trajeto por dentro da Usp não de tanto medo, a parte pelo 
lado de fora dos portões parece muito mais insegura, pois sei de vários colegas 
assaltados voltando para casa nesse horário. 

187 
Há assaltos frequentes na região onde moro, seja de manhã ou a noite. Moro 
muito próximo a USP (1 quarteirão) e mesmo assim o sentimento de insegurança é 
constante. 

188 
Gostaria poder ficar na universidade estudando até tarde sem nenhuma 
preocupação. 

189 

Sou de Ribeirão Preto e tenho acesso ao campus de lá. Lá é comum a própria 
ronda universitária dar voltas de vigilância ao redor do campus (do lado de fora 
mesmo). Não entendo porque a guarda universitária daqui não faz isso. Várias 
vezes o estudante é obrigado a levar notebooks, HD externos e algo eletrônico a 
mais para auxiliar em seus estudos. Com isso, mais do que um alvo fácil, nós 
somos um alvo atrativo. 

190 Escuro. 

191 
Considero particularmente como muito bom o sistema  de segurança do Campus 
1. Sempre que venho trabalhar sinto-me bastante seguro  e devo dizer que jamais  
sofri ou presenciei  qualquer ocorrência  desagradável dentro do Campus. 

192 

A falta de Integração da USP com a cidade de São Carlos faz com que o Campus 
1 se torne algo que não pertença a cidade, o campus não é visto como um local 
público. Portanto, é necessário que se crie uma identidade entre a USP e a Cidade 
de São Carlos, para que os problemas de segurança não sejam apenas discutidos 
aqui ou pelas autoridades, e sim por todos São Carlenses. 

193 

Vários amigos foram roubados enquanto transitavam entre a USP e a casa deles, 
que era perto. Eu vou de carro mas estaciono fora, na USP nunca tem vaga, e 
agora menos ainda depois que fecharam o estacionamento do ICMC. Vou de carro 
principalmente por minha segurança, nunca fui assaltada, mas evito isso. 
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194 A região é muito visada e a insegurança é grande. 

195 Preferi morar mais distante do campus por causa da violência. 

196 As ruas próximas à USP são mal iluminadas. 

197 
falta iluminacao. Os novos postes, apesar de estarem em teste (há MUITO 
TEMPO) funcionam de dia e apagam à noite. MUiTOS guardas porém mal 
remanejados. 

198 Só respondi porque exige resposta 

199 
A sensação de segurança no Campus 2 após o horário normal de expediente 
(Diurno) é nula. 

200 A noite tem trechos muito escuros, sem vigilância. 

201 
Seria melhor se houvesse mais entradas para pedestre em outras localidades do 
campus. 

202 
Infelizmente, os estudantes fizeram tanta campanha para que não houvesse PM 
no campus que agora ficou difícil. 

203 

Cámeras de segurança nos estacionamentos ajudariam muito a identificar coisas 
como batidas, ou asaltos.  O carro de um amigo foi batido e arranhado durante 
uma festa que estava sendo realizada no CAASO e meu carro várias veces foi 
batido durante o dia, por outros carros ou motos. 

204 
A saída da matematica tem sempre muitas ocorrencias de furtos e roubos durante 
a noite. Se preciso sair do campus ao anoitecer, acabo, assim como muitos, 
fazendo o trajeto mais longo por medo. 

205 

Apesar da ronda noturna dos seguranças que e bem eficiente em minha opinião, 
existem locais que a noite ficam vulneráveis pois trabalho até a noite no Campus e 
a movimentação esta reduzida. Pontos próximos ao Salão de Eventos e próxima a 
entrada aos Fundos do Cefer são bastante desertos mas melhoraram com a nova 
iluminado no local. 

206 

A área 1 no período noturno é frequentada por usuários de entorpecentes, além de 
ser usada como refúgio por ladrões, que realizam furtos ou roubos na vizinhança 
da USP. Não é necessário identificação para entrar na USP e não se faz nenhum 
controle sobre as pessoas dentro do campus. Todos os campi da USP precisam de 
mais câmeras e segurança, assim como mais policiamento. Depois do corte da 
segurança terceirizada, a situação piorou. 

207 Policiamento na vizinhanca do campus é mínimo. 

208 
As entradas da USP deveriam ter uma vigilância mais ostensiva com servidores 
bem preparados para o exercício da função. 

209 

Nunca presenciei a guarda universitária fazendo rondas no período noturno. 
Normalmente, eles costumam ficar em pontos fixos preestabelecidos.Ou seja, 
grande áreas do compus costumam ficar vazias durante a noite. Isso causa 
sensação de insegurança. 

210 Nao 

211 

Costumava deixar o carro na pracinha em frente a Física, mais o numero de 
indigentes que se avoluma nesta área começou a ficar muito grande e me intimidar 
bastante, comecei a guardar o carro dentro da USP, mais para isso modifiquei o 
meu horário de chegada ao trabalho, para conseguir vaga para estacionar. 

212 A saída da matemática é muito insegura. 

213 
A queda do efetivo de vigilância da USP e a ausênci de câmeras de segurança 
ainda são pontos em aberto para melhorar a segurança. 

214 O número de assaltos no bairro perto da saída da Matemática é alto. 

215 

Principalmente perto da saída da Física e da Matemática há pontos conhecidos por 
serem inseguros. Na frente da Arquitetura a segurança é razoável, mas andando 
um pouco em direção à Miguel Petroni, as ruas se tornam mais escuras e 
inseguras. 

216 Policiamento ostensivo na área 1 poderia ser melhorado. 
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217 
De noite principalmente depois daa 20:30~21:00 os arredores ficam bem pouco 
movimentado ,facilitando a chance de ser assaltado 

218 
Há grande quantidade de assaltos nos arredores da saída do ICMC. Nos últimos 
meses, além disso, houve também uma quantidade perturbadora de invasões 
domiciliares. 

219 

A instalação de câmeras ao longo de muros externos ao campus 1 poderiam 
ajudar o monitoramento dos redores do campus 1. Ou alguma outra medida para o 
controle de pessoas que circulam o seu redor, já que cada vez mais assaltos estão 
ocorrendo na região, considerando os alunos, funcionários e docentes como sendo 
grande foco de assalto. 

220 A iluminação é bem ruim. 

221 

A sensação no campus é de muito vazio nos horários noturnos. Não há vigilantes à 
mostra para passar pelo menos uma impressão de segurança. E as ruas próximas 
às saídas do campus têm iluminação precária e também são muito vazias. A 
universidade deveria ter uma parceria com a polícia e com a CPFL para garantir, 
respectivamente, uma melhor vigilância e iluminação nos arredores do campus. 

222 
Poucas vezes vemos polícias ou rondas pelos locais, há áreas muito escuras nas 
proximidades, e os estudantes são muito visados por assaltantes, toda semana 
fico sabendo de algum caso de assato, assédio, etc. 

223 Hà muitos pontos que precisam de melhor iluminação. 

224 

Há uma onda muito grande de assaltos a estudantes ao redor do campus, 
principalmente no período noturno. Acho inaceitável uma universidade pública do 
porte da USP não oferecer segurança aos alunos indo atrás da prefeitura municipal 
de São Carlos para pedir maior ronda policial ao redor do campus. 

225 
Sensação de insegurança após as 19:00 principalmente em alguns lugares 
chaves, como a saída da Fisica, Matemática e a praça em frente à arquitetura. 

226 Algumas ruas do Campus 1 são mal iluminadas. 

227 algumas ruas do trajeto são pouco iluminadas. 

228 Não existe local "seguro" próximo ao campus 1. 

229 
A sensação de segurança não é criada com mais muros ou a presença da PM, e 
sim com a presença de pessoas da cidade. Locais onde as pessoas transitam sem 
barreiras ou obstáculos e podem frequentar e se sentir parte. São locais seguros. 

230 
Já aconteceu da trava do carro falhar e o vidro ficar aberto o dia todo, mas estava 
tudo em ordem qdo  voltei... 

231 

No período da manhã a maior parte dos alunos vão logo cedo para campus2. 
Como no inicio da tarde estão no campus1, os meliantes preferem transitar pelo 
campus neste horário. No período noturno Os bandidos sabem que em pontos 
obscuros do campus ( atrás dos alojamentos novos) , atrás do bloco de salas da 
mecatronica e muitos outros locais, a viatura não tem acesso, assim como não há 
ronda de vigilantes e nem camara de monitoração. Então os bandidos atacam 
nestes pontos . Outro local em que alunas temem são os sanitarios atrás da 
geotecnia , quando tem aulas no matadouro á noite. 

232 PRincipalmente nos arredores da matemática e física 

233 
Problemas com iluminação e a existência de muros e grades ao redor da USP são 
algumas das principais causas da insegurança. 

234 

Minha resposta é referente ao trecho que costumo percorrer a pé no entorno do 
campus 1 na região da Av. Carlos Botelho e da Praça XV de Novembro. Não 
costumo circular a pé em outras regiões ao redor do campus 1. Mas se a pergunta 
se referir a meu deslocamento de carro, as minhas respostas são as mesmas para 
qualquer uma das regiões no entorno do campus 1. 

235 Saio do campus entre 18:30 e 19:00. 

236 
A sensação de insegurança é pior ao redor da rua Carlos Camargo Sales e da 
igreja N. S. Fátima. 

237 Fui assaltado duas vezes ao caminhar no entorno do campus 1 durante o dia. 
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238 

Eu me sinto bem insegura durante a noite ao redor do campus 1, por conta de todo 
à má iluminação e todos os relatos de estudantes que são assaltados, sofrem 
violência e assédio. A segurança deveria ser aumentada e a USP também auxiliar 
nessa questão, visto que os estudantes são parte essencial da universidade. 

239 
Relatam-se várias ocorrências de assaltos nas saídas da Matemática e da Física, 
sobretudo no período da noite. 

240 -- 

241 A polícia deveria ficar realizando a ronda, tanto dentro quanto fora do Campus. 

242 
Algumas saidas não apresentam ronda da policia nunca, e sempre tem um 
movimento de pessoas estranhas nessas saidas. 

243 Não. 

244 Sem comentários 

245 
Necessitamos de mais divulgação da Segurança do Campus, pois muitos alunos e 
funcionários não sabem nem aonde está  localizado o prédio da segurança, nem o 
numero do ramal e nem para que serve a segurança no Campus 

246 Não 

247 
Acredito que poderia haver maior iluminação nas ruas proximas ao campus e 
maior presença de policiais ou rondas. 

248 
Já fui seguida duas vezes dentro do Campus I e só não chamei a PM, porque 
consegui falar com um vigia. 

249 
Evito ao máximo andar a pé durante a noite nas redondezas do campus 1. Até 
mesmo de bicicleta me sinto muito inseguro nesse período do dia 

250 
Ao meu ver, a maior insegurança e desconforto é o acesso a pé pela entrada da 
Arquitetura. Atravessar a rua vindo da Cidade Jardim é extremamente perigoso. Se 
não fosse por isso, iria a pé ou de bicicleta com meu filho que estuda na creche. 

251 Polícia Militar: fazer rondas nas imediações externas. 

252 

No período noturno já ouvi muito relatos de amigas que foram assaltadas no 
entorno (nas proximidades das saídas da física, da matemática e da arquitetura). 
Inclusive já quase fui assaltada.     Eu acho que deveria ter mais segurança no 
entorno. 

253 

Não gosto muito da ideia de deixar qualquer pessoa entrar no campus, 
principalmente pessoas suspeitas.  Já tive o desprazer de encontrar várias vezes 
pessoas, principalmente a noite, perambulando pelo campus e que não pareciam 
ser alunos.  Quando houve aquele surto de roubos de bicicleta, fiquei muito 
descontente pela falta de ação da segurança, pois eles comentaram que o mesmo 
cara roubou cerca de 6 bicicletas, mas que eles não poderiam prender o sujeito. 
Qual o intuito de ter a segurança, se eles não podem fazer nada?  Outra coisa que 
me deixa muito descontente é o mal uso das câmeras de segurança. Já bateram 
no meu carro dentro do campus duas vezes. Na primeira vez, eu pedi aos 
seguranças que olhassem os vídeos e eles alegaram que a câmera estava virada 
para o lado oposto do local onde meu carro estava estacionado. Muita 
coincidência, não? Principalmente por que eu notei que meu carro estava batido 3 
horas depois que eu cheguei no campus.  Na segunda vez, eu tive sorte que a 
pessoa é honesta e ela deixou um bilhete. 

254 Policiamento dentro do Campus 

255 

Áreas próximas às praças, principalmente em esquinas, são muito escuras durante 
a noite, mesmo que tenham sido feitas alterações nos esquemas de iluminação do 
campus. Lugares já iluminados tiveram as lâmpadas trocadas, mas locais que 
realmente necessitam de iluminação ainda carecem desse recurso básico de 
segurança. 

256 

Acho que a Sensação de Segurança é influenciada pelos bem materiais que você 
está carregando no momento. Por exemplo, se você está com um notebook na 
mochila, sua sensação de segurança diminui. Mas se você está sem mochila, 
apenas andando pela rua, a sensação de segurança é maior. 

257 A Área da Saída do ICMC conta regularmente com assaltos. 
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258 

A gente sempre ouve falar de assaltos nas redondezas. Amigos sempre reclamam 
também. Particularmente eu nunca tive problemas pq normalmente saio 
preparado. Evito passar por ruas onde vejo suspeitos, etc. E também acho que 
ajuda o fato de eu ser homem, alto e com cara feia. :)  Isso deve inibir um pouco os 
assaltos. 

259 A iluminação nos arredores da universidade deixa a desejar. 

260 
meus colegas comentam muito sobre a saída da matemática e saída da física ser 
perigoso de noite. 

261 
Encontro problemas principalmente nos finais de semana quando alguma das 
portarias estão fechadas ao acesso de pedestres. O caminho torna-se bastante 
inseguro sendo necessário percorrer um caminho mais longo de deslocamento. 

262 Redondezas do campus são muito mal iluminadas. Isso favorece assaltos. 

263 
Não me locomovo a noite porque tenho medo. Alguns amigos já foram assaltados 
e agredidos. 

264 
São muitos casos de assaltos, abordagens e violência que postam nos grupos do 
Facebook diariamente. 

265 
Já sofri uma abordagem próximo a portaria da arquitetura e me sinto realmente 
inseguro para andar ao redor do campu 1 próximo do anoitecer. 

266 
A policia militar tem passado na rua Carlos Botelho em horários de pico de saída e 
entrada dos estudantes.  Não sei nas outras ruas de acesso ao campus, contudo. 

267 Sou a favor da permissão de rondas policiais ao redor e dentro do campus. 

268 

O principal motivo de me deslocar de carro é que moro a 20 minutos do ICMC - 
onde frequento a maior parte do tempo - e nem pelo fato do tempo de trajeto e sim 
porque, na maioria dos dias, não tenho hora para voltar e quase sempre acabo 
voltando na parte da noite até de madrugada até 2013 quando fazia Ciências da 
Computação, agora que mudei para Sistemas de Informação que é nuturno saiu 
mais tarde ainda. O sentimento de inseguraça e mesmo as ocorrências de assaltos 
me fazem sempre ir de carro para universidade.  Com a impossibilidade de utilizar 
a entrada da Matemática durante o dia acabo obrigado a deixar o carro nas 
proximidades o que também gera certa insegurança, mas bem menso do que o 
trajeto à pé e mais mais perto do que dar a volta por dentro. 

269 
As ocorrências vêm crescendo desde que entrei há 5 anos.  Além de câmeras, 
creio que monitoramento da polícia na região também é efetivo. 

270 A iluminação pública na rua em frente ICMC é insuficiente 

271 
A área lindeira ao gradil que bordeia a Av. Trabalhador São-carlense e a Av. 
Miguel Petroni são extremamente insegura durante a noite, tendo apresentado 
inúmeros casos de assaltos a estudantes nessa região não apenas a noite. 

272 
Dependendo do local onde se está deslocando a insegurança pode aumentar, 
como na saída da física. 

273 
Especialmente a Praça dos Universitários, e a Igreja N.Sra. de Fátima são lugares 
super habitados por pessoas que estão sempre nos abordando, pedindo dinheiro e 
nos seguindo. 

274 Saídas da matemática e física dão um ar de insegurança 

275 
Utilizo a saída da física em sentido ao campus 2, pela Miguel Petronim, onde se 
encontram muitos moradores de rua na região e no semáforo da Trab. são 
Carlense 

276 

Já fui assaltado e espancado dentro da universidade em frente ao prédio da 
segurança por dois jovens. Não havia nenhuma câmera por perto que registrou o 
momento, a policia militar não quis entrar no campus para atender o chamado e os 
guardas universitários disseram que só poderiam fazer o boletim interno 
constatando o roubo. 

277 
Ao redor do campus é sempre perigoso, e mesmo quando eu tenho que sair 
durante a tarde eu evito usar a saída da matemática, mesmo que eu precise andar 
bem mais. 

278 Vi um mapa de violência da saída da matemática, vários incidentes 
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279 Já fui abordado por marginais 2 vezes na carlos botelho 

280 
A noite, a segurança ao redor de todo o campus é muito baixa. Já soube de muitos 
alunos que foram roubados nos arredores 

281 

Andar a pé em determinados horarios fora do campus está se tornando impossivel 
para mim. Muitos assaltos para quem anda a pé. Ultimamente a melhor opção está 
sendo ir para o campus de carro, mas ai tem o problema do estacionamento já que 
muitos alunos estão fazendo o mesmo.  Eu costumava treinar beisebol a noite mas 
parei de ir depois que fui assaltado a 100m da portaria da arquitetura.  Muitas 
vezes ja até pensei em trancar o curso e ficar em casa mesmo. Isso é desolador. 

282 
Ao andar proximo do campus 1 à noite, a sensação de insegurança é muito 
grande, mesmo em horários não de madrugada, como 8 ou 9 horas da noite, as 
ruas são muito escuras, sem policiamento e existem muitos "elementos estranhos". 

283 
Nunca me senti insegura no Campus. Seja a pé, de carro ou independente do 
horário. 

284 
Venho de carro, pois a vizinhança não é segura para andar com computador e 
nem para voltar a noite sozinha. 

285 
Não dá pra se sentir seguro em momento algum. Frequentemente ouço que 
alguém foi assaltado em plena luz do dia. A todo momento é possível ser  
assaltado, pois não há muita segurança. Me sinto totalmente inseguro! 

286 Usualmente não circulo pelo/através do Campus. Dificilmente saio do IQSC. 

287 
No período noturno, quem anda à pé no entorno do campus 1, deve redobrar sua 
atenção. 

288 
Saídas da Matemática, Física e Arquitetura invocam maior insegurança, por isso 
utilizo mais frequente a saída da Produção (Observatório). 

289 
Tenho medo de andar ao redor do campus à noite. Apesar disso, às vezes preciso 
passar por esses lugares. Geralmente prefiro passar por dentro do campus. 

290 relatos sobre assaltos são praticamente diarios 

291 

Caso queira um mapeamento dos lugares de assalto você pode perguntar para 
alguns alunos de graduação qual o link do mapa. Lá cada um que tem uma 
ocorrência marca onde foi, como foi e as características do assaltante. Mas a 
segurança perto do campus está cada vez pior, assaltos ocorrem diariamente. 

292 

Antes eu responderia Seguro/Seguro/Parcialmente Seguro, mas depois de uma 
onda de assaltos ao redor do campus no final do semestre passado e um assalto 
que eu sofri às 3 da tarde perto do campus, comecei a me sentir menos seguro 
nas redondezas do campus. 

293 Região da cidade jardim é bem visada para assaltos. 

294 
Quando saio do trabalho à noite me sinto muito insegura, nunca ando sozinha no 
percurso até minha casa. Existem muitos casos de assaltos e tentativas de estupro 
neste local e horário. 

295 Já tivemos casos de estupro dentro e nas redondezas do Campus 1. 

296 

Mais do que o horário, acredito que o ponto ao redor conta mais para o meu 
sentimento de insegurança. Por exemplo nas saídas da física (e miguel petroni até 
a marginal) e da saída da matemática considero inseguras a qualquer momento. 
Enquanto nas demais (Arquitetura e Carlos Botelho) considero mais seguras de 
forma geral. 

297 
Nunca fui assaltado, mas tenho amigos que foram, e diversas vezes ouço sobre 
assaltos na saída da matemática e da física. 

298 

Gostaria de ressaltar que marquei seguro, pois estou me desloco de bicicleta, e 
torna a abordagem de assalto menos provável, porem quem está a pé não é 
seguro, pois ruas proximas da USP campus 1 são pouco iluminadas e a praça em 
frente a entrada da Arquitetura a noite é insegura. 

299 Instalação de posto policial. 

300 Nos atuais dias sempre tenho medo de andar sozinha. 
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301 
A iluminação na rua da saída da matemática é muito ruim, parte do trajeto que faço 
passa por um terreno baldio grande e os dois postes da frente deste terreno estão 
queimados. 

302 
Já fui abordado tanto na entrada da Arquitetura quanto na Matemática em períodos 
diurnos. 

303 

Sendo o campus aberto a população no geral e não havendo qualquer tipo de 
controle na entrada/saída de pedestres, fica evidente o risco de que indivíduos mal 
intencionados se aproveitem da situação. A preocupação é ainda maior para 
moradores do alojamento, tais como eu, que já fui assaltada. 

304 
devido meu deslocamento ser de carro eu me sinto seguro, porém, é sabido que o 
entorno carece de maior segurança. 

305 
Existe pouca divulgação sobre os telefones de emergência para segurança dentro 
do campus. 

306 não 

307 No período noturno e em feriados, acho muito inseguro. 

308 
A rua Miguel Petroni é terrível para se caminhar à noite. Frequentemente sou 
abordado por transeuntes. 

309 
Seria necessário algum tipo de monitoramento, seja por parte do câmpus ou 
demais órgãos públicos nos entornos da universidade, vários estudantes já foram 
assaltados por falta deste auxílio. 

310 
A área entre a portaria da física e a Av Trabalhador Sancarlense é conhecida por 
ser muito perigosa durante a noite, dependendo do horário, uso a saída da 
arquitetura ou vou de carro ao campus 

311 A fiscalização das portarias é superficial. 

312 
Perto da entrada que utilizo, da Miguel Petroni, para chegar ao IFSC, tem uma 
praça que é ponto de trafico além de abrigar alguns sem-teto. 

313 
Falta segurança para quem se desloca para o Campus 1, seja pela Carlos Botelho 
ou nas outras entradas, da física e matemática, por exemplo. 

314 Já fui assaltada próximo a saída da Matemática. 

315 
O poder público tem por obrigação proteger o cidadão daqueles que ficam 
rondando o campus 1 como verdadeiros predadores, pois consideram os alunos 
presas fáceis. 

316 
Tive diversos relatos de alunos que sofreram assaltos no entorno da usp e ao 
saírem do curso da licenciatura noturna. 

317 A nova iluminação LED tem melhorado a USP e o seu entorno 

318 
Tem épocas do ano que tem um grande aumento da violência no entorno da USP. 
Nos últimos 4 anos aumentou muito a insegurança de quem anda no entorno da 
USP. 

319 
O entorno ao redor da Universidade é muito perigoso, referente a assaltos. A 
própria Universidade, em sua área interna, é perigosa, visto não haver nenhum 
controle na entrada de pedestres. 

320 Já fui assaltado no entorno da USP. 

321 Ruas muito escuras durante a noite. E costumam ficar muito vazias 

322 Os lados da USP com muros totalmente fechados apresentam menos segurança. 

323 
infelismente crianças novas já são dependentes quimicos então, acabam roubando 
para manter o vicio e isso vem crescento dia a dia 

324 
Muitos usuários de crack cruzam o campus entre a saída da física e a da 
matemática.  Eles fazem o trajeto entre a região da rodoviária e a "boca de fumo" 
existente na vila pureza. 

325 Não. 

326 
Grande quantidade de pedintes nas avenidas Miguel Petroni e Trabalhador são 
carlense e na Praça XV. Alguns destes podem ainda hostilizar os estudantes, por 
saber que eles muitas vezes portam notebooks e outros equipamentos eletrônicos. 
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327 a entrada no campus deveria ser identificada na portaria. 

328 
Não é raro encontrar colegas que já foram assaltados nos mais diversos horários, 
principalmente à noite. 

329 
Há áreas que necessitam melhoras com relação a segurança. Durante o dia, de 
um modo geral, para pessoas caminhando, é razoavelmente seguro. O mesmo 
não se aplica à segurança de carros e bicicletas! 

330 Entrada matemática e física inseguras 

331 Pouca iluminação, pouca vigilância. 

332 
A questão de segurança limita minha vontade de fazer atividades extracurriculares 
(ter que sair de noite do campus, levar notebook na mochila). 

333 Raramente se vê policiamento na saída da matemática. 

334 
A insegurança a noite parte da falta de iluminação principalmente na frente da 
creche municapal que se encontra na rua da saída da matemática. Ademais, a 
visibilidade dos motoristas para atravessar a rua é menor nos períodos noturnos. 

335 
Maior participação da PM ao redor do Campus, e talvez, montar um posto policial 
fixo nas redondezas do Campus. 

336 
Os alunos relatam roubos na área perto da USP no período noturno. Andar de 
carro é seguro, a pé, a noite, não é seguro. 

337 

Tenho a impressão de que a violência em torno da USP seja mais acentuada no 
lado que corresponde os arredores da saída e entrada da Física e mais moderados 
do lado que corresponde as entradas/saídas da Arquitetura, Matemática e rua Dr. 
Carlos Botelho. 

338 

Os arredores da USP (campus 1) se tornaram muito perigosos, principalmente a 
noite. Muitos assaltos e furtos acontecem e tem até um grupo no facebook 
(https://www.facebook.com/groups/assaltos.scarlos/) em que os alunos/vítimas 
comentam e avisam. Teve um período em que estavam relatando características 
que levavam a um mesmo assaltante em vários casos. Isso é absurdo, pois a 
polícia anota as características físicas na hora do BO, o infrator continua agindo no 
mesmo local e mesmo assim não é pego.  Esse grupo no facebook pode ser uma 
boa ferramenta como fonte de informações. 

339 à noite não consigo avaliar, raramente estou na área nesse período. 

340 
Dentro do Campus 1 da USP me sinto absolutamente seguro. No entanto, os 
arredores da Praça XV durante o período noturno não passam ao pedestre a 
sensação de segurança. 

341 
Durante a noite, é comum ver ao redor do câmpus 1 muitos moradores de rua e 
pessoas estranhas. Diversos alunos já foram assaltados. Deveria haver um 
policiamento intenso nesse área. 

342 
No período da noite a sensação de insegurança é altíssima. Já deixei de 
comparecer a atividades extracurriculares por isso. 

343 
Mesmo com os seguranças do campus fazendo o patrulhamento por todo campus 
I, entendo que seria ainda mais seguro um patrulhamento da policia militar. 

344 
Há uma área, acima da entrada do ICMC e a Rua Episcopal da qual há pouca 
iluminação e grades chances de assalto, ao longo do muro do campus 1 da USP 

345 
Infelizmente, não há uma solução implementada com relação aos usuários de 
drogas dentro e fora do Campus. 

346 Roubos na região da saída do ICMC são frequentes. 

347 
Eu sempre volto pra minha casa pela saída do Observatório, Av. Carlos Botelho, 
que é mais movimentada, mas pelo que vejo, os alunos que saem pelas outras 
saídas sofrem muitos perigos, como assaltos, entre outros. 

348 
Acho que a segurança ao redor do campus, principalmente pela portaria da 
Arquitetura, insegura para ir embora à noite, mesmo que acompanhada de amigos, 
após aulas noturnas. 
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349 

Apesar de não ter vivenciado nenhum tipo de problema com relação a segurança e 
de não receber muitas notícias sobre problemas ocorridos dentro do campus não o 
considero seguro.  Sei que o sistema de segurança da USP é bastante falho. Falta 
monitoramento, a segurança é quase exclusivamente patrimonial, poucas vezes 
noto a guarda universitária fazendo rondas, nunca vi campanhas de orientação ou 
conscientização. 

350 Arredores da USP extremamente inseguros durante o período da noite. 

351 
Nunca tive problemas. Estudei no período noturno no período entre 2009 e 2010 e 
também me sentia seguro. 

352 
Raramente frequento o campus à noite, mas pelo que se lê nos noticiários  há 
pouca segurança neste horário. 

353 
A saída que utilizo, do ICMC, costuma ser bastante tranquila durante as manhãs, 
mas depois das 20 hrs, já não ando mais por ali sozinha. As denúncias de assaltos 
e abordagens são bastante numerosas, e prefiro não me arriscar. 

354 
Precisava ter um policiamento maior nas ruas que circundam o campus na rua Vaz 
de Toledo Piza que é a ligação principal com o bairro Cidade Jardim, onde reside 
parte dos estudantes da USP. 

355 
Ás vezes saio muito tarde do laboratório e me sinto inseguro de passar por perto 
do local do CEFER, fica muito escuto e deserto certas horas. 

356 Falta policiamento, ruas escuras. 

357 Assaltado no primeiro semestre de 2014 voltando do campus 1 para casa. 

358 
Acredito que as guardas poderiam ter uma ação mais efetiva se não ficassem tão 
presos às guaritas. A impressão que tenho é que só importa a entrada de carros, 
além de não haver nenhum tipo de preocupação com o entorno das entradas. 

359 Não há segurança dentro do Campus nem ao redor dele. 

360 Perto da Saída da matemática e física,a noite fica inseguro andar por lá... 

361 Não 

362 
O perímetro externo do campus próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima é muito 
mal iluminado, a calçada é estreita e está quebrada. 

363 Necessita mais patrulhamento ao redor do Campus. 

364 
Não há muita segurança nem dentro, nem ao redor da universidade durante a 
noite. 

365 

Muitos assaltos em torno da região. Pouca iluminação, com muitos lugares escuros 
(como em torno do terreno que fica na esquina da Luis Vaz de Toledo Piza com a 
César Ricome; e num bar novo Na Luiz Vaz de Toledo Piza entre as ruas Miguel 
Álvares Margarido e Alameda das Crisandálias quando este se encontra fechado). 

366 
Assaltos ao redor da USP são frequentes. Esses são só alguns: 
https://www.facebook.com/groups/assaltos.scarlos/ 

367 

O assédio aumenta muito durante a noite nos quarteirões próximos do campus 1. 
Muitas pessoas pedindo dinheiro.  O programa de combate as drogas deveria ser 
mais intenso dentro da universidade e também fora, envolvendo a comunidade 
próxima. 

368 
A violencia cresceu muito nos ultimos anos. Agora é raro uma noite em que 
ninguém sofreu algum tipo de abordagem ou agressao em alguma parte da usp e 
arredores. 

369 
A área próxima a saída da matemática é muito mal iluminada.. O que transmite 
uma sensação de inseguranca 

370 Em fins de semana, qualquer horário parece ruim. 

371 
Normalmente tenho que voltar de madrugada para casa e o fechamento da saida 
da fisica me complica o caminho 
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372 

Os guardas das portarias não tem um "código de conduta" muito definido - alguns 
do Observatório pedem RG ou carteirinha USP depois das 10, outros não fazem 
absolutamente nada - tem um na saída da Matemática que até comenta que "tem 
um cara com fama de ladrão ali no Trem bão, vai com cuidado" mas fica dentro da 
casinha 

373 
Considero seguro pois utilizo automóvel e estaciono dentro do campus. Quando é 
preciso estacionar fora do campus não considero seguro. 

374 Hoje em dia eu só me sinto segura se estiver sem meu notebook. 

375 
Ruas muito mal iluminadas em volta da usp, há assaltos frequentes. Pela noite 
faço um trajeto muito mais longo pois a rua Jacinto favoreto é sempre perigosa. 

376 

não é seguro, mesmo na entrada da arquitetura, há uma lixeira que fica bem na 
frente da guarita e é ponto de troca para traficantes. Já vi diversas vezes pessoas 
estranhas "fuçando" no lixo sem abrir as sacolas, apenas apalpando-as e saindo 
com elas como se nada tivesse acontecido. Comportamento que julgo muito 
estranho. 

377 
É o motivo principal porque venho de carro ao campus, e creio que seja o motivo 
de várias pessoas também. 

378 Já fui abordado durante a noite 

379 O parcialmente seguro se refere a cidade toda. 

380 
Policia militar orientar anualmente os alunos que entram na Universidade, sobre 
procedimentos de segurança para deslocamento no Campus 1 

381 

Frequentemente na praça dos universitarios vejo pessoas pedindo dinheiro para os 
motoristas que estacionam no entorno. No semaforo da marginal com a Rua 
miguel petroni tambem. Acho que o mais perigoso, é quando as mulheres que 
estão sozinhas elas se sentem mais pressionadas a dar algum dinheiro para os 
pedintes. 

382 A Saída da matemática e a da física são as mais inseguras 

383 
A esquina da Miguel Petroni com a Francisco de Pereira Lopes vive com pedintes 
e vendedores ambulantes. 

384 
Próximo ao meu local de trabalho - PUSP-SC, dificilmente tem Agente de 
Vigilância na área, embora nunca tenha acontecido nada comigo. 

385 
Depende muito do trajeto, na quando uso a miguel petroni, (entradas da física) me 
sinto mais inseguro do que quando entro pela arqutitetura 

386 
A redução no número de vigilantes, não é adequada, em minha opinião, 
principalmente para os estudantes. 

387 
Moro em uma área muito mal iluminada a noite,  são comuns pequenos roubos na 
frente do prédio onde moro por isso me sinto mais seguro indo de carro. 

388 
Falta iluminação em algumas partes do campus e o controle de acesso aos 
laboratórios não é feito adequadamente e poderia ser realizado via cartão USP. 

389 
A proximidade ap Jardim Paraíso é determinante para o nível de insegurança 
experimentado ao redor da Área 1. 

390 
Ainda bem que nunca sofri nenhum assédio/violência mas sei de casos que 
acontecem aqui dentro. 

391 Não. 

392 

A saída da física abaixo da igreja fica fechada entre 0:00 e 5:00, dificultando meu 
acesso a casa quando estudo até tarde na USP. Sinto que isso diminui a minha 
segurança quando volto andando para casa, por ter que andar mais tempo nas 
ruas à noite. 

393 
Ruas mal iluminadas e sem patrulhamento nenhum no entorno da Universidade. 
Apesar dos insistentes relatos de assaltos e agressões, ninguém toma atitude 
nenhuma para melhorar isso. 

394 Péssima iluminação pública das ruas e praças. 

395 Sempre há movimentação de pessoas suspeitas nesses horários. 
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396 
Algumas entradas oferecem menos segurança,  como entrada da matemática e da 
física 

397 Existem muitos pontos do campus 1 que são escuros no período noturno. 

398 
A entrada e saída da Física na Rua Miguel Petroni são lugares perigosos a 
qualquer hora do dia. 

399 
Muitas vezes, pontos com baixa ou nenhuma luminosidade contribuem de forma 
muito negativa para a sensação de segurança ao redor do "campus 1". 

400 

Para melhoria da segurança, a abertura do portão recentemente concluído próximo 
a rotatória da Miguel Petroni (perto da loja de recarga de cartuchos), traria maior 
segurança para os estudantes que moram nesta região. Uma vez que a região tem 
muitos usuários e intenso tráfico de drogas. 

401 veja o mapa de assaltos no entorno do campus no facebook 

402 
sugiro a abertura de uma passagem (portaria,) para pedestre, ao lado do prédio da 
Geotecnia - Matador e próximo a FIPAI 

403 
De manhã bem cedo, tipo 7-8 h e na noite tem pessoal meio extranho assediando 
as ruas que estão perto do campus. 

404 

Existe um grupo no facebook criado por estudantes da UFSCar/USP em que as 
pessoas relatam assaltos que sofreram, onde ocorreu, o horário, etc. 
(https://www.facebook.com/groups/assaltos.scarlos/). Há no mínimo 4 relatos por 
semana, a maioria no entorno do campus 1 da USP, inclusive na rua que utilizo 
para meu deslocamento. Isso aumenta demais a sensação de insegurança diária. 
Já fui abordado diversas vezes, felizmente nunca conseguiram sucesso em um 
assalto. Me sinto parcialmente seguro pela manhã devido à presença de diversos 
trabalhadores nas construções do entorno, mas à noite tem vezes que opto por um 
táxi para poder chegar até a rodoviária. 

405 Ahhh, o crack... 

406 Área frequentada por usuários e vendedores de drogas. 

407 

Acredito que medidas mais rigorosas devam ser tomadas em relação à segurança 
ao redor do "campus 1". Em virtude dos frequentes relatos de assaltos e 
abordagens, precisei alterar meu horário de permanência no campus, evitando sair 
do mesmo após anoitecer. De forma geral os alunos estão sempre em alerta pois a 
qualquer momento podem ser vítimas de violência. A presença de mais segurança 
ao redor do campus é uma necessidade URGENTE!!! 

408 
Embora tenha câmeras em alguns pontos, muitos assaltos durante o dia tem 
ocorrido dentro do campus em qualquer periodo. 

409 Não há segurança quanto ao transito (muito movimentado e perigoso). 

410 

O observatorio me passa certa seguranca, só não tanto porque sempre carrego o 
celular, e tenho receio quanto a ser abordado.A entrada/saída da física é menos 
movimentada, por isso não me passa segurança seja portando ou não algo de 
valor. 

411 

Acredito que o problema de iluminação agrava a sensação de insegurança. Além 
disso, acho que por se tratar de uma marginal ao redor de grande parte do campus 
o trânsito de veículos é mais intenso que o de pessoas a pé, que também traz 
insegurança para quem anda nessas condições. 

412 
Hoje em dia é praticamente impossível ter sensação de segurança em qualquer 
lugar. 

413 
A região próxima a USP precisa de mais segurança pois sempre ocorrem assaltos 
nessa área. 

414 
Apesar de ter sido assaltado numa tarde de terça-feira à 200m da portaria do 
ICMC, ainda considero o periodo noturno totalmente inseguro. 

415 
Não vejo viaturas policiais rondando próximo ao campus 1, principalmente no 
período da noite. 

416 
Meu acesso mais frequente é de passagem, mas percebo algumas áreas que 
causam certa insegurança. 
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417 
Do ponto de ônibus próximo ao centro médico até a USP é uma região perigosa 
para se passar em qualquer horário do dia. 

418 
percebe-se aumento da  circulação de andarilhos e pessoas estranhas no Campus 
- 1. Tenho ficando bastante atenta, principalmente em lugares menos 
movimentados (estacionamentos) e imediações de agências bancárias. 

419 a guarda deveria circular em todos os turnos, principalmente à noite 

420 
- A alta vulnerabilidade ao redor do campus 1 é devido principalmente a má 
iluminação.     - Outro problema são os moradores de baixa renda que residem 
próximos da saída da física. 

421 
Meu bairro é o Jardim Paulistano e aqui os assaltos acontecem durante o dia 
também. Ás 8h da manha ja ficamos sabendo de casa sendo assaltada. Algumas 
ruas de acesso ao Kartódromo são muito vazias e mal iluminadas. 

422 
Ronda policial por ali é raríssimo, vejo 1 vez ao mês com sorte, estudo a noite e é 
muito complicado transportar notebook na mochila. 

423 

Há de se considerar que trabalho numa área próxima a saída e com grande 
iluminação, portanto no final do expediente e em algumas vezes que tenho que ir 
embora tarde, não vejo muito problema em relação a segurança, nem por isso 
deixo de tomar certas precauções. 

424 
A segurança ao redor do campus é nula. Dezenas de furtos são realizados ao 
redor da USP todos os anos. Não me sinto de caminhar a noite com um celular na 
mão, muito menos o meu notebook. 

425 
Ao entorno da USP, especialmente no Jardim Pureza(Portaria d a Física)  e nas 
proximidades da portaria da Matemática a sensação de insegurança é grande a 
noite. 

426 
Ultimamente está tendo muita ocorrência de assaltos ao redor da USP, não me 
sinto nada seguro ao voltar pra casa, mesmo tendo que andar apenas 2 quadras. 

427 

Particularmente já fui abordada na imediações do campus algumas vezes, mesmo 
não estando sozinha. Venho e volto a pé pois moro a quatro quadras do Campus. 
Participo de um grupo de divugação sobre assaltos nas redondezas das 
universidades (USP e UFSCar) e relatos crescentes de assaltos e aboradagens 
próximos a USP estão deixando todos inseguros, diminuindo nossa liberdade com 
relação aos horários para chegar e sair do campus. Mesmo de manhã, jovens em 
bando veem abordando estudandes próximo a saída da matemática. Assaltos 
praticados por marginais em motos e carros também tem acontecido nas 
redondezas. Situação alarmante e assustadora. 

428 
Não há lugar seguro na cidade, não é uma questão exclusiva do campus. O 
problema dos viciados é também de saúde pública e não pode ser visto 
exclusivamente pelo aspecto da segurança. 

429 
Assaltos recorrentes ao redor da entrada da Matemática já foram reportados, 
inclusive à prefeitura de São Carlos, e nada foi feito à respeito disso. Estudantes 
ainda continuam com medo ao frequentar em determinador períodos essa região. 

430 
A avenida miguel petroni que longeia o campus um (desde a saída da física até a 
rotatória com a avenida Trbalhador Sancarlense é bastante perigosa) 

431 Nunca tive problemas. 

432 
Implantação de câmeras, monitoramento a pé, controle de acesso na portarias 
(identificação) e treinamentos para os funcionários e terceirizados no quesito 
abordagem aos indivíduos, etc. 

433 

O nível de segurança reduziu após o fechamento dos estacionamentos, gerando a 
nova demanda de estacionamento ao redor do "campus 1" atraindo pessoas mal 
intencionadas, devemos acompanhar os índices de assalto e violência para 
perceber o problema gerado. 

434 
Insegurança na rua em frente à portaria do ICMC, e também na região que moro, 
em frente à portaria da física. 

435 
Melhorou ultimamente, mas a quantidade de pedintes ao redor do campus era bem 
alta.. 
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436 
Melhorar iluminação nas partes externas entorno da USP ajudaria de alguma 
forma. 

437 
Dentro do câmpus há até uma sensação de segurança maior ,de dia e à noite, mas 
ao redor do câmpus não há segurança, com ruas escuras à noite e vielas sem 
movimento. 

438 

Faz-se necessário um controle dos transeuntes suspeitos de serem alheios à 
Universidade, por meio da coleta do nº do RG, por exemplo, ou a instalação de 
controle de acesso com catracas. Contratação de mais alguns funcionários poderia 
inibir ainda mais a presença de estranhos. 

439 
Inicialmente me deslocava até o campus caminhando, mas passei a realizar o 
mesmo trajeto com automóvel em função da insegurança. 

440 
Pontos mau iluminados e grande distância entre os acesdos do Campus.   Além 
disso a saída da física fecha durante a noite, ponto mais perigoso próximo do 
campus, na hora mais perigosa. 

441 A iluminação costumava ser ruim, agora parece que melhorou. 

442 

Percebo que o policiamento ao redor do campus é pequeno e que o número de 
assaltos na região tem aumentado muito nos últimos meses. Evito ao máximo 
andar à noite sozinha nessa região, e já soube de muitos assaltos à luz do dia 
também. 

443 
O vigia que normalmente fica na guarita da Av. Dr. Carlos Botelho muitas vezes 
nem vê quem entrou no campus. 

444 

Nunca fui assaltado, mas conheço muitas pessoas que já foram (estou na segunda 
graduação)  Esses assaltos ocorreram não ocorreram em locais específicos e nem 
horários específicos.   Houve casos nos arredores da saída da física, da saída da 
matemática, arquitetura, etc. em diversos horários. 
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44. PRESENCIOU OU SOFREU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA OU ASSÉDIO NO 

ENTORNO DA ÁREA 1 

Nesta questão os usuários respondiam se em algum momento já haviam sofrido ou 

presenciado algum tipo de violência ou assédio no entorno da Área 1. Junto a questão 

também foi disponibilizado uma caixa de comentário, caso houvesse a necessidade de 

expor maiores informações. Os resultados desta questão são apresentados na 

Tabela C-39 e na Figura C-55. Além disso, de forma opcional os respondentes 

teceram comentários sobre a respeito do tipo de violência ou assédio ocorridos no 

entorno da Área 1 do campus. Estes comentários são apresentados na sequência. 

 

Tabela C-39 - Presenciou ou sofreu algum ato de violência ou assédio no entorno do campus 

Sofreu ou presenciou algum 
ato de violência ou assédio 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Nunca sofri e/ou presenciei 
370 311 308 142 1131 

42,0% 56,5% 74,9% 66,7% 55,1% 

Já sofri e/ou presenciei 
510 239 103 71 923 

58,0% 43,5% 25,1% 33,3% 44,9% 

Total 880 550 411 213 2054 

 

 

Figura C-55 - Presenciou ou sofreu algum ato de violência ou assédio no entorno do campus 

 

Em média, cerca de 40% dos usuários do campus já sofreu ou presenciou algum ato 

de violência e/ou assedio no entorno da Área 1 do campus. 

42,0%

56,5%

74,9%

66,7%

55,1%

58,0%

43,5%

25,1%

33,3%

44,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aluno de graduação

Aluno de pós-graduação

Servidor técnico/administrativo

Servidor docente

TOTAL



 

124 

 

Abaixo estão listados os comentários dos respondentes a respeito do tipo de violência 

ou assédio ocorridos no entorno da Área 1 do campus. Os textos aqui listados foram 

reproduzidos exatamente como redigidos pelos respondentes, sem nenhuma correção 

ou edição. 

 

ID Respostas 

1 
Abordagens na saída da Física com frequência alta - até um estranho chegar a 
falar que iria me "caçar" por eu não ter dado atenção a ele quando havia me 
chamado. 

2 Colegas e companheiras de moradia foram abordados voltando para casa. 

3 Não 

4 Mas conheço pessoas que já foram assediadas. 

5 
Como faz muito pouco tempo que estudo na USP não sofri nada, porém pessoas 
do meu prédio que moram o mesmo tempo que eu já foram assaltadas. 

6 

Nunca sofri, porém, diversos colegas já presenciaram por vezes esse tipo de 
violência e é bastante desagradável. Além disso, há até grupos na rede 
"facebook" para alertar sobre essas zonas de assalto, vide a frequência alta de 
ocorrência. 

7 Mas meus amigos e colegas já foram furtados. 

8 
Sim! Ja fui aboradada várias vezes por pedintes, ou até mesmo usuários de 
drogas que pediam dinheiro, tentou persuadir muito e acho que teria tentado 
assaltar a mim e uma amiga caso um outro estudante não tivesse intervindo! 

9 
Ouvi, de estudantes, funcionários e colegas docentes,vários relatos de violência 
e assédio no entorno do Campus. 

10 A cidade como todo esta apresentando insegurança. 

11 Fui assaltado próximo a trabalhador saocarlense em 2010 

12 Tentativa de violência sexual. 

13 Muito escuro as ruas ao entorno do campus 1 

14 Só gracinhas sem graça. 

15 
O ALUNOS DO NOTURNO  É QUE PASSAM POR PERIGOS.....DEVIDO A 
BOCA DE DROGA PERTO DA USP (E A POLICIA FAZ O QUE ???) 

16 
Amigos meus já foram assaltados ao redor e uma vez um deles foi mantido 
refém por um assaltante que queria dinheiro dentro do campus mas era um dia 
que não havia ninguém no campus. 

17 

Já sofri muitos assédios e sempre fui bastante ríspido na abordagem contra a 
pessoa. Por sem homem e ter sido firme na postura e palavras, acredito que isso 
me livrou de um assalto. Outras pessoas não tem a mesma sorte, principalmente 
estudantes mais novos e mulheres. Ou no caso de uma abordagem em que o 
assediador anuncia estar armado, fato que nunca ocorreu comigo. 

18 

Qdo fiquei sem carro há uns anos atrás, saí da biblioteca às 22h e fui abordada 
por um indivíduo na praça em frente ao E-1 que, notando a presença do guarda 
na portaria, desistiu do assalto. Por várias vezes nessa mesma época eu percebi 
pessoas estranhas à comunidade USP andando pelo caminho que eu fazia e 
também no entorno, perto da praça XV. Enquanto não voltei a ter carro, achei 
melhor andar por aqui sem bolsa, mesmo assim fiquei insegura. 

19 
Estava passando pela praça próximo ao r.u, saindo da aula a noite, e fui 
abordada por dois homens adultos que começaram a me seguir. Na época 
morava no alojamento do campus. 

20 Somente os caras que pedem dinheiro. Mas, se eles não roubam, tudo bem. 
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21 2 amigos próximos já sofreram algum desses tipos. 

22 
Assalto em frente ao muro da USP na trabalhador Sancarlense próximo a 
portaria 

23 
Já vi pessoas serem abordadas no meu trajeto. E já fui abordado na mesma 
região. 

24 
É preocupante a grande quantidade de assaltos a estudantes que tem 
acontecido nas proximidades do Campus 1 da USP de São Carlos. 

25 

Já fui incontáveis vezes parado na rua Miguel Petroni, entre a Igreja Nossa 
Senhora de Fátima e a esquina com a Av. Trab. São-carlense. São abordagens 
intimidadoras que nos forçam a abdicar em andar com ferramentas úteis no 
nosso estudo, como computadores ou calculadores científicas mais sofisticadas. 

26 
De fato, não fui, mas conheço pessoas (cerca de 5~10 amigos  e conhecidos) 
que já. 

27 
Quase fui assaltada na av. Trabalhador São-carlensse, mas o rapaz exitou 
quando um carro passou e eu corri. 

28 

Enquanto era estudante de graduação, tive dois episódios que eu cnsidero 
graves, ou potencialmente graves. Em 1998, quando a Carlos Botelho ainda 
tinha a direção no sentido contrário ao Campus, voltava a pé sozinha por volta 
de 20h pela Carlos Botelho, pois eu morava na esquina com a Dom Pedro II. A 
partir da Rua Episcopal, um carro começou a anar ao meu lado na mesma 
velocidade que eu, e um homem que dirigia sozinho tentou me assediar. Apertei 
o passo e ele acelerou um pouco. Já chegando próximo ao posto que faz 
esquina com a Alexandrina, atravessei correndo em direção ao posto ondepelo 
menos parecia estar mais segura, já que ali havia outras pessoas e frentista.  Um 
outro caso mais grave aconteceu um dia ao lado da entrada da  Matemática, em 
pleno dia, voltando do almoço, outra vez sozinha, no mesmo ano. Um homem de 
certa idade me seguia, e quando olhei para trás ele estava se masturbando. 
Gritei, insultei e corri o mais rápido possível em direção a entrada do Campus, e 
ele não veio atrás. 

29 
Ja tive celular roubado dentro do campus, num assalto. Por volta das 3 da 
manhã. 

30 

Ano passado, quando morava ainda perto do portão da arquitetura, fui assaltada 
por dois homens que estavam em uma moto. Eles pararam do meu lado, me 
abordaram e levaram minha bolsa com cartão de crédito, chaves, celular e todos 
os meus documentos. Fiz B.O. mas os assaltantes não foram encontrados, e 
nem os meus pertences. 

31 De maneira geral, pessoas pedindo dinheiro, mas nunca fui assaltado. 

32 
Dentro do campus já presenciei roubo de bicicleta, ao meia dia, próximo ao 
bandejão. 

33 Sofri uma tentativa de roubo. 

34 não 

35 Já fui abordada algumas vezes para pedir dinheiro. 

36 Fui seguida por homens 

37 
Já ocorreu em algumas ocasiões a abordagem de pessoas com fisionomia 
suspeita (drogado ou irritados) pedindo dinheiro. 

38 
Nunca presenciei uma abordagem. Pessoalmente, apesar de tomar muito 
cuidado, fui abordado 3 vezes desde que passei a frequentar a  universidade, 
sendo duas nas proximidades e uma no interior do campus I. 

39 Pedintes principalmente 

40 

Passei apenas por abordagens pelo pessoal envolvido com drogas que circula 
no entorno no Campus.  Acredito que nosso maior problema é o ponto de droga 
que fica próximo à USP e não entendo porque os órgãos competentes não 
tomam providências, se é um assunto conhecido e identificado pelas autoridades 
(polícia). 
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41 
Invadiram minha casa ao abordarem o pessoal que moram comigo abrindo o 
portão, fazendo-os de reféns. 

42 Abordagens diárias de pessoas pedindo dinheiro. 

43 
Nunca aconteceu nada comigo, mas, já ouvi vários relatos de violência ao redor 
do campus. 

44 Celular roubado 

45 
Ainda não pois evito andar a pé nas proximidades da USP. Mas conheço 
pessoas que foram assaltadas. 

46 Diversas abordagens e intimidações por parte de usuários de drogas. 

47 Presenciei várias vezes e fui assaltado uma vez. 

48 Não, talvez porque transito nessa área somente no horário comercial. 

49 
Fui abordado por usuário de droga pedindo dinheiro na Rua Miguel Petroni, ao 
lado da campus 1. 

50 
Fui assaltado proximo à 'saida da física' em 2009 e sempre me senti inseguro 
por lá. Fui ameaçado pelo assaltante 

51 

Um dia depois do almoço um guri (de uns 16 anos) me ameaçou com um 
canivete na Rua Miguel Alves Margarido, ele me perguntou as horas e quando 
eu olhei o relógio ele chegou bem perto e tentou encostar o canivete em mim, 
mas imediatamente eu coloquei minha mão no peito dele e o afastei. Foi uma 
situação desagradável somente. Percebi que ele estava com muito medo, 
porque ele era menor que eu e mesmo com o canivete não oferecia risco algum. 
Só disse que não tinha nada e ele foi embora. 

52 Amigo abordado por marginal na rua miguel pretoni 

53 

Sim, gostaria de relatar um fato.  Tive meu cartão bancário roubado dentro do 
PAB do BB no campus e não tinha câmera de segurança, nem dentro nem fora 
do PAB, para provar que fui roubada. Poderia ter sido um prejuízo grande, além 
do transtorno de ter sofrido a desconfiança da gerencia do Banco para comigo. 
Se tivesse câmera seria fácil comprovar o roubo e identificar o ladrão. E 
consequentemente puni-lo, além de  inibir que ações deste tipo ocorram. 

54 
Não presenciei e nem sofri pessoalmente, mas frequentemente ouço relatos de 
pessoas que sofreram algum tipo de violência no entorno do campus 1. 

55 
Reiterando, falta policiamento e punição aos assaltantes e aos "drogados" que 
ficam pedindo dinheiro e ameaçando as pessoas, amedrontando principalmente 
as mulheres. 

56 Sim, já sofri assédio de pessoas solicitando "dinheiro" de maneira agressiva. 

57 
Já fui sorprendido com meus amigos no campus 1 durante à noite por pessoas 
que surgem do nada para pedir esmola 

58 Durante a noite já fui abordado algumas vezes, mas entrei rápido no prédio. 

59 Conheço pessoas que sofreram assalto. 

60 

Presença de mendigos entorno da biblioteca, em especial na parte de trás  
Ocorrência de 3 furtos no hall de entrada da biblioteca    Solicito especial 
atenção a biblioteca, que trabalha todos os dias até às 22h e aos sábados das 
8h à 12h, com o grupo reduzido de pessoas (a noite: 2 funcionários e 1 
estagiário-em término de bolsa e não haverá renovação, em função do 
contingenciamento de recursos da Universidade)  e no (sábado: 2 funcionários) 

61 Não 

62 Não presenciei mas já escutei reclamações de assédio por parte de conhecidos. 

63 

Já sofri uma tentativa de assalto no caminho da rodoviária até a entrada da 
matemática, no entanto a pessoa era menor que eu e eu reagi e o suspeito fugiu. 
Mas nos meus 4 anos de vivência aqui em São Carlos foi o único episódio que 
presenciei. 

64 Ainda 

65 Assalto na saída da física 
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66 
Já roubaram o meu celular enquanto eu estava indo para a casa em frente a 
entrada da arquitetura no horário do almoço. 

67 Fui assaltado uma vez e sofri duas tentativas de assalto. 

68 não 

69 Abordado com faca ao sair dos estudos no aquario de madrugada . 

70 mendigos pedindo dinheiro e sendo desrepseitosos se nao forem ajudados. 

71 
Muitos mendigos na área próxima à igreja. Já cheguei a ser abordado 4 vezes 
numa mesma saída de casa. 

72 Alunos meus já foram assaltados. 

73 Não 

74 
Fui abordado por um pedinte que foi agressivo verbalmente, mas, graças a Deus 
estava muito perto da portaria do meu prédio e ele desistiu de prosseguir 

75 

Quando não tinha carro (fiquei cerca de 5 anos trabalhando na USP sem carro), 
era frequente voltar da USP a noite ou madrugada a pé. Infelizmente fui abortado  
duas ou três vezes por pessoas que ficam no entorno, que pedem dinheiro de 
maneira as vezes bem agressiva("se ninguém me ajudar vou voltar a matar e 
roubar" é um argumento que já ouví, e se eu me recusar a dar dinheiro a pessoa 
se tornou verbalmente agressiva) o  que me convenceu da insegurança e da 
necessidade de um carro, apesar de viver a menos de 5min de caminhada da 
USP. 

76 
Uma vez fui abordada ao redor do Campus 1, porém nenhum ato de violência 
ocorreu. 

77 
Ainda não sofri, apesar de ter presenciado pessoas com atitudes suspeitas 
próximas de onde eu passava. 

78 
Fui abordado na rotatória do ICMC (em frente a biblioteca) porem o assalto não 
ocorreu pois minha namorada chegou com o meu carro e o assaltante fugiu. 

79 
Com excessão da saída do observatório (saida da produção), todas as demais 
apresentam insegurança à noite; tanto eu quanto varios amigos meus já fomos 
abordados e assaltados entre o caminho usp-casa. 

80 
Ao andar sozinha pelo campus em lugares vazios funcionários terceirizados do 
campus me fizeram assedio verbal. 

81 Tentativa de assalto. 

82 
Felizmente, nunca fui assaltada de forma efetiva, mas já ocorreu mais de uma 
vez de quase ser abordada. Por sorte, consegui entrar em casa, ou andar mais 
rápido, impedindo que algo pior ocorresse. 

83 
Tentativa de assalto ao lado da grade da USP na Av. Trabalhador São-Carlense, 
às 20h. 

84 
Eu não passei pela situação de ser assaltada ou de presenciar um assalto, mas 
conheço muitas pessoas que tiveram essa infelicidade nos arredores da USP. 

85 
Já fui abordada num sábado de manha por um cara em frente o trem bao caaso 
que mostrou os órgãos genitais dele a mim 

86 Abordada por um homem em cima da moto gesticulando assedio sexual. 

87 
Na área externa ao redor da usp, não sinto muito seguro principalmente no 
horário depois das 20:00. 

88 
Já fui convidado a entregar dinheiro a outra pessoa na rua citada anteriormente, 
durante o período noturno 

89 Alguns furtos e muitos pedintes. 

90 

Já presenciei uma tentativa de assalto na saída da Matemática. O sujeito estava 
armado com uma faca, porém a vítima reagiu e escapou, nos alertando do 
assaltante. Também já fui abordado algumas vezes por pessoas pedindo esmola 
de "uma maneira mais agressiva", porém, como estava em grupo, nada 
aconteceu. 
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91 
Época de férias da graduação aparecem vários suspeitos ao redor da saída do 
ICMC, causando uma sensação de insegurança 

92 Presenciei um assalto de uma mochila no começo da noite. 

93 
Abordagens de pessoas externas a universidade pedindo dinheiro ou 
perseguindo. 

94 
Tentaram me assaltar varias vezes. Na saída da matemática e da Trabalhador 
São Carlense.   Dei sorte de escapar. 

95 fui assaltado faltando 100 metros para a entrada da arquitetura 

96 nao 

97 Gente pedindo ajuda(dinheiro) na saída do observatório e da arquitetura. 

98 conheco muita gente que já sofreu 

99 
Fui seguida por um casal até conseguir chegar em casa, aproximadamente as 
20h 

100 
já vi pessoas zombando na rua, e abordando de forma muito vulgar estudantes 
perto da portaria , que fica proxima ao CAASO. 

101 Já sofri furto DENTRO do campus 1 

102 Muitos pedintes de rua. 

103 
Mas há uma grande quantidade de pedintes e usuário de drogas em torno do 
campus 1, principalmente perto das portarias do IFSC. 

104 

Tem que ficar BEM atento para evitar que isso ocorra. Ainda por cima, deve-se 
SEMPRE prestar atenção para pessoas/veículos que começarem a te 
acompanhar, tendo portanto que aumentar o passo para ir a alguma rua 
movimentada (costumo voltar de noite, não há muitas lojas abertas no horário) 

105 

Uma vez eu fui perseguida por um desconhecido desde o IFSC até a saída do 
Observatório, onde os guardas me esperavam pois já tinham reparado na 
movimentação pelo circuito de cameras.  Além disso, na saída da Física sempre 
existem pedintes que acabam nos intimidando. 

106 
Conheço muitas pessoas que já foram abordadas e/ou assaltadas em volta do 
campus. 

107 
Já ouvi comentários de muitas mulheres que sofreram algum tipo de assédio no 
entorno do campus. Acredito que a falta de iluminação e policiamento colabore 
com esses acontecimentos. 

108 
Acredito que a portaria poderia ser melhor monitorada... As pessoas entram 
facilmente sem nenhuma identificação formal (se a gente dizer que chama Maria 
e vai para qualquer um dos prédios você entra muito facilmente. 

109 

Ja existem diversos relatos sobre assaltos e roubos no entorno do campus. 
Pessoas perdem notebooks, celulares e materiais escolares. Como é possível a 
universidade se manter imparcial em relação a isso? Não existe algum modo de 
se reverter isso?     A rua que dá acesso a rodoviária saindo da matemática é um 
exemplo disso, pois é frequentemente usada para assaltos ja que os ladrões 
sabem que é uma rota de universitários.    Somos obrigados a desviar dessas 
rotas. 

110 Fui assaltado à mão armada na rua Miguel Petroni 

111 
Mas conheço varios amigos que ja foram assaltados nessa regiao da portaria da 
fisica. 

112 Presenciei assaltos. 

113 

Na pracinha da arquitetura há muitas pessoas suspeitas que ficam observando o 
movimento e assaltando os alunos.  Já passaram por mim varias vezes correndo 
depois de assaltar os alunos. Na saida da matematica ficam pedindo dinheiro e 
ameaçando os alunos. A quantidade de obras na região torna a região perigosa. 

114 Um roubo de 100 reais, quase na Rua Miguel Petroni, perto da saída de Física. 
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115 
Discuti com um homem que me abordou dentro do campus pedindo dinheiro. Ele 
aparentemente estava sobre o efeito de drogas. 

116 Presenciei assalto e ouvi falar de muitos outros em torno do Campus I 

117 
Jogaram pedras no meu carro (Av. Trabalhador Sãocarlense) quando saia a 
noite do campus após termino da aula 22;40 h. 

118 nao 

119 Nunca tive a infelicidade, mas os depoimentos de amigos são inumeros 

120 
Apesar de eu não ter sofrido esse tipo de violência, me preocupo muito quando 
vejo os estudantes andando com tranquilidade nesse entorno, por ter 
conhecimento de ocorrências. 

121 Muitos assaltos a alunos do Campus. 

122 Fui muito abordado por pedintes nos entornos da entrada do observatório 

123 Abordagem de um rapaz na Carlos Botelho. Roubaram-lhe dinheiro da carteira. 

124 Porque sempre ando atenta e, se suspeito de algo, volto correndo de onde saí. 

125 
a pessoa  entrou no campus  quando me abordou entre os predios do  blobo C, 
desapareceu tão rapido como chegou, perdi relogio e a carteira, pior foi  a 
sensação de impotência 

126 Roubo de bicicleta 

127 Mas alguns de meus amigos sim. 

128 

Sim a maior parte de moradores de ruas.Não sei nada a respeito do trabalho de 
assistentes sociais  no tema,embora nunca os tenha visto nas proximidades do 
campus.Já vi um outdoor na miguel petroni,mas já foi retirado.O policiamento é 
importante,mas esse segmento da população muitas vezes é 
marginalizado,portanto acho que a prefeitura do campus deveria acionar a 
prefeitura municipal. 

129 
O local em volta do campus é repleto de repúblicas que são alvo de muitos 
assaltos. 

130 

Um morador da minha república, além de amigos, já foram assaltados no 
entorno do campus 1. Além disso, invadiram a república 1 vez, com 
arrombamento. Na outra, roubaram roupas que estavam no varal, além de 
usarem a casa ao lado que estava para vender/alugar para dormir e consumir 
drogas. 

131 
Não presenciei, mas alguns amigos já sofreram algum tipo de assédio no 
entorno do campus, em especial na saída conhecida como "saída da 
matemática", tanto de manhã quanto de noite 

132 Pessoas pedindo dinheiro 

133 

Faz alguns anos, ainda na graduação (2000), eu sofri uma tentativa de assalto 
dentro do Campus 1. Era período de férias e eu voltava a noite da minha 
iniciação cientifica. A tentativa ocorreu em frente ao CEFER e as luzes já 
estavam apagadas. Os dois assaltantes que me abordaram já tinham assaltado 
e agredido dois estudantes na frente de um caixa eletrônico. Por isso tenho 
medo de andar na universidade a noite, principalmente período de férias. 

134 Roubaram-me um pouco de dinheiro, nada muito grave 

135 Fui assaltado perto da Entrada da Arquitetura 

136 
Meu colega de apartamento teve sua bicicleta furtada dentro da garagem do 
predio. 

137 
Constantemente ouço comentários, mas por evitar voltar pra casa a tarde ou 
conseguir carona quando necessário, nunca presenciei ou sofri esse tipo de 
violencia. 

138 
Não sofri mas conheço diversas pessoas que sofreram. Em conversas relatam 
as mesmas causas para a insegurança. 

139 A não obediência da placa de pare nos cruzamentos... 

140 Sofri um assalto, o ladrão possuía arma de fogo. 
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141 assalto; 23h30, av trabalhador sao carlense 

142 

à note eu acho que em volta do campus é perigoso, penso que se eu tivesse que 
andar à noite em volta do campus não escolheria a calçada da usp e sim do 
outro lado, tem sempre alguma casa e ai o individuo não sabe aonde você vai 
indo, você pode apertar a campainha de alguma casa, chamar alguém, mas na 
calçada da usp não tem o que fazer. 

143 
Já sofri uma abordagem em frente a uma guarita, mas o funcionário de plantão 
não se manifestou nem comunicou outros seguranças. O sujeito ainda me seguiu 
dentro do campus. 

144 Sei de vários casos de assaltos e furtos. 

145 Os bandidos sempre portam facas, as vezes fazem muitas ameaças. 

146 
Fui abordada por uma pessoa de forma agressiva. Ele pediu dinheiro, eu dei e 
ele foi embora. 

147 
Nunca presenciei mas conheço muitas pessoas que ja passaram por algo do 
genero 

148 Muitos pedintes e pessoas que ameaçam para conseguir alguma coisa 

149 
Tive VÁRIOS colegas que foram assaltados. Por várias vezes escapei por sorte 
e agora só ando a noite perto da USP em grupos de 3 ou mais pessoas. 

150 Um estudante foi assaltado a uns 80/100 metros de mim, certa vez. 

151 
Roubaram minha mochila dentro da USP, e já fui roubada próximo a saída da 
matemática. 

152 Fui assaltada duas vezes na saída da física. 

153 
A Rua César Ricomi e a Rua Jacinto Favoreto são as ruas mais perigosas 
próximas a saída da Matemática. Já presenciei um assalto enquanto estava 
passando de carro por uma dessas ruas. 

154 
já faz alguns anos, saindo de um evento no salão de eventos, já era 
madrugada,eu não estava sozinha mas fui assediada, incluindo contato físico 
não concedido. 

155 Não 

156 
Na praça dos universitários alguns rapazes abordam pedindo dinheiro, quando 
você diz que não tem dinheiro pra dar, eles ficam insistindo e intimidando e as 
vezes até ameaçam. Não sinto segurança e tenho muito medo. 

157 não 

158 
presenciei uma cena que jamais vou esquecer,e quem estava cometendo a 
violência era um policial.Era contra três meninos que nada estavam 
fazendo,simplismente estavam atravessando por dentro para encurtar caminho. 

159 

Sempre fui criado em bairro de periferia e estou acostumado a perceber o perigo. 
Além do mais, sou alto e um pouco forte. Mesmo assim não estou livre do perigo 
e acredito que existem pessoas muito mais suscetíveis a roubo do que eu. Já me 
senti várias vezes ameaçado mas até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu 
nada. 

160 Pela manha e na hora do almoço sofri assedios sexuais 

161 
Dentro da USP tem pessoas que não são estudantes, já encontrei varias vezes 
indo para almoçar. 

162 
Não, mas já cheguei a ter que chamar a polícia por presenciar uma pessoa com 
atitude suspeita. 

163 Ja sofri abordagens na saida da matemática e arquitetura. 

164 
Acredito que devido ao grande numero de ocorrencias, deveria haver 
policiamento nestes locais. 

165 
Não mas muitos alunos já me relataram terem sido abordados e furtados nos 
arredores do Campus. 
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166 Falta policiamento em todos os campi da USP. 

167 
Muitos drogados ficam no entorno do campus pedindo dinheiro, as vezes de 
forma agressiva. 

168 Mas já ouvi diversos relatos 

169 Fui assaltado na entrada do IFSC próximo a pracinha da rua Miguel Petroni. 

170 O vidro do carro foi quebrado e o rádio roubado - isso já faz uns 5 anos. 

171 
É bastante comum encontrar pedintes no entorno do campus. Já presenciei 
alunos sendo abordados de forma intimidadora pelos mesmos. Mas nunca vi 
nenhum tipo de agressão. 

172 nao 

173 
Por duas vezes me senti intimidada na pracinha em frente a física da USP, o 
rapaz me pediu dinheiro e disse que claro que eu iria dar pois ele havia acabado 
de deixar a cadeia. Eles realmente nada tem a perder........ 

174 
Estou sempre de carro, mas muitos alunos já relataram roubos no entorno, 
especialmente no cair da noite, ou a noite 

175 Certa vez fui "obrigado" a ajudar com dinheiro um rapaz que me abordou. 

176 
Nunca sofri alguma violência, mas já passei por situações de notar estar sendo 
seguida. 

177 
Não pude ter certeza, mas vi certa vez o que pode ter sido uma menina sendo 
assaltada por dois sujeitos na esquina entre a Rua dos Incofidentes e a Dr. 
Carlos de Camargo Sales em torno das 10h30 da manhã de um sábado. 

178 
Vários estudantes são assaltados na Rua Jacinto Favoretto, esquina com a 9 de 
julho por falta de iluminação e/ou policiamento. 

179 
Já fui abordado pelo menos 5 vezes por pessoas estranhas e agressivas no 
entorno do campus 1 (saída da física e saída da "arquitetura"). 

180 Fui assaltado no caminho para casa e fiquei sem meu celular por conta disso. 

181 Nunca presenciei, mas já ouvi relatos de pessoas que sofreram 

182 Na área da entrada da matemática há muitas tentativas de assalto. 

183 Já ouvi muitos casos de violência e assédio, que me fazer tomar muito cuidado 

184 

Geralmente quando é feito o flagrante e acionada a PM, são agentes de 
segurança que vão até a delegacia para fazer a ocorrência. Vão totalmente 
despreparados de apoio juridico e o que disserem no depoimento poderá ser 
usado contra eles. Nenhum advogado do campus os acompanha - e estas 
situações acabam ocorrendo geralmente a noite e em finais de semana . Depois 
de certo tempo, são chamados a audiencia no forum...Novamente não tem 
nenhum acompanhamento juridico da USP . Caso queiram tem de pagar 
advogado do bolso - Oras, estão em serviço e executando a função da qual 
concursaram... Mas caso não forem a delegacia, acompanhando a PM e o 
meliante, não será feito o flagrante  e o bandido é solto de imediato... 

185 Fui assaltada proximo a entrada da física 

186 
sei que há casos de ataqeus aos estudantes, que sao catalogados por eles em 
pagina no facebook 

187 Somente relatos de conhecidos e colegas 

188 
Por ser inseguro, principalmente próximo ao período noturno, não frequento as 
imediações do Campus 1. 

189 Não. 

190 
Fui abordado para ser assaltado duas vezes, na esquina da Av Trabalhador 
Sãocarlense com a Miguel Petroni 

191 Sem comentários 

192 Não 
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193 
Já fui seguida duas vezes dentro do Campus I e só não chamei a PM, porque 
consegui falar com um vigia. 

194 
Várias tentativas de atropelamento pelos motoristas que não respeitam a 
sinalização em torno do campus. 

195 

Não violência nem assedio, mas uma tentativa de assalto.  Em setembro 
passado eu fugir de um assalto na trabalhador sãocarlense, na calçada da usp, 
por volta das 19 h de um dia chuvoso, um rapaz de bicicleta se aproximou, mas 
quando eu percebi a aproximação passei para o outro lado da rua correndo e 
fugir, ele parou no local em que estava e voltou me seguindo, porem do lado 
oposto da Rua. Até que  conseguir chegar próximo ao portão da USP e entrei. 

196 Não, mas há muitos pedintes. 

197 

Principalmente nas portarias da física existem moradores de rua que ficam 
cercando o campus. Eles esperam os alunos saírem (a noite) para pedir dinheiro.  
Eu morei por 3 anos na portaria da matemática e de uns tempos pra cá estão 
aparecendo moradores de rua que também esperam os alunos saírem da 
portaria, mas isso é mais de madrugada. 

198 
Eu já sofri um assalto nas imediações do Campus, do lado de fora, próximo ao 
Observatório.  O laboratório em que trabalho já foi invadido e teve coisas 
furtadas. 

199 
Recebi abordagens de sujeitos estranhos que pediam dinheiro ou ameaçavam 
caso não eu não entregasse dinheiro. 

200 

A minha respoa=sta foi negativa pois eu nunca tive nada em torno, mas sempre 
ando com medo e toda vez que eu vejo alguem passando na rua ou alguma 
policia passando já fico em alerta para correr. As unicas abordagens que 
presenciei foram de mendigos ja que moro perto de uma boca.Mas a noite corro 
de todos que possam vir me abordar. 

201 
Quando usada a portaria da Arquitetura, passa-se pela marginal, onde há muito 
assédio e até coação. Sou mulher, me sinto intimidada, assustada e violentada 
com tal ato e, com isso, evito o entorno da Arquitetura. 

202 Não, mas tenho muito medo. 

203 Já fui abordado várias vezes com meliantes tentando me furtar. 

204 

Violência não, mas houve vezes que me pediram dinheiro (pedintes) de forma 
agressiva e xingaram quando eu não dei dinheiro. Eles (os pedintes) são 
estúpidos para pedir dinheiro e te tratam como se você tivesse obrigação em dar. 
Quando não dá eles reclamam. 

205 
Já morei na saída da matemática e já fui abordado por várias pessoas querendo 
dinheiro, mas meus colegas ja foram assaltados. 

206 
Muitos dos meus colegas sofreram algum tipo de violência próximo ou na 
USP/Campus 1: assaltos, bicicleta roubada, entre outros. 

207 Fui assaltado dois anos atrás perto do kartódromo por volta das 18 horas. 

208 
Fui abordado por um homem anunciando assalto por volta das 21h de uma 
segunda feira. Como ele anunciou de não muito perto, consegui correr, apesar 
de ele ter ameaçado atirar caso eu continuasse correndo. Ele não fez mais nada. 

209 Não, mas amigos próximos, sim. 

210 
Mas já ouvi amigos que foram assaltados. No meu primeiro dia na USP, um 
aluno estava conversando com um segurança da USP pedindo ajuda porque ele 
havia sido assaltado minutos antes. 

211 

Algumas vezes já fui abordado nas proximidades da entreda da Matemática e da 
Física durante estes 5 anos de curso mas nunca cheguei a ser assaltado, 
apenas uma intimidação.    No final do semestre passado presenciei um trio 
querendo abordar um estudante lá pelas 22h40 - quando acaba a segunda aula 
da noite - porém como estava de carro consegui chegar antes e conversar com 
ele, o que acabou dispersando o trio 



 

133 

 

212 Já presenciei um assalto, não sofrido por mim. 

213 
Próximo à saída da Física há muitos andarilhos que por vezes abordam para 
pedir dinheiro. Às vezes ficam bravos e xingam os transeuntes. 

214 Na saída da Matemática foi ameaçada por um jovem de rua. 

215 Assalto em 2010 perto da saída da matematica 

216 
Guardas do campus ficam barrando alunos negros e questionando intenções. 
Isto é julgar pela cor da pele. Alunos brancos não são barrados quando 
adentram o campus a pé. 

217 
O carro do meu namorado foi furtado (e nunca acharam). Da minha amiga tb 
mas foi encontrado depenado e ambos estamos estacionados na esquina da 
Capitão Adão com a rua do Lava Jato do Belizário. Ocorreu à tarde. 

218 Foi durante uma onda de assaltos em 2010 na saída da matemática 

219 

Na saída do observatório, região da praça XIV ocorre a presença de muitos 
pedintes.   O entorno da saída da Matemática é muito escuro, inclusive toda 
extensão do muro  da USP, e atualmente cheio de canteiro de obras que causam 
mais medo por não saber se alguém está escondido esperando para atacar. 

220 

Já fui abordado por marginais 2 vezes na carlos botelho. Algumas ruas do 
entorno são escuras. Muitas vezes vejo assaltantes entrando livremente na USP 
sem problema algum, um deles inclusive cheirando cola. O porteiro vê e não diz 
nada. 

221 
Eu particularmente não sofri nenhum tipo de violência, mas ouço diversos 
depoimentos de quem já tenha sofrido. 

222 roubo 

223 Assalto a 100m da portaria da arquitetura. 

224 Não 

225 
Já tentaram me abordar algumas vezes, mas nunca aconteceu nada, pois 
"escapei". 

226 
Apesar de não ter presenciado frequentemente (quase toda semana mais de um 
caso) vejo reclamações ou informes de algum outro aluno que foi 
assaltado/abordado. 

227 
Presenciei um assalto a um quarteirão da saída da matemática, quase 
exatamente em frente ao prédio onde morava (madri - fica bem de frente para o 
portão do ginásio). 

228 

Embora não tenha sofrido, uma das meninas que mora comigo sofreu. O homem 
encontrava-se dentro do carro e a chamou pra pedir informação. Quando ela se 
aproximou viu que ele estava se masturbando. Ela saiu andando rapidamente, 
porém o homem a seguiu de carro até a entrada do campus. 

229 

Presenciei alguns guardadores de carros (os "flanelinhas") agindo durante os 
horários das celebrações na igreja ao lado do Campus 1 (Saída da Física), 
especialmente aos domingos. Não sei se isso chega a intimidar outros 
estudantes durante os horários de entrada e saída das aulas quando as 
celebrações estão acontecendo, porém pode ser um fator complicador para 
quem possui carro e estaciona do lado de fora do campus. 

230 
Fui assaltado perto da portaria da matemática (2 quarteirões de distância) no 
período vespertino. 

231 

Sou abordada por andarilhos e menores de idade frequentemente. A ousadia 
deles é cada vez maior, não sei até que ponto chegariam se eu estivesse 
sozinha nessas situações. Presenciei também uma garota desesperada pedindo 
ajuda para mim e meu namorado pois estava sendo perseguida por uma moto. 
Quando o motoqueiro nos viu com ela, nos encarou e fugiu. Orientamos que ela 
fosse à delegacia da mulher prestar queixa. 

232 
Mas na química tivemos a presença de um homem que ficava no entorno dos 
prédios e tirava a roupa para ser visto 
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233 
Uma vez que eu estava voltando para a casa a pé. Um cara tentou abordar uma 
estudante. Ao me aproximar, ele atravessou a rua e a estudante saiu correndo. 

234 
Nunca presenciei nem sofri, mas diversas vezes já vi reclamações com relação 
ao assunto. 

235 
Não presenciei, porem conheço pessoas que já foram abordadas tanto para 
roubo e assedio, 

236 
Já fui roubado nas redondezas do campus.. a presença da grade(ao longo de 
todo o campus) ao lado de uma marginal cria uma situação completamente 
desfavorável para a segurança do transeunte. 

237 
Fui abordado por homem que queria dinheiro. Aparentemente parecia um viciado 
em abstinência. 

238 
Fui assaltada dentro do meu próprio quarto em 2012. Estava presente e o 
assaltante levou meu notebook, celular e mochila, que não recuperei, apesar de 
semanas depois a polícia ter encontrado o indivíduo. 

239 não 

240 
Não, mas já precisei diversas vezes mudar meu trajeto ou aguardar por causa de 
grupos de pessoas agindo de forma suspeita. 

241 Já vi várias vezes usuários de maconha e cocaina na praça do campus. 

242 

Os sem-teto da praça sempre abordam quem passa por lá  a pé, principalmente 
mulheres. Usar o celular nesta area é pedir para ser roubado. Uma amiga foi 
perseguida da praça até uma quadra abaixo, onde foi encurralada por outro 
meliante e teve o celular e bolsa roubados. 

243 Violência ou assédio não, mas não tenho segurança. Não me sinto segura. 

244 Adolescentes pedintes agrediram professor 

245 
Já fui assaltada próximo a saída da Matemática, além disso já vi assaltos na 
praça XV. 

246 
Aquelas pessoas que ficam assediando incisivamente os alunos na saída e nos 
semáforos para comprar drogas posterioremente 

247 
Fui assaltado na praça central da Usp em 1999, no período noturno. Não 
comuniquei ninguém na época pois não adiantava, o acesso não era controlado 
com rigor. 

248 
O principal assédio é por causa de moradores de rua, em geral não são pessoas 
agressivas mas é uma situação que pode se transformar em foco de violência 
com o tempo 

249 

Assaltado próximo à saída da Física e à portaria da Matemática.  Coagido por 
traficante de drogas na praça central do campus 1 durante a noite. Ao avisar a 
guarda do campus, não fizeram nada a respeito do cidadão que claramente não 
pertencia à comunidade universitária. 

250 
Algumas partes do entrono na USP tem pouca iluminação pública, como na 
saída da Matemática, ao longo da Rua Carlos de Camargo Salles. 

251 Não 

252 
Não sofri, porém já passei por situações de risco, como abordagens suspeitas e 
assaltos em locais muito próximos de onde eu me encontrava. 

253 
Nunca presenciei, porém, conheço diversas pessoas que já sofreram assaltos e 
assédio sexual. 

254 não 

255 Entretanto, tenho conhecimento de inúmeros relatos sobre o tema. 

256 
Principalmente assaltos a motoristas que estacionam do lado de fora do campus 
e estudantes que se deslocam a pé para o campus. 

257 Não. 

258 
Fui abordado por um rapaz que portava uma faca e pediu o mp3 player que eu 
estava ouvindo. 
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259 
em períodos como o tusca, os alunos transitam no campus e na cidade 
extremamente bêbados e drogados, tenho medo de sair de casa nesses 
períodos. 

260 Tenho amigos que foram assaltados. 

261 
Vi uma menina ser assaltada quando eu morava próximo à saída da física, vi o 
evento pela janela do apartamento, infelizmente a ação é muito rápida e não teve 
o que ser feito. 

262 

Já fui asaltado próximo à praça XV de Novembro, além do roubo da bicicleta e 
de ter vários (no mínimo 5, só nos últimos 2 anos) colegas de trabalhos, 
próximos, tendo seu carro (3) ou bicicleta (2) roubados nas vizinhanças, ou 
mesmo dentro do campus -- em área reservada! 

263 
Assédios do tipo de cantadas de trabalhadores das obras no entorno da saída da 
matemática e também de motoristas na região de rotatórias da saída da 
arquitetura. 

264 Vários amigos meus já foram assaltados perto do campus 1. 

265 
No semáforo da R Miguel Petroni sempre há pessoas com aparência estranha 
que ficam pedindo dinheiro e insistem. Na mercearia também já presenciei 
pessoas insistentes que pediam dinheiro. 

266 Não, mas já ouvi falar. 

267 
Nunca aconteceu comigo, mas conheço vários casos de pessoas que foram 
assaltadas furtadas ou intimidadas. 

268 

Eu já fui furtada e agredida à meio quarteirão da saída da matemática, por volta 
das 21 horas. Sempre que ando a noite estou sempre atenta e pedalo/ando bem 
rápido. Acho que os pedestres estão mais sujeitos a sofrer atentados.  Pelo que 
me parece, a maioria dos infratores não são grandes ladrões, e preferem realizar 
furtos. Mas de tempos em tempos eles encontram um ponto bom ao redor do 
campus 1 e agem um bom tempo até a polícia ficar um tempo por lá. 

269 
Até o momento, nunca sofri nenhuma espécie de violência ou de assédio, mas 
tenho muitos colegas que já passaram por essa situação. 

270 
Três vezes fui abordado por pedintes, sendo que dois deles estavam 
visivelmente alterados psicologicamente. Em uma das ocasiões foi ameaçado. 

271 Mas já fiquei sabendo de várias pessoas que sim. 

272 Assalto na padaria Guanabara 

273 Amigos foram assaltados a noite nas saídas do Campus. 

274 
Não, porque sempre volto pra minha casa pela Av. Carlos Botelho que é mais 
movimentada, mas pelo que vejo, os alunos que saem pelas outras saídas 
sofrem esses perigos. 

275 
Assalto 1x e diversas abordagens, as condições de iluminação e patrulhamento 
limitam a segurança. 

276 Algumas vezes já fui abordada na região da saída da Física. 

277 
Sim durante o dia mesmo é muito comum ao acessar o campus por qualquer 
motivo ser assediado por moradores de rua que ficam alocados próximos ao 
Campus, nunca sofri nenhum tipo de violência, mas o assédio é constante. 

278 

Em grupo fomos abordados na camargo salles (perto da matemática) à noite por 
um homem que se dizia ex presidiário (até aí ok!) mas ele nos seguiu e indicou 
que precisava de dinheiro. Nós conseguimos passar até a rua episcopal que é 
mais movimentada e ele saiu de perto. 
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279 Ao sair do campus à noite, uma aluna havia sido assaltada há cinco minutos. 

280 Vários conhecidos já foram assaltados. 

281 Assaltado no primeiro semestre de 2014 voltando do campus 1 para casa. 

282 Fui assaltado umas 3 vezes na Rua Miguel Petroni. 

283 
Várias vezes fui coagito a dar dinheiro para pedintes e já tive que ajudar amigos 
que foram assaltados e agredidos. 

284 
Há pessoas "estranhas" aguardando a sua passagem para assaltar.   Já mudei 
de caminho e/ou retornei para a USP para evitar mais um assalto. 

285 Não 

286 

Por ser estudante e estar de mochila me abordaram pedindo o computador, 
quando abri a mochila e mostrei que só havia um livro me levaram o celular e o 
dinheiro que tinha na carteira. O ocorrido foi próximo à Igreja Nossa Senhora de 
Fátima. Os ladrões tiveram paciência e não mostraram estar preocupados com 
algum possível socorro a mim, seja por policiamento ou outras pessoas. 

287 
Alguns pedintes ficam bravos quando não damos algo, partindo para violência 
verbal. 

288 Me tentaram roubar uma vez! 

289 Presenciei uma colega de trabalho sendo abordada na saída do ICMC. 

290 
Somente pessoas pedindo dinheiro explicitamente dizendo que era para comprar 
drogas na região da Vila Pureza. 

291 
Roubo da minha bicicleta: houve perseguição ao ladrão, com posterior prisão do 
mesmo 

292 
Não presenciei ainda, mas muitos alunos relatam de assaltos nas regiões 
próxima do campus 1. 

293 
Sofri somente abordagens. Acredito que seriam um roubo, se não fosse por 
detalhes ou pela minha reação. 

294 Eu nunca sofri,  mas já tive amigos que foram roubados 

295 Ja fui assaltado a 1 quadra da usp 

296 Todavia tive amigos próximos que já, vários. 

297 

Quando eu ainda era estudante de graduação, fui abordada por dois rapazes 
perto da creche (na rua da saída da matemática) às 18hs. Embora eu não sido 
assaltada naquela ocasião em particular, outras pessoas próximas foram em 
situações similares. Depois disso, nunca mais andei sozinha ou portando meu 
notebook na região (extremamente próxima da USP e de avenidas movimentas) 
porque os dois rapazes em questão me seguiram depois de sair da faculdade. 

298 
Durante o período de greves não pude entrar pela portaria que sempre acesso. 
Acho que  USP deve impedir esse tipo de movimento grevista com fechamento 
de portões. 

299 Mas tive amigos que já foram roubados no entorno do campus. 

300 Fui assaltado 

301 Alunos sendo assaltados 

302 Mas fiquei sabendo de vários. 

303 Pessoas pedindo dinheiro bateram no meu carro. 

304 

Já sofri uma tentativa de assalto durante um palquinho e não havia nenhum 
segurança no local.  Já sofri tentativa de assalto na entrada da física (em frente a 
praça dos estudantes) quando estava de madrugada sentado dentro da USP nos 
bancos em frente ao prédio da Física, pedimos ajuda para o guarda da USP e 
ele disse que não poderia nos ajudar. Acredito que falta segurança no campus. 

305 
pequenos roubos em frente minha residência.   Já tive de correr para fugir de 
assalto na trabalhador. 
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306 
Há pedintes que acuam os pedestres entorno do campus, principalmente na 
saída da física 

307 
Embora não tenha presenciado algum tipo de violência, já ouvi diversos 
comentários sobre assaltos e furtos de carros no entorno da USP campus 1. 

308 

Conheço muitas pessoas que foram vítimas de assalto nas proximidades do 
campus 1. Inclusive, já fui vítima de tentativas de assalto em horários 
considerados não tardios (em torno as 19h).  Sobre assédio, é frequente a 
presença de mendigos e usuários de drogas pedindo dinheiro (e muitas vezes 
coagindo os pedestres) em horários diversos (manhã, e principalmente a tarde). 

309 tentativa de assalto na carlos de camargo sales. 

310 
Sim na saída do campus 1 pela carlos de camargo salles em torno das 22:00. 
Apenas um principio de violência por um drogado 

311 
Mas conheço vários episódios de abordagem insegura e de assaltos próximo à 
universidade. 

312 Já fui abordado várias vezes por "pedintes", mas nunca assaltado. 

313 
Apesar de não presenciar, tenho contato com uma pessoa que já foi assaltada 
dentro do campus 1 próximo ao bloco 5. 

314 
Sempre tem pessoas estranhas rondando e já fui abordado duas vezes, sem 
prejuízos por não estar levando nada de valor. 

315 mas tenho conhecimento que já aconteceu com outras pessoas!! 

316 Não, mas tenho muitas notícias a respeito de conhecidos que já sofreram. 

317 
Região da saída da matemática anda preocupante, com várias ocorrências de 
assaltos. 

318 ameaca com palavras pedindo a minha bike 

319 
já presenciei e salvei muitos alunos de assalto; lembrando que essa região é 
muito perigosa 

320 Já tive dois tentos de roubo de manhã e na tarde perto do Kartodromo. 

321 

Rua Dr. Carlos de Camargo Sales, na saída da matemática. Existe um terreno 
baldio próximo à creche. À noite costuma ter um cara que pede dinheiro e 
começa a gritar quando não dão. Muito provavelmente deve praticar assaltos 
quando encontra alguém e a rua está vazia. 

322 Envolvendo os transeuntes que habitam a praça dos universitários e praça XV. 

323 
Atualmente há "pedágio" no semáforo da Miguel Petroni com Trabalhador 
Sancarlense, o que representa certa insegurança a muitas pessoas. 

324 
Presenciei roubo de mochila de aluno, venda e uso de drogas, eles escondem s 
drogas nos arbustos da igreja Nossa Senhora de Fátima. 

325 
Fui frequentemente abordada por pessoas solicitando dinheiro. Novamente 
reforço a necessidade de maior segurança no entorno do "campus 1". 

326 Não só no entorno, mas já fui assaltado aqui dentro. 

327 Não sofri, mas sei quem sofreu 

328 

Já fui abordado algumas vezes por pedintes perguntando a hora durante a noite, 
ou pedindo ajuda. Na maioria das vezes eu me diatanciei naturalmebte alguns 
metros e respondi sobre a hora. Já os pedintes evito retirar a carteira para 
ajudar, principalmente a noite. 
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329 

Presenciei um motorista de carro que não respeito sinal de Pare e atingiu uma 
ciclista, na rotatória da saída da arquitetura.  Acredito que acontecimentos como 
este desmotivem a utilização de meios alternativos.  Talvez a solicitação de 
instalação de semáforo junto a prefeitura em alguns acessos do campus fosse 
interessante. 

330 Não presenciei mas ouvi relatos de muitos recentemente. 

331 Fui assaltado às 14h de uma terça-feira à 200m da portaria do ICMC. 

332 
Tem sido divulgados (na midia) várias ocorrências de assaltos e furtos nas 
imediações e no Campus da USP 

333 Isso é frequente! 

334 
Referente a questão 25, eu nunca sofri, mas conheço gente próxima que sofreu 
assalto e também situação muito complicada de assedio por parte de 
prestadores de serviços no Campus. 

335 
O aumento do policiamento é importante e, além disso, a guarda universitária 
poderia intensificar o patrulhamento no período da noite. 

336 
Assalto a mão armada no mercado perto, eu estava indo ao mercado, e só tive 
tempo de correr! 

337 
Abordagem para roubo de celular, quando percebeu que eu estava sem nada ele 
saiu e eu corri. 

338 Mas ouço falar com frequência que ocorrem pequenos assaltos, furtos. 

339 
A região entre a padaria Guanabara e a Portaria da Física/Produção é habitada 
por muitos "pedintes/andarilhos" que abordam os transeuntes que por ali 
trafegam 

340 Nas proximidades da saída da Física 

341 
Presenciei algumas abordagens suspeitas e já fui testemunha de assalto a 1 
quadra da USP na saída da matemática. 

342 
Não é incomum pedirem dinheiro ou "ajuda" na subida lateral ao campus, mas 
não chega a ser violento na maioria das vezes. 

343 Raramente circulo a pé no entorno da área 1 à noite. 

344 Já fui abordado por "pedintes" ao voltar para casa, ao cruzar pela Miguel Petroni. 

345 
Já fui assaltado voltando para casa à pé durante a noite (cerca das 20h).  Desde 
então vou ao campus de carro. 

346 
Apenas paradas de pessoas pedindo dinehiro, as vezes não de forma muito 
amigavel. 

347 
Certa vez, fui abordado de forma muito insistente por um transeunte que pedia 
dinheiro a quem passava. 

348 Nunca sofri, mas já presenciei episódios de violência próximo ao campus. 

349 Há algum tempo fui abordada por um ladrão próximo à saída da arquitetura. 

350 Mas fico com medo em determinadas ocasiões 
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45. TIPO DE VIOLÊNCIA 

Era perguntado aos usuários qual tipo de violência ou assédio já haviam presenciado 

ou sofrido. Nesta questão os usuários podiam marcar mais de uma alternativa. Estas 

respostas foram separadas por Portarias de acesso à Área 1 do campus. Os 

resultados desta questão são apresentados nas Tabelas C-40 a C-44 e nas 

Figuras C-55 a C-59. 

 PORTARIA ARQUITETURA (Av. Trabalhador São-carlense): 

Tabela C-40 - Tipos de violência e/ou assédio sofridos e/ou presenciados ao acessar o campus pela 

portaria da Arquitetura 

Portaria da Arquitetura 
(Av. Trabalhador São-

carlense) 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Sofri um assalto 
23 11 4 2 40 

8,0% 4,4% 2,0% 2,1% 4,8% 

Sofri mais de um assalto 
5 3 0 0 8 

1,7% 1,2% 0,0% 0,0% 1,0% 

Presenciei um assalto 
18 9 7 5 39 

6,3% 3,6% 3,6% 5,3% 4,7% 

Presenciei mais de um 
assalto 

12 2 2 1 17 

4,2% 0,8% 1,0% 1,1% 2,1% 

Sofri uma tentativa de 
assalto 

21 10 3 3 37 

7,3% 4,0% 1,5% 3,2% 4,5% 

Sofri mais de uma tentativa 
de assalto 

16 5 0 1 22 

5,6% 2,0% 0,0% 1,1% 2,7% 

Presenciei uma tentativa de 
assalto 

18 9 3 5 35 

6,3% 3,6% 1,5% 5,3% 4,2% 

Presenciei mais de uma 
tentativa de assalto 

16 3 2 2 23 

6% 1% 1% 2% 2,8% 

Sofri assédio sexual, uma 
vez 

2 4 0 0 6 

0,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,7% 

Sofri assédio sexual, mais 
de uma vez 

9 2 0 1 12 

3,1% 0,8% 0,0% 1,1% 1,4% 

Presenciei um ato de 
assédio sexual 

4 4 2 1 11 

1% 2% 1% 1% 1,3% 

Presenciei mais de um ato 
de assédio sexual 

6 0 1 0 7 

2,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,8% 

Sofri assédio moral, uma vez 
4 6 1 2 13 

1,4% 2,4% 0,5% 2,1% 1,6% 

Sofri assédio moral, mais de 
uma vez 

8 4 4 6 22 

2,8% 1,6% 2,0% 6,3% 2,7% 

Presenciei um ato de 
assédio moral 

4 8 2 4 18 

1,4% 3,2% 1,0% 4,2% 2,2% 

Presenciei mais de um ato 
de assédio moral 

7 6 5 5 23 

2,4% 2,4% 2,5% 5,3% 2,8% 

Outros (especifique) 
1 5 2 4 12 

0,3% 2,0% 1,0% 4,2% 1,4% 

TOTAL 
287 249 197 95 828 

34,7% 30,1% 23,8% 11,5% 100,0% 
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Figura C-56 - Tipos de atos violência ou assédio presenciado ou sofrido no entorno do campus, pelos usuários que utilizam a portaria da Arquitetura 
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 PORTARIA FÍSICA/PRODUÇÃO (Rua Miguel Petroni, em frente à Praça 

dos Universitários): 

Tabela C-41 - Tipos de violência e/ou assédio sofridos e/ou presenciados ao acessar o campus pela 

portaria da Física/Produção 

Portaria da Física/Produção 
(Rua Miguel Petroni, em 

frente à Praça dos 
Universitários) 

Grupos   

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Sofri um assalto 
7 1 3 1 

12 
14,3% 1,6% 3,4% 2,9% 

Sofri mais de um assalto 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 

Presenciei um assalto 
0 3 2 0 5 

0,0% 4,9% 2,2% 0,0% 0,021368 

Presenciei mais de um assalto 
3 1 4 0 

8 
6,1% 1,6% 4,5% 0,0% 

Sofri uma tentativa de assalto 
4 5 1 2 12 

8,2% 8,2% 1,1% 5,7% 0,051282 

Sofri mais de uma tentativa de 
assalto 

1 0 0 1 2 

2,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,008547 

Presenciei uma tentativa de 
assalto 

3 6 2 3 14 

6,1% 9,8% 2,2% 8,6% 0,059829 

Presenciei mais de uma 
tentativa de assalto 

1 0 3 0 4 

2% 0% 3% 0% 0,017094 

Sofri assédio sexual, uma vez 
1 0 0 0 1 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,004274 

Sofri assédio sexual, mais de 
uma vez 

1 0 0 0 1 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,004274 

Presenciei um ato de assédio 
sexual 

1 0 1 0 2 

2% 0% 1% 0% 0,008547 

Presenciei mais de um ato de 
assédio sexual 

1 0 0 0 1 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,004274 

Sofri assédio moral, uma vez 
1 3 0 1 5 

2,0% 4,9% 0,0% 2,9% 0,021368 

Sofri assédio moral, mais de 
uma vez 

2 0 1 4 7 

4,1% 0,0% 1,1% 11,4% 0,029915 

Presenciei um ato de assédio 
moral 

2 2 0 1 5 

4,1% 3,3% 0,0% 2,9% 0,021368 

Presenciei mais de um ato de 
assédio moral 

4 1 0 2 7 

8,2% 1,6% 0,0% 5,7% 0,029915 

Outros (especifique) 
0 1 2 2 5 

0,0% 1,6% 2,2% 5,7% 0,021368 

TOTAL 
49 61 89 35 234 

20,9% 26,1% 38,0% 15,0% 100,0% 
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Figura C-57 - Tipos de atos violência ou assédio presenciado ou sofrido no entorno do campus pelos usuários que utilizam a portaria da Física/Produção 
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 PORTARIA FÍSICA (Rua Miguel Petroni, em frente à Praça dos 

Universitários): 

Tabela C-42 - Tipos de violência e/ou assédio sofridos e/ou presenciados ao acessar o campus pela 

portaria da Física 

Portaria da Física (Rua 
Miguel Petroni, logo abaixo 

da Igreja de N. Sra. de 
Fátima) 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Sofri um assalto 
13 5 2 1 21 

13,4% 8,3% 3,2% 2,9% 8,2% 

Sofri mais de um assalto 
1 0 0 0 1 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Presenciei um assalto 
5 3 3 2 13 

5,2% 5,0% 4,8% 5,7% 5,1% 

Presenciei mais de um 
assalto 

2 2 3 0 7 

2,1% 3,3% 4,8% 0,0% 2,7% 

Sofri uma tentativa de 
assalto 

14 3 1 1 19 

14,4% 5,0% 1,6% 2,9% 7,5% 

Sofri mais de uma tentativa 
de assalto 

5 4 0 0 9 

5,2% 6,7% 0,0% 0,0% 3,5% 

Presenciei uma tentativa de 
assalto 

5 1 1 0 7 

5,2% 1,7% 1,6% 0,0% 2,7% 

Presenciei mais de uma 
tentativa de assalto 

1 2 1 0 4 

1% 3% 2% 0% 1,6% 

Sofri assédio sexual, uma 
vez 

1 0 0 0 1 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Sofri assédio sexual, mais de 
uma vez 

0 4 0 0 4 

0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 1,6% 

Presenciei um ato de 
assédio sexual 

0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0,0% 

Presenciei mais de um ato 
de assédio sexual 

0 2 1 0 3 

0,0% 3,3% 1,6% 0,0% 1,2% 

Sofri assédio moral, uma vez 
0 2 1 0 3 

0,0% 3,3% 1,6% 0,0% 1,2% 

Sofri assédio moral, mais de 
uma vez 

6 3 3 1 13 

6,2% 5,0% 4,8% 2,9% 5,1% 

Presenciei um ato de 
assédio moral 

4 4 3 0 11 

4,1% 6,7% 4,8% 0,0% 4,3% 

Presenciei mais de um ato 
de assédio moral 

1 2 2 1 6 

1,0% 3,3% 3,2% 2,9% 2,4% 

Outros (especifique) 
2 0 2 3 7 

2,1% 0,0% 3,2% 8,6% 2,7% 

TOTAL 
97 60 63 35 255 

38,0% 23,5% 24,7% 13,7% 100,0% 
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Figura C-58 - Tipos de atos violência ou assédio presenciado ou sofrido no entorno do campus, pelos usuários que utilizam a portaria da Física
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 MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO (Rua Dr. Carlos de Camargo Sales, junto 

ao CAASO) 

 

Tabela C-43 - Tipos de violência e/ou assédio sofridos e/ou presenciados ao acessar o campus pela 

portaria da Matemática 

Portaria da Matemática e 
Computação (Rua Dr. Carlos 
de Camargo Sales, junto ao 

CAASO) 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Sofri um assalto 
18 3 0 0 21 

5,2% 2,4% 0,0% 0,0% 3,8% 

Sofri mais de um assalto 
6 1 0 0 7 

1,7% 0,8% 0,0% 0,0% 1,3% 

Presenciei um assalto 
30 9 3 0 42 

8,6% 7,3% 5,9% 0,0% 7,6% 

Presenciei mais de um assalto 
9 1 1 0 11 

2,6% 0,8% 2,0% 0,0% 2,0% 

Sofri uma tentativa de assalto 
26 16 2 0 44 

7,5% 13,0% 3,9% 0,0% 7,9% 

Sofri mais de uma tentativa de 
assalto 

14 4 1 0 19 

4,0% 3,3% 2,0% 0,0% 3,4% 

Presenciei uma tentativa de 
assalto 

11 3 3 0 17 

3,2% 2,4% 5,9% 0,0% 3,1% 

Presenciei mais de uma 
tentativa de assalto 

9 0 0 0 9 

3% 0% 0% 0% 1,6% 

Sofri assédio sexual, uma vez 
4 1 0 0 5 

1,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,9% 

Sofri assédio sexual, mais de 
uma vez 

10 0 0 0 10 

2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Presenciei um ato de assédio 
sexual 

2 1 2 0 5 

1% 1% 4% 0% 0,9% 

Presenciei mais de um ato de 
assédio sexual 

3 1 0 0 4 

0,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,7% 

Sofri assédio moral, uma vez 
10 7 0 0 17 

2,9% 5,7% 0,0% 0,0% 3,1% 

Sofri assédio moral, mais de 
uma vez 

21 3 2 0 26 

6,0% 2,4% 3,9% 0,0% 4,7% 

Presenciei um ato de assédio 
moral 

8 4 1 1 14 

2,3% 3,3% 2,0% 3,0% 2,5% 

Presenciei mais de um ato de 
assédio moral 

8 2 3 0 13 

2,3% 1,6% 5,9% 0,0% 2,3% 

Outros (especifique) 
6 5 2 0 13 

1,7% 4,1% 3,9% 0,0% 2,3% 

TOTAL 
348 123 51 33 555 

62,7% 22,2% 9,2% 5,9% 100,0% 
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Figura C-59 - Tipos de atos violência ou assédio presenciado ou sofrido no entorno do campus, pelos usuários que utilizam a portaria da Matemática
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 OBSERVATÓRIO (Av. Dr. Carlos Botelho) 

 

Tabela C-44 - Tipos de violência e/ou assédio sofridos e/ou presenciados ao acessar o campus pela 

portaria do Observatório 

Portaria do Observatório (Av. 
Dr. Carlos Botelho) 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Sofri um assalto 
11 2 0 0 13 

11,1% 3,5% 0,0% 0,0% 7,1% 

Sofri mais de um assalto 
0 1 0 0 1 

0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,5% 

Presenciei um assalto 
3 3 0 0 6 

3,0% 5,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

Presenciei mais de um assalto 
1 0 0 0 1 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Sofri uma tentativa de assalto 
13 5 0 2 20 

13,1% 8,8% 0,0% 13,3% 11,0% 

Sofri mais de uma tentativa de 
assalto 

1 0 0 0 1 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Presenciei uma tentativa de 
assalto 

2 3 0 0 5 

2,0% 5,3% 0,0% 0,0% 2,7% 

Presenciei mais de uma tentativa 
de assalto 

0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0,0% 

Sofri assédio sexual, uma vez 
2 1 0 0 3 

2,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,6% 

Sofri assédio sexual, mais de 
uma vez 

0 1 0 0 1 

0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,5% 

Presenciei um ato de assédio 
sexual 

1 0 1 0 2 

1% 0% 9% 0% 1,1% 

Presenciei mais de um ato de 
assédio sexual 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sofri assédio moral, uma vez 
4 0 0 0 4 

4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

Sofri assédio moral, mais de uma 
vez 

6 4 0 0 10 

6,1% 7,0% 0,0% 0,0% 5,5% 

Presenciei um ato de assédio 
moral 

2 3 1 0 6 

2,0% 5,3% 9,1% 0,0% 3,3% 

Presenciei mais de um ato de 
assédio moral 

2 3 0 0 5 

2,0% 5,3% 0,0% 0,0% 2,7% 

Outros (especifique) 
1 1 1 0 3 

1,0% 1,8% 9,1% 0,0% 1,6% 

TOTAL 
99 57 11 15 182 

54,4% 31,3% 6,0% 8,2% 100,0% 
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Figura C-60 - Tipos de atos violência ou assédio presenciado ou sofrido no entorno do campus, pelos usuários que utilizam a portaria do Observatório
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A análise dos dados mostra que os usuários que utilizam as entradas da 

Física/Produção e da Física, ambas localizados na Rua Miguel Petroni, relataram 

terem sofrido ou presenciado com maior frequência atos de violência e assédio. Em 

alguns casos, é expressiva a recorrência de atos de violência e/ou assédio. 
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46. MEDIDAS DE SEGURANÇA NO ENTORNO E DENTRO DA ÁREA 1 

Com relação à segurança, foi perguntado a que medidas de segurança no entorno e 

dentro da Área 1 os usuários eram favoráveis. Se fosse necessário, era possível 

marcar mais de uma opção. Além disso, de forma opcional os respondentes teceram 

comentários a respeito das possíveis medidas de segurança a serem adotados no 

entorno e dentro da Área 1 do campus. Estes comentários são apresentados na 

sequência. 

Tabela C-45 - Medidas de segurança de segurança cabíveis de ser aplicadas dentro e no entorno da 

Área 1 do campus 

Com relação a medidas de segurança no 
ENTORNO e DENTRO do "campus 1", 
você é favorável a (se for necessário, 

marque mais de uma alternativa): 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de 
pós-

graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Intensificação das rondas no ENTORNO do 
campus, pela Guarda Universitária 

(PPUSP) 

517 266 128 93 1004 

60,5% 49,1% 32,1% 44,1% 50,0% 

Intensificação das rondas no ENTORNO do 
campus, pela Policia Militar 

556 379 291 139 1365 

65,1% 69,9% 72,9% 65,9% 68,0% 

Intensificação das rondas no ENTORNO do 
campus, pela Guarda Municipal 

536 286 142 91 1055 

62,8% 52,8% 35,6% 43,1% 52,6% 

Intensificação de rondas DENTRO do 
campus, pela Guarda Universitária 

(PPUSP) 

552 351 204 120 1227 

64,6% 64,8% 51,1% 56,9% 61,2% 

Realização de rondas DENTRO do campus, 
pela Policia Militar 

150 136 156 80 522 

17,6% 25,1% 39,1% 37,9% 26,0% 

Realização de rondas DENTRO do campus, 

pela Policia Militar, mas somente nos 
horários mais críticos como à noite e 

durante grandes eventos 

198 155 126 47 526 

23,2% 28,6% 31,6% 22,3% 26,2% 

Realização de rondas DENTRO do campus, 

pela Guarda Municipal 

145 109 64 42 360 

17,0% 20,1% 16,0% 19,9% 17,9% 

Realização de rondas DENTRO do campus, 
pela Guarda Municipal, mas somente nos 

horários mais críticos como à noite e 
durante grandes eventos 

196 102 64 32 394 

23% 19% 16% 15% 19,6% 

Instalação de mais câmeras de 
monitoramento 

464 307 229 132 1132 

54,3% 56,6% 57,4% 62,6% 56,4% 

Nenhuma das alternativas 
33 12 8 8 61 

3,9% 2,2% 2,0% 3,8% 3,0% 

TOTAL DE RESPONDENTES 
854 542 399 211 2006 

43% 27% 20% 11% 100,0% 
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Figura C-61 - Medidas de segurança no entorno da Área 1 do campus
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Abaixo estão listados os comentários a respeito das possíveis medidas de segurança 

a serem adotados no entorno e dentro da Área 1 do campus. Os textos aqui listados 

foram reproduzidos exatamente como redigidos pelos respondentes, sem nenhuma 

correção ou edição. 

 

ID Respostas 

1 
Melhor iluminação, a instalação de câmeras e a presença da ronda da PPUSP já 
ajudariam a diminuir a possibilidade de crimes dentro do campus 

2 PM na USP!!! 

3 

Acredito que dentro do campus, cabe APENAS a Guarda Universitária as medidas 
de segurança, visto que a Polícia Militar dentro da Universidade vai de encontro a 
ideia principal de liberdade e autonomia de pensamento. Sou extremamente 
contrário a presença da Polícia Militar dentro da Universidade, assunto muitas 
vezes debatido e garantido pelos alunos da USP. 

4 
Restrição ao número de veículos entrando no Campus. Quanto mais pessoas à pé, 
maior a segurança. 

5 
A partir do momento que as rondas pela polícia ou guarda municipal forem 
intensificadas no entorno do campus, somente a guarda universitária dentro do 
campus já é suficiente 

6 
Melhorar a iluminação!!!!!! Nada de PM (pois nao funciona nem na sociedade, 
quem dirá dentro da USP). 

7 
Creio que projetos que aproximem a sociedade "civil" da estudantil sejam mais 
efetivos. 

8 Não fechar o portão da saída da física. 

9 
Não penso que quaisquer tipo de intervenção da polícia militar seja necessária no 
Campus 

10 
eu acredito que qualquer acesso a universidade deveria ser identificada, pois o 
livre acesse de pedestre pode ajudar o adentrar de marginais 

11 Mais iluminação no campus. 

12 
Aumentar os acessos (portarias) para pedestres, aumentando o fluxo de pessoas 
dentro do campus, e evitando andar muito tempo nos entornos 

13 

Mehoria da iluminação em torno do campus. E Em relação aos pedintes que 
geralmente se encontra no entorno do campus, deveria ser feito um trabalho da 
prefeitura para integrá-los na sociedade novamente, pois eles são "invisíveis" aos 
olhos da sociedade, e acabam vivendo do dinheiro das pessoas que dão com 
medo deles fazerem algo 

14 Acho que deveria melhor a iluminacao das ruas 

15 

Essa conversa de que presença de Polícia Militar é "opressão", na minha opinião, 
é uma grande abobrinha, simplesmente não cabe. Acho que os responsáveis pela 
segurança do campus deviam ter pulso mais firme quanto a isso, ser mais 
objetivos: não é dando ouvidos à ampla porção de discentes que, sob o incentivo 
cego de certas conjecturas trazidas por uma pífia minoria, colocam-se contrários à 
presença da PM no campus que o problema de insegurança vai ser resolvido. Sou 
a favor de presença massiva da PM, da Guarda Municipal e de qualquer outra 
força que possa ajudar a resolver o problema de segurança da universidade. Toda 
mudança radical causa choque e não é preciso ter medo de causar choque se 
trata-se de uma mudança para o bem comum, ainda que nem todo mundo seja 
capaz de enxergar isso logo de cara. 

16 
que os usuários do campus andem sempre atentos e chamem pela guarda 
universitária ou a policia quando virem algo suspeito 
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17 PM dentro do campus é inadmissível 

18 

Sou a favor da policia militar poder fazer ronda dentro da USP, assim como a 
instalação de mais câmeras de monitoramento para que não ocorra roubos de 
alunos para com alunos, como morador do alojamento já vi isso acontecer 
bastante. 

19 
Se necessário, PPUSP acionaria outras polícias. Agentes da PPUSP poderia 
transitar a pé e/ou de bicicleta, talvez à "paisana" para perceber melhor os 
problemas de insegurança. 

20 Mais postes de luz 

21 Nunca ouvi falar de assaltos DENTRO do campus. O problema é o entorno. 

22 Melhoria da iluminação dentro do campus 

23 Não 

24 
Não acho necessário Policia Militar dentro do campus mas seria bom ter uma boa 
comunicação entre a PPUSP e a ronda da PM. 

25 
Polícia Militar e Guarda Municipal devem cuidar do entorno, e dentro do Campus 
uma Guarda Universitária mais equipada e treinada e os locais com câmeras e 
controle mais eficiente do acesso. 

26 Transporte seguro 

27 não 

28 
Principalmente no período noturno, seria interessante intensificar as rondas no 
entorno/dentro do campus. 

29 
Em período noturno, me sinto mais segura dentro do campus do que no entorno 
dele. 

30 Melhorar iluminação em areas deficientes como próximo ao LCC (IAU) 

31 
Iluminação do Entorno. Há condições para o entorno da USP ser um boulevard, ou 
algo do tipo, não o ambiente sujo, mal iluminado e sem transeuntes que é. 

32 
Abertura para carros das portarias do observatório e da matemática e computação 
gerariam um maior movimento e consequentemente se aumentaria a segurança 

33 Maior iluminação no entorno do campus, principalmente na saida da matemática 

34 
botões de pânico no interior do campus (para avisar a guarda municipal) seriam 
interessantes. 

35 Outra opção, seria melhoria da iluminação dentro e no entorno do campus 

36 
Sou a favor destas opções, mas não acho necessário a policia militar a não ser 
que o caso se torne crítico 

37 Segurança nunca é demais. 

38 
Nao é mais rondas que vao trazer seguranca, é preciso dar apoio psicologico e 
assintencial aos usuarios de drogas que ficam pedido dinheiro para os estudantes. 

39 
Vejo o deslocamento da Guarda Municipal e da PM para atender a região 
universitária como um favorecimento de uma classe. Esse é um dever da PPUSP. 

40 Controlar mais a entrada de pessoas no Campus 1 

41 

Outro dia fui a segurança para consertar o tag do carro e vi o mapa de cameras 
exposto na parede. O numero de cameras e o posicionamento delas deixam a 
maior parte do campus exposto. Além disso esse mapa nao poderia estar exposto 
para qualquer um ver. 

42 Existem MUITO usuarios de drogas no Campus que não querem a PM 

43 
Um projeto de mais portões e luzes que facilitem a circulação da população COM 
CERTEZA daria mais segurança ao local uma vez que aonde tem gente, tem 
segurança. 

44 
O campus e a cidade devem receber rondas de modo similar -- nao deve haver 
diferenças! 
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45 Melhoria na iluminação dentro e fora do campus 

46 Dentro está bem, o problema é o entorno. 

47 Principalmente nos horários de saída a tarde. 

48 
Não acredito que sejam efetivas quaisquer medidas repressivas (polícias ou 
guarda municipal) 

49 Iluminar regiões escuras é uma boa medida, ao meu ver. 

50 

Acredito que há melhorias que podem ser implementadas na Guarda Universitária. 
A atuação da Polícia Militar ainda é questionável e, algumas vezes, fere a 
autonomia universitária. Acredito que mudanças no policiamento militar estejam 
fora do nosso alcance. 

51 
Não entendo de segurança e monitoramento, mas acredito que as câmeras podem 
deixar as pessoas que agem de maneira intencional intimidadas... 

52 

Considerando a vida universitária, os tipos de medidas sugeridas podem não ser 
efetivas. Faz-se necessária uma maior autonomia dos estudantes, de modo que o 
sentimento de pertencimento ao campus seja aflorado, proporcionando o 
reconhecimento do espaço e, principalmente, das pessoas que nele permanecem. 
Nesse sentido, a utilização das diversas regiões e a organização estudantil é 
extremamente importante. No entanto, o que se tem no campus, é a proibição da 
utilização desses espaços, de modo que a manter o campus predominantemente 
vazio, o que desperta o sentimento de insegurança. 

53 
Aumentar a iluminação interna e externa, além de abrir novas entradas poderiam 
ajudar a sanar a falta de segurança alem de resolver problemas de mobilidade. 

54 
O modo como o trabalho da Guarda Universitária é desenvolvida dentro do 
campus não transmite sensação de segurança. Ela não é intimidatória. 

55 
Fechamento e evacuação do campus no período noturno. O acesso deve ser 
permitido somente para quem tem carteirinha. 

56 Não acredito que a policia militar e a guarda municipal deva intervir no campus. 

57 Nao adianta aumentar o n. de cameras sem a policia como fator de inibição 

58 
Acredito que programas que incentivem a participação da população nos campi da 
USP melhorem a segurança dos mesmos. De forma que as pessoas da cidade vão 
sentir que o ambiente universitário não é exclusivo aos universitários. 

59 Instalação de mais Câmaras Domus 

60 

Mesmo com cameras, meu amigo teve seu notebook furtado dentro de uma sala 
no ICMC. Porém a burocracia para ter acesso às imagens da camera para 
possivelmente identificar o criminoso é muito complexa, necessitando até de visto 
do diretor do instituto. Fazendo com que o bandido tenha tempo suficiente para 
vender o produto furtado sem ter a chance de reencontrar o produto. 

61 Melhora na iluminação dentro e no entorno do campus 1 

62 
Acredito que a situação DENTRO DO CAMPUS,por não ser grave,,não necessite 
de policiamento militar,mas o tema é discutível 

63 

Sou a favor da universidade criar espaços culturais e de conscientização sobre 
violência e segurança. Acho que a universidade deveria ser totalmente aberta à 
comunidade e que só assim nos livraríamos da insegurança. Um local com 
bastante gente é mais seguro do que um local vazio. A violência, os furtos, etc., 
são um problema da sociedade em geral e não só da universidade. A USP tem 
como obrigação pensar em estratégias inteligentes para esse problemas sociais e 
não simplesmente uma medida que utiliza força bruta (violência) e reclusão 
(prisão) como solução. Se há algo a ser feito com os possíveis "marginais" que 
estão dentro em em volta da USP é integrá-los à nossa universidade e transformá-
los através da cultura, lazer, conhecimento e extensão que a universidade pode e 
tem que proporcionar. 

64 PM no campus não! 
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65 

Já tendo conversado em várias oportunidades com seguranças do PPUSP, tenho 
plena convicção que eles poderiam fazer um trabalho melhor de segurança, se 
tivessem melhores condições de trabalho. Como eles já me relataram, eles já 
prenderam pessoas que furtaram bicicletas, segurando-as até a PM chegar. Sendo 
assim, temos uma segurança privilegiada e pouco explorada dentro do campus. 

66 
É inaceitável e desnecessária a presença da Polícia Militar no interior do Campus, 
a autarquia USP possui estrutura e capacidade orçamentária para manter uma 
Guarda universitária eficiente e suficiente. 

67 Falkta de iluminação no entorno do campus 

68 a presença da policia sempre inibi o marginal 

69 Toda medida de segurança é válida! 

70 Divulgação de telefones de emergência da guarda universitária 

71 Voltar a permitir que o campus se ja movimentado. 

72 Melhor iluminação dentro e no entorno da USP. 

73 Polícia no Campus não ajuda. 

74 
mais pelo horario da noite, acho que seria melhor. No grupo de assaltos do 
facebook a gente vê muitas ocorrências, quase todo dia. Mas nada nunca 
aconteceu comigo 

75 não basta apenas ter rondas, seria bom se a guarda fosse fixa em alguns lugares. 

76 Maior iluminação 

77 Melhor iluminação 

78 iliminação 

79 
Maior segurança na entrada do Campus. Qualquer um entra com qualquer 
identificação. 

80 Melhorar a iluminação também contribui com o aumento da segunrança 

81 Permitir o ingresso de pessoas com identificação. 

82 Acredito que com os novos postes de luz teremos uma melhoria na segurança 

83 Aumentar a iluminação em regiões escuras a noite. 

84 
acho que o campus nao deve receber mais privilegios que a população em geral, 
que não tem rondas exclusivas o suficiente para a cidade. Se a população do 
campus atrai mais assaltos, eles é que paguem por sua conta uma ronda particular 

85 
melhorar o acesso e a iluminação do campus tende a ter mais resultado do que 
aumentar o policiamento dentro dele. 

86 a iluminação nova, ta ótimo, já ajuda muito 

87 
Mais iluminação no ENTORNO da USP, principalmente em seus extensos muros, 
onde carece de iluminação 

88 
Polícia Militar sem preparo/treinamento adequado no campus deve ser evitada, 
sempre! 

89 
Tem que ter polícia no campus, não interessa que alguns sejam contra. A 
segurança em primeiro lugar sempre! A USP precisa funcionar e para isso precisa 
de segurança. 

90 
O problema maior, ao meu ver, é no entorno. Dentro do campus a guarda 
universitária está dando conta 

91 
Polícia Militar está aí para garantir a segurança do cidadão de bem, nada mais 
lógico do que ela vigiar a comunidade da USP, quem não deve não teme. 

92 

Também é clara a necessidade de demais acessos ao campus. Entre o portão da 
física e da arquitetura existe uma grande distância sem nenhum acesso (nem 
sequer para pedestres/ciclistas). Outro problema que muitos estudantes que 
moram no primeiro portão citado é a política de fecha-lo após as 00h e finais de 
semana, deixando-os sujeitos às comuns abordagens dessa região. 
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93 
a ocupação do espaço gera mais segurança, atividades a noite na universidade 
aumentam a sensação de segurança, bem como o movimento gerado no entorno 
pelo fluxo de pessoas podem ser mais eficazes que as rondas 

94 
Polícia cumpre um papel de repressão e punição. O problema é maior do que isso, 
mais PM mais medo e insegurança pela pessoas que apenas querem frequentar 
um espaço público, como deveria ser, aberto. 

95 
Ronda pela PM ou guarda municipal é bobagem... Fazem ronda sempre no horário 
não necessário e em local desnecessário e desaparecem. 

96 
Como assinalei anteriormente, nunca tive nenhum problema, mas sei de pessoas 
que já tiveram, então entendo que reforçar a segurança é muito bom 

97 
Sou totalmente a favor da permissão da entrada e da soberania da Polícia Militar 
dentro ou fora do campus. 

98 
A Guarda Universitária é para a preservação patrimonial da USP, a preservação 
humana é de responsabilidade da Polícia Militar 

99 Policia Militar no campus, de jeito nenhum! 

100 
Seria interessante intensificar as portarias nas entradas dos blocos. No meu 
instituto, há um bloco com salas de aula que não há nenhum vigilante. Qualquer 
um pode entrar e sair atirando. 

101 A guarda univeristária é que deveria garantir a segurança no Campus 

102 Sou a favor da PM no Campus. 

103 Sinalização e fiscalização para que os motoristas respeitem os pedestres 

104 
As câmeras de monitoramento precisam ser monitoradas por alguém. Além disso, 
são em número insuficiente. 

105 A área mais crítica à noite é no entorno das portarias da Física. 

106 
nao sei se é possivel mas é uma boa ideia armar uma instalaçao de alguns 
dispositivos em postes para quando a pessoa estiver sovinha ela poder acionar a 
policia sem que o ladrao perceba, nao sei se é possivel. 

107 O q a guarda universitaria pode fazer em caso de assalto? 

108 
Sou a favor de bloquar o acesso ao campus somente para pessoas com vínculo à 
USP nos horários "críticos". 

109 
Sou a favor da polícia no campus sim, mas principalmente no entorno, onde as 
ocorrências são maiores. 

110 
Instalação de um posto policial fixo próximo a USP para o atendimento mais rápido 
a ocorrências e para servir como ponto de apoio de informações e denúncias. 

111 
Polícia militar só atrapalha: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/188604-com-
pm-roubos-e-furtos-em-campus-da-usp-sobem-55.shtml 

112 Quando precisei, a polícia não atendia... fiquei 40 minutos tentando ligar! 

113 Na falta de uma polícia unificada, a solução é depender de ambas. 
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114 

Não acredito que aumento de policiamento seja efetivo como medida de 
segurança, mesmo que a presença de policiais ou guardas possa trazer a 
sensação de segurança para algumas pessoas, ou de incomodo para possíveis 
meliantes. Uma boa medida seria incentivar o fluxo de pessoas utilizando tanto o 
espaço dentro da universidade, como seu entorno. Digo aumentar o número 
mesmo dentro do campus, pois mesmo que em dias de semana ele mantenha um 
fluxo alto de pessoas, aos finais de semana e períodos noturnos, o mesmo se 
encontra esvaziado, demonstrando que apenas os alunos, professores e 
funcionários circulam em seus espaços e eu sinto que isso acontece, porque a 
população não se sente convidada a adentrar o campus ou mesmo sabe que a 
universidade é um espaço público de livre circulação. Os lugares mais seguros são 
os lugares mais frequentados, os mais "cheios de gente". Sobre o entorno, 
medidas básicas como melhoria das calçadas e plantio de árvores que 
proporcionem sombras para os pedestres, já surtiriam um bom efeito sobre o 
aumento de fluxo de pessoas, incluindo alunos. Porém, o ideal mesmo seria retirar 
as grades que cercam a USP. Quando se fala de entorno, elas formam, juntamente 
com o conjunto: calçadas estreitas e longas + avenidas de circulação rápida, um 
cenário pouco atrativo e até perigoso ao pedestre, que deve andar por muito tempo 
entre um grande "muro" e carros, sendo que se algo sinalizar uma ameaça ou 
perigo a pessoa "nem tem pra onde correr". Para além disso, as grades reforçam a 
ideia de que a universidade é um espaço de uso exclusivo de seus alunos e 
funcionários, mais uma vez causando períodos de grande ocupação e períodos de 
esvaziamento, que são os em que mais nos sentimos vulneráveis. 

115 
A instalação de câmeras pode ser interessante, mas por vezes sabemos que não 
coibem os sinistros, e são difíceis de se acessar por parte das vítimas. Além disso, 
há a questão da falta de privacidade. 

116 
Guardas do campus ficam barrando alunos negros e questionando intenções. Isto 
é julgar pela cor da pele. Alunos brancos não são barrados quando adentram o 
campus a pé. 

117 
Não adianta instalar mais câmaras se não há monitoramento ou ação rápida 
quando ocorre algum flagra. 

118 USP=Governo do Estado=Polícia Militar. 

119 Não sinto proteção alguma mediante a atuação dos guardas da PPUSP 

120 Talvez seja necessário pela segurança dos moradores do Campus, os alunos. 

121 Melhor Iluminação para maior segurança 

122 
Nunca senti problemas dentro da usp, a considero bastante segura por sinal, mas 
o entorno dela é bem complicado fora de horários de pico. 

123 Quanto mais proteção melhor. 

124 Sou muito à favor da PM dentro de todos os campi. 

125 

Câmeras sempre. Polícia militar não sabe lidar com universitário. E pra mim a USP 
deveria exigir algum vínculo com a universidade para que pudesse adentrar a 
mesma, independente de ser espaço público. Lá não é parque, praça. Tem que ser 
um lugar seguro e fechado, para que os estudantes possam ao menos estudar 
com seus notebooks tranquilamente. 

126 É necessária muita vigilância dentro e nos enternos da USP. 

127 
Melhorar a iluminação (que é bem precária em alguns pontos, principalmente do 
entorno, como na praça da saída da arquitetura) 

128 
As lampadas de LED funcionando, não apenas instaladas, já contribuiriam para a 
segurança do campus. 

129 
seria interessante a intensificacao de rondas em horarios que nao tem muita gente, 
pois quando tem muita gente a chance de acontecer alguma coisa diminui um 
pouco 

130 Instalação de botão de pânico em vários pontos do campus 
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131 
Fornecer serviço de escolta (Guarda Universitária) acionado por telefone para os 
horários críticos e divulgar. 

132 não 

133 Uma melhor iluminação no entorno do campus também seria benéfica 

134 Melhoria na iluminação tanto interna e principalmente no entorno. 

135 Não 

136 
A guarda universitária faz rondas frequentes, porém não têm qualquer tipo de 
equipamento para evitar a ação de um bandido 

137 Controle de pessoas que entram no campus 

138 não 

139 
Como se trata de uma área estadual, esta se encontra fora da jurisdição da guarda 
municipal 

140 Proibição de festas como o tusca na cidade. 

141 
Qualquer medida que aumente a segurança, sem restringir liberdades individuais, 
é bem-vinda! 

142 Qualquer tipo de policiamento é bem vindo. 

143 
Capacitação e melhor organização da guarda universitária, volcada a cuidar 
também da comunidade. Vigilantes particulares parecem não trabalhar em 
conjunto. Coordinação da guarda univ. com a municipal para o entorno. 

144 
Acho que no caso de rondas feitas pela polícia militar e pela guarda civil, devem 
ser INTENSIFICADA durante os chamados "horários mais críticos", mas não 
descartada nos demais horários. 

145 
Sou favorável à abertura do campus. Conforme as pesquisas de segurança 
mostram, os campi abertos são mais seguros que os campus fechados. Aliás, isso 
ocorre em qualquer área pública. 

146 Gostaria muito de mais iluminação 

147 A segurança deve ser maior no período noturno 

148 
É vital a utilização do serviço da policia militar dentro do Campus, a recusa desse 
serviço por uma desculpa de "medo de repressão" é ridícula e prejudica toda a 
comunidade acadêmica. 

149 aumentar a iluminação, como está sendo feito. 

150 
O problema de segurança vai além da USP. A cidade como um todo está sofrendo 
com o problema e as universidades são vistas como locais que possuem pessoas 
com dinheiro e/ou equipamentos valiosos (celulares, notebooks, tablets etc). 

151 Melhor iluminação do entorno do campus 

152 
acredito que medidas de seguranca estejam muito mais relacionadas a iluminacao 
do que rodas e monitoramento 

153 O problema a meu ver não é muito o interior do campus, mas o exterior. 

154 Uma nova portaria ou guarita abaixo da Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

155 
Melhoria nos pontos de iluminação do Campus (que já está sendo feita), Acesso 
restrito a estudantes (durante a noite) 

156 
Guarda municipal não serve para nada! No kartódromo tem 24 horas e parece que 
não tem ninguém fiscalizando. A droga e o vandalismo estão totalmente presentes 
lá. 

157 
Armamento não letal (taser) para alguns agentes da guarda universitária, criação 
de equipe de segurança pessoal (não apenas patrimonial), melhorias da 
iluminação noturna em pontos mais escuros. 

158 Projeto de Iluminação decente, poxa, tem Engenharia Elétrica nesse campus 
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159 

Até hoje, mesmo depois de todos os assaltos noticiados, a PM não tem uma ronda 
permanente e frequente perto da USP. Nunca vi uma viatura perto das 18hs ou no 
período de aulas noturno (até as 23hs, quando muitos estudantes ainda estão 
saindo da aula). 

160 Dentro do campus eu me sinto bem seguro 

161 
Os alambrados devem ser removidos, os "cantos escuros" devem ser cercados e 
devem ser promovidas muitas atividades de extensão no campus, especialmente à 
noite e aos finais de semana. 

162 
O problema é muito complexo e não consigo pensar em uma solução prática e 
eficiente. Penso que também seria o caso dos próprios alunos não carregarem 
consigo muitos objetos de valor; não dependerem do notebook, por exemplo. 

163 
Sou a favor de rondas no campus pela Guarda Universitária, mas a pé. Não em 
uma viatura para a andar somente pelas ruas, gerar ruídos e contribuir para a 
poluição do ar. 

164 Infelizmente temos que ter segurança interna e externa no campus e entorno 

165 
A intensificação da ronda da guarda univesitária é realmente necessária pois os 
guardas normalmente conhecem mais as pessoas que normalmente transitam 
dentro do campus, e detectar estranhos fica mais fácil; 

166 

Melhorar o controle de acesso ao campus. Motoristas cortam caminho pela entrada 
da Trabahador Sao Carlense para saírem próximo à igreja. Controle por nome e 
RG falho (posso fornecer o nome e o departamento que quiser e não há 
conferência). Cancela de TAG USP frequentemente aberta. Cancela saída 
visitante sempre aberta (deveria permanecer fechada). Erro grave de 
procedimento. Implementar controle de acesso de visitante por ticket de papel com 
código de barras. Deverá utilizar o ticket de papel para abrir a cancela da saída. 
Implementar cadastro eletrônico de visitantes (realmente controla o acesso). Isso 
incentivará a comunidade a usar o TAG e coibirá a entrada dos cortadores de 
caminho e desocupados ao campus. 

167 Poder de policiar é uma atribuição da Polícia Militar 

168 
Creio que já exista grande aparato de vigilância e controle internatmente ao 
campus. 

169 
maior ação dos seguranças no controle de acesso ao campus,  especialmente a 
noite 

170 
aumentar o número de guaritas/guarda universitária próximos a estacionamento 
interno 

171 
Guarda Universitária Brincam com motos e carros ao invés de Prevenir 
Ocorrências. 

172 
O monitoramento só será eficaz se for fiscalizado em tempo real e integrado com 
fiscalização móvel. 

173 
Acredito que haja tráfico de drogas dentro do campus, por isso permitiria a ação da 
polícia militar dentro do campus. 

174 As rondas dentro do campos poderiam ser feitas com bicicletas elétricas. 

175 
Treinamento dos vigilantes a auxiliar vítimas de assalto ou pessoas que precisam 
de ajuda. 

176 Polícia para quem precisa. 

177 É URGENTE a necessidade de intensificação de rondas 

178 As precisam estar funcionando!! 

179 
Desde que haja algum tipo de treinamento policial para a ronda, não vejo problema 
em rondas nas condições determinadas. Não há tanta necessidade de inúmeras 
rondas devido a presença da PPUSP. 

180 
Sobre as câmeras de monitoramento é necessário além das gravações, um 
monitoramento em tempo real para dar flagrante e evitar furtos 
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181 
Existe um mapa (Google Maps) dos assaltos realizados no entorno do campus e já 
é sabido quais regiões estão mais críticas e mesmo assim parece que a Polícia 
Militar evita fazer ronda nesses lugares. 

182 é necessário tomar alguma medida URGENTE 

183 

A segurança das portarias é apenas simbólica. Ninguém se identifica para entrar. 
Quando solicitada a identificação você pode dizer qualquer nome, ninguém pede 
comprovação. Solicitar um documento com foto e colocar uma catraca resolveria 
seria uma boa ideia. Colocar um sistema de reconhecimento de faces resolveria o 
problema. Pessoas de fora do campus o visitam para fumar maconha na frente do 
bandejão apenas porque a PM sofre resistência quanto a entrada no campus. 

184 
Pagamos impostos e temos que ter segurança dentro e fora do campus. Acho que 
a polícia militar é mais adequada. 

185 A guarda universiária deveria ser armada 

186 Políticas de inclusão social do entorno do Campus. 

187 Policia Militar nao deve entrar no Campus pois não tem preparo para abordar civis. 

188 Não importa quem vai fazer ronda, contanto que faça. 

189 aumentar o contingente de  PPUSP 

190 

ter controle dos pedrestres que acessam o campus. Mesmo sendo um local público 
deveria ter o controle de quem tem acesso ao espaço da universidade, pois o livre 
acesso coloca em risco alunos que moram, que estudam e funcionarios que 
trabalham no campus 

191 QUEMOS A PM DENTRO DA USP 

192 
Não sei se as rondas realizadas pela guarda universitária e pela guarda municipal 
são opções eficientes, pois acredito que a função das guardas está mais 
diretamente relacionada à preservação do patrimônio. 

193 
Os vigilantes nunca monitoram a portaria de saída do portal, Se alguém rouba um 
carro dentro do campus ninguém fica sabendo. 

194 não 

195 

Acredito que a guarda universitária não é responsável pela segurança ao redor do 
campus, ela deve se concentrar na segurança dentro do campus. Já a polícia 
militar e guarda municipal, sim. Acredito que não há a necessidade de haver 
rondas da PM ou guarda municipal dentro do campus caso estas estejam 
preparadas/posicionadas a pouco tempo das entradas/saídas do campus. 
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PARTE IV: CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 2 

As perguntas relacionadas a Área 2 são similares as questões abordadas para a Área 

1, exceto pelas questões que abordam o transporte coletivo entre as áreas. A seguir, é 

apresentada a análise da questão relacionada a frequência dos usuários a Área 2. 

47. REGULARIDADE COM QUE FREQUENTA A ÁREA 2 

A seguir, são apresentados os resultados para o tempo de frequência, durante a 

semana, para a Área 1 do campus indicado pelos usuários de cada grupo 

Frequência à Área 2 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

1 dia a cada quinzena 
65 9 13 6 93 

11,8% 2,6% 5,5% 5,4% 7,4% 

1 dia por semana 
0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0,0% 

2 dias por semana 
38 7 2 30 77 

6,9% 2,0% 0,8% 26,8% 6,2% 

3 dias por semana 
51 9 0 4 64 

9,2% 2,6% 0,0% 3,6% 5,1% 

4 dias por semana 
30 2 1 2 35 

5,4% 0,6% 0,4% 1,8% 2,8% 

5 dias por semana 
180 36 44 14 274 

32,5% 10,3% 18,5% 12,5% 21,9% 

6 dias por semana 
6 13 1 2 22 

1,1% 3,7% 0,4% 1,8% 1,8% 

7 dias por semana 
12 12 5 7 36 

2,2% 3,4% 2,1% 6,3% 2,9% 

Não 
171 261 172 47 651 

30,9% 74,8% 72,3% 42,0% 52,0% 

Raramente 
262 218 175 73 728 

47% 62% 74% 65% 58,1% 

TOTAL 
553 349 238 112 1252 

44,2% 27,9% 19,0% 8,9% 100,0% 
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Figura C-62 - Regularidade com que frequenta a Área 2 

 

Como já citado anteriormente, uma boa parte dos usuários não frequenta ou frequenta 

raramente a Área 2. 
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48. TEMPO QUE FREQUENTA À ÁREA 2 

Os usuários também responderam à pergunta de há quanto tempo frequenta a Área 2 

do campus USP de São Carlos. A seguir, na Figura C-63, 64 e 65, são apresentados 

os resultados da amostra total e separada por grupo de usuários. 

 

Figura C-63 - Tempo que frequenta a Área 2 do campus 

 

 

Figura C-64 - Tempo que frequenta a Área 2 do campus separado por grupo de alunos 
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Figura C-65 - Tempo que frequenta a Área 2 do campus separado por grupo de servidores 

 

Em sua grande maioria, os usuários frequentam há pouco tempo o tempo o campus, 

há 6 anos ou menos. Entretanto, como já esperado, apresentam comportamento 

diferentes em relação aos grupos de usuários (conforme Figuras C-63 e C-65). 

Enquanto no grupo dos alunos é observada maior frequência a menos de 1 anos, no 

grupo do servidor, observa-se que este pico se encontra entre 2 a 3 anos. 

Considerando que está área é relativamente recente (cerca de 12 anos), ainda se 

encontra em fase de estruturação. 
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49. ACESSIBILIDADE DA ÁREA 2 COMO UM TODO 

Questionou-se, como um todo, se a Área 2 é acessível aos usuários com algum tipo 

de restrição de mobilidade. Na Tabela C-46 e na Figura C-66 são apresentados os 

resultados. 

Tabela C-46 - Acessibilidade da Área 2 como um todo 

Acessibilidade Área 2 

Grupos   

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Grande parte do campus sim. Algumas 
áreas possuem obstáculos, mas de 
maneira geral considero o campus 

acessível aos usuários com algum tipo 
de restrição de mobilidade 

208 42 36 46 332 

47,1% 42,0% 48,0% 51,7% 47,0% 

Não. O campus não as oferece 
condições básicas de acessibilidade 

aos usuários com algum tipo de 
restrição de mobilidade 

33 14 6 10 63 

7% 14% 8% 11% 8,9% 

Pequena parte do campus sim. Há 
diversas áreas que não oferecem 

condições básicas de acessibilidade 
aos usuários com algum tipo de 

restrição de mobilidade 

123 34 16 20 193 

27,8% 34,0% 21,3% 22,5% 27,3% 

Sim. Nunca notei obstáculos que 
dificultassem a acessibilidade aos 

usuários, com algum tipo de restrição 
de mobilidade, nas dependências do 

campus 

78 10 17 13 118 

17,6% 10,0% 22,7% 14,6% 16,7% 

TOTAL 442 100 75 89 706 
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Figura C-66 - Acessibilidade da Área 2 como um todo 

 

Grande parte dos usuários avalia o campus como um ambiente em que algumas áreas 

possuem obstáculos, mas de maneira geral possui acessibilidade aos usuários com 

algum tipo de restrição de mobilidade. Entretanto, também uma parcela de cerca de 

27% avalia que somente parte do campus é acessível, já que há diversas áreas que 

não oferecem condições básicas de acessibilidade aos usuários com algum tipo de 

restrição de mobilidade. 
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50. AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS DA ÁREA 2  

Nesta questão, os usuários avaliaram a acessibilidade para os usuários com algum 

tipo de restrição de mobilidade dentro dos prédios que frequentam. Os resultados 

desta questão são apresentados na Tabela C-47 e na Figura C-67. 

Tabela C-47 - Avaliação da acessibilidade dos prédios da Área 2 

Acessibilidade dos prédios -  
Área 2 

Grupos 

 TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima. Prédios totalmente equipados 
para receber os usuários com algum 
tipo de restrição de mobilidade 

67 11 12 13 103 

15,2% 11,0% 16,0% 14,6% 14,6% 

Boa. Prédios parcialmente 
equipados, mas possuem boas 
condições para atender os usuários 
com algum tipo de restrição de 
mobilidade 

233 35 34 42 344 

53% 35% 45% 47% 48,7% 

Regular. Prédios pouco equipados, 
com limitações para atender os 
usuários com algum tipo de restrição 
de mobilidade 

102 39 25 21 187 

23,1% 39,0% 33,3% 23,6% 26,5% 

Ruim. Prédios não equipados para 
receber os usuários com algum tipo 
de restrição de mobilidade 

40 15 4 13 72 

9,0% 15,0% 5,3% 14,6% 10,2% 

TOTAL 442 100 75 89 706 
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Figura C-67 - Avaliação da acessibilidade dos prédios da Área 2 
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51. BICICLETAS FURTADAS/ROUBADAS DENTRO DA ÁREA 2 

A seguir, na Tabela C-48 e na Figura C-68, são apresentados os resultados para 

furtos/roubos de bicicletas dentro da Área 2. 

Tabela C-48 - Avaliação do número de furtos e roubos de bicicleta que ocorreram na Área 2 do campus 

  
Você já teve sua bicicleta furtada/roubada DENTRO 

do "campus 2"? 

Não 711 99,9% 

Sim, foi furtada de um bicicletário 1 0,1% 

Sim, foi furtada fora de um bicicletário 0 0,0% 

Sim, foi roubada mediante abordagem 0 0,0% 

TOTAL 712 100% 

 

 

Figura C-68 - Avaliação do número de furtos e roubos de bicicleta que ocorreram na Área 2 do campus 

 

Com relação a esta questão, é possível avaliar que uma parcela muito pequena teve 

bicicletas furtada/roubada na Área 2 do campus. Dos usuários entrevistados, apena 

um relatou ter a sua bicicleta furtada em um bicicletário. Nota-se que a ocorrência de 

furto de bicicleta na Área 2 é bem inferior ao relatado na Área 1. 
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52. QUANDO A BICICLETA FOI FURTADA/ROUBADA 

Aos que responderam que tiveram sua bicicleta furtada/roubada, foi perguntado há 

quanto tempo isso tinha ocorrido. O resumo dos resultados pode ser analisado na 

Tabela C-49 e na Figura C-69. 

Tabela C-49 - Análise do período em que ocorreu o furto ou roubo da bicicleta, dentro da Área 2 

  Quando sua bicicleta foi furtada/roubada? 

a menos de 6 meses 0 0,0% 

entre o período de 6 meses a 1 ano 0 0,0% 

entre o período de 1 ano a 2 anos 1 100,0% 

entre o período de 2 anos a 3 anos 0 0,0% 

entre o período de 3 anos a 4 anos 0 0,0% 

entre o período de 4 anos a 5 anos 0 0,0% 

a mais de 5 anos 0 0,0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

Figura C-69 - Análise do período em que ocorreu o furto ou roubo da bicicleta, dentro da Área 2 

 

Neste caso, é possível observar que o único furto de bicicleta relatado na Área 2 

ocorreu em um período de 1 a 2 anos.  

entre o período 
de 1 ano a 2 

anos
100%
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53. COMENTARIOS SOBRE A QUESTÃO DOS FURTOS/ROUBOS DE 
BICICLETAS 

Caso o usuário tivesse interesse, ele poderia deixar algum comentário a respeito da 

questão 52. Os textos aqui listados foram reproduzidos exatamente como redigidos 

pelos respondentes, sem nenhuma correção ou edição. 

 

ID Respostas 

1 
A acessibilidade para cadeirantes e pessoas que usam amulatas é dificultada na 
rampa até a chegada dos prédios.  Necessitaria que a guarda da usp os 
ajudassem a locomover. 

2 

FORA DO CAMPUS II É MUITO RUIM A SINALIZAÇAO, TEM OBSTACULOS 
DE TODOS OS TIPOS EM BAIXO DA TORRE  DE ENERGIA, ALEM DE 
POSTES DE MADEIRA QUE AINDA PERPETUAM  NÃO TEM CICLOVIAS 
PARA CHEGAR AO CAMPUIS II  E NEM CAMINHOS DESCENTES 

3 No campus 2, sempre ocorre problema de reconhecimento do Tag 

4 Existem aparelhos como elevadores que, aparentemente, não funcionam 

5 
Os bicicletários do campus II não são fixos ao piso, o que me causa insegurança. 
Uso bicicleta para ir ao campus II todos os dias e não seria capaz de deixar 
minha bicicleta "dormir" no campus II em um dia de chuva forte, por exemplo. 

6 
As salas de aula dos hangares da Engenharia Aeronáutica têm severos 
problemas de acessibilidade 

7 melhorar estacionamento para aqueles que tem restriçao 

8 

Algumas calçadas ficam quebradas por longos períodos no campus II, 
dificultando não só a locomoção de pessoas com restrições de mobilidade mas 
também de pedestres comuns. Algumas áreas são interditadas e parece que 
ficam esquecidas, como agora, por exemplo, uma ponte próxima ao prédio do 
IFSC está interditada há algum tempo por causa da presença de abelhas e os 
pedestres tem que passar pelo meio da rua. O acesso ao prédio do IFSC é muito 
ruim para pessoas com restrições de mobilidade, pois é preciso subir a rua para 
encontrar a única calçada de acesso ao prédio, enquanto os pedestres costumam 
passar pela grama alta mesmo. 

9 falta chuveiro para as pessoas que vêm de bicicleta. 

10 Não 

11 
As entradas das portarias possuem na rua um obstáculo para carros que impede 
a passagem de veículos de transporte individual baixos e com rodas pequenas, 
tornando necessária a passagem com os mesmos pela calçada dos pedestres. 

12 

A pessoa com restrição de mobilidade, desde a entrada do Campus II, até os 
Departamentos ou laboratórios, morreria no caminho, pela distância.   Duvido que 
alguém que usasse cadeira de rodas, conseguiria entrar na portaria e chegar no 
Departamento de Engenharia de materiais? 

13 
Não consigo imaginar um cadeirante indo de ônibus para o campus 2. O ônibus 
vai lotado e não vejo facilidades para um cadeirante. 

14 
Como o calendário da USP gira em torno da graduação, os pós graduandos tem 
dificuldade de mobilidade durante período de férias. 

15 

A estrutura do Campus 2 dá previlegios a quem tem carro. O principal aspecto 
arquitetônico do Campus 2 é uma via dupla de carros e vagas de carros no 
centro, com torres de alta tensão no meio. É esteticamente deplorável. Os 
bolsões de estacionamento deveriam ser na periferia, com calçadas e ciclovias 
no centro (no lugar da via dupla para carros). 
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16 

O acesso ao prédio da física no campus 2 foi desenhado somente para quem 
chega de carro, devemos atravessar uma parte cheia de mato e quem é 
cadeirante por exemplo enfrenta uma barreira quase intransponível. Acho um 
absurdo pra qqr pedestre ter q atravessar um pedaço no mato, lembrando que lá 
no campus 2 é passível se encontrar cobras e outros bichos no meio da grama 
alta. 

17 

Acho um absurdo a remota possibilidade da retirada dos onibus de acesso ao 
campus!  É uma vergonha da parte da universidade e um desrespeito com os 
alunos!  Estudo engenharia ambiental e nao tenho a opção de estudar no campus 
1 ou 2, estou presa em um campus afastado e de dificil acesso (assim como uma 
serie de outros estudantes).  Os horarios disponibilizados para os onibus ja sao 
horriveis, e a possibilidade de retirá-los é vergonhosa 

18 
O campus 2 tem acessibilidade apenas nos Blocos Didáticos, se o aluno precisa 
se mover de outros prédios até o restaurante o universitário é impossível pois 
entre os blocos existe os canteiros que não possuem sequer guia rebaixada. 

19 Não possuo bicicleta. 

20 Idem caso campus 1. 

21 
A área II do campus é muito bem equipada em relação a acessibilidade para 
deficientes físicos, apenas vejo dificuldade de acesso à área de laboratórios de 
física e química por eles 

22 
Não tenho bicicleta. O acesso ao campus 2 é muito difícil pelos transportes 
coletivos 

23 
a locomoção dentro do campus é meio restrita para pessoas q tem restritos para 
locomoção por conta das calçadas e da distancia entre o ponto de ônibus e os 
prédios. 

24 

Eu cheguei a escrever um email aos responsáveis pelo campus após utilizar o 
ônibus da cidade para ir ao laboratório que trabalho. Achie absurdo o ônibus da 
cidade não entrar no Campus 2 e isso me fazer andar 15 minutos do ponto até o 
laboratório. Vir até aqui não é tarefa simples.  

25 
O campus 2 foi planejado para ser um campus sustentável, mas foi construido 
como um campus para carros, sem nenhuma chance de integração. se alguma 
reforma fosse feita,  deveria ser feita em relação a passarelas e praças 

26 não possuo bicicleta em são carlos 

27 (comentários deixados no deslocamento do campus 1) 

28 
ônibus intercampi deveriam ter mais de 1 ponto de parada - do bloco didatico até 
a aeronautica é longe pra ir a pe 

29 
Da entrada até as salas é uma boa distância a caminha, o que dificultaria para 
qualquer deficiente locomotivo, caso não vá necessariamente de ônibus 

30 
DEvido à crise financeira da USP a maioria do elevadores ainda não foram 
instalados, porém com toda a infraestrutura para a instalação concluidas 

31 

Tem-se a necessidade de espaços de convivência mais adequados, como um 
CAASO no campus 2 (esse projeto já está em andamento). Além disso, a área 2 
do campus apresenta-se notadamente "desarborizada". Isso se deve, 
provavelmente, por supostas medidas de segurança pública. No entanto, tal 
conceito deve ser revisado, haja vista que o espaçamento das árvores 
desfavorece a permanência nas áreas livres, fazendo com que tal região 
permaneça significativamente esvaziada de pessoas (devido às questões 
climáticas, por exemplo). 

32 
Os elevadores que deveriam transportar cadeirantes no campus 2 estão todos 
em manutenção, em construção ou desativados por algum outro motivo, além 
disso em muitos locais não há calçada adequada, prejudicando acessibilidade 

33 minha bicicleta nunca foi roubada porque não tenho uma 
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34 
dentro do  campus dois só há um lugar para embarque/desembarque,deveria 
haver mais pois a área é grande no sentido de os departamentos estarem 
dispersos 

35 
Acho que deveria se considerar mais horários de onibus depois das 19h, pelo 
menos mais um ou dois horários, facilitando a volta do campus 2 para o campus 
1 para os alunos de pós graduação. 

36 Falta elevador na Eng. Ambiental. 

37 Mais locais para estacionas motos.. ou bicicletas 

38 

A área 2 está em construção constante, ou invés de ter que adaptar o caminho 
até os prédios, ou eles mesmos quando surgir alguém com limitações físicas (que 
é oque acontece por enquanto pelo que eu pude ver), as construções já devem 
ser feitas pensando e respeitando o acesso de todos á universidade. 

39 

O campus precisa de um vestiário, ou mesmo os prédios do campus necessitam 
de chuveiros para receber ciclistas. Quando preciso ir à área 2 e ficar o dia 
inteiro, prefiro ir de ônibus, porque ficar o dia inteiro sem banho depois de uma 
pedalada suada não é só ruim para o nariz, mas péssimo para a pele. Leva a 
irritação e doenças da pele. Já tive problemas de pele por não poder tomar banho 
e não trocar as roupas úmidas. 

40 
A guarda Universitaria precisa de equipamento de segurança para dar segurança 
ao pedestres 

41 Não. 

42 
Apenas como observação, frequento o Campus 1 quase que diariamente, e essa 
opção não existe. 

43 nao 

44 
Novamente, acharia uma boa ideia uma ciclofaixa ligando o campus 1 ao 2, como 
usuário de bicicleta. 

45 Nâo 

46 Deslocamento dentro do campus 2 necessita de transporte. 

47 

Fica complicado para um cadeirante se locomover entre prédios no câmpus 2, 
porém alterar o trajeto do ônibus pode piorar a situação ao fazer um caminho 
mais demorado e devido ao número muito pequeno de pessoas com deficiência 
que precisam dessa locomoção, sugiro que através do bom senso guardas da 
PASUSP sejam orientados à transportar essas pessoas entre os prédios do 
câmpus 2 e até do câmpus 1 por ser uma área muito inclinada de difícil 
locomoção também, apesar de ser menor. Essas pessoas nem sempre possuem 
algum conhecido para ajudá-las. 

48 
Os prédios do campus são muito distantes, o que dificulta a locomoção dos 
deficientes motores. 

49 
Deveria haver mais viagens entre o campus 1 e 2. Pois, há períodos grandes 
sem nenhum ônibus para retornar para o campus 1. 

50 
Há cercas em torno do campus. Isso não é bom para espaços públicos 
supostamente abertos. 

51 
O ônibus da USP deveria passar próximo ao bandejão, pois assim facilitaria para 
quem tem dificuldades/restrições de locomoção. 

52 não 

53 Sem comentários 

54 Só frequento um prédio, então não sei avaliar muito bem 

55 Não uso bicicleta 

56 Tenho pouca experiência no Campus 2. 

57 
O único problema de acesso referente à área 2 diz respeito ao ônibus, que 
majoritariamente não são equipados para receber cadeirantes. 
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58 

As calçadas em geral estão "destruídas" depois da instalação da nova 
iluminação. Isso depois de eles "consertarem" elas. O acesso para cadeirante no 
2 piso do prédio da ambiental é externo ao prédio, fica a maior parte do tempo 
fechado e não tem nenhuma cobertura. 

59 

O prédio do departamento de engenharia aeronáutica, bem como os hangares 1 
e 2 não apresentam nenhuma adaptação para receber pessoas com mobilidade 
reduzida. O vão para os elevadores esta vazio e não ha indícios de que será 
preenchido com um. 

60 Não uso bicicleta por medo de furto. 

61 Igualmente o falso positivo já comentado 

62 
novamente, a pergunta anterior nao se aplica ao meu caso, nao tenho uma 
bicicleta 

63 
Coloquei "a mais de 5 anos", mas não tenho bicicleta, muito menos tive bicicleta 
furtada. 

64 

Que olhasse para o Campus 2 com mais carinho, muito a desejar em Geral 
abandono total, principalmente transporte e mais cantinas ou lanchonetes, teria 
que ter um Ubas emergência, aqui tudo é muito longe dos primeiros socorros, e 
as ambulancias  demoram pra chegar aqui quando nescessário... etc 

65 não 

66 Não 

67 
Não conheço muito bem a área 2, portanto não acho válido meu julgamento de 
acessibilidade desta como um todo. 

68 
O campus 2 não tem arvores nem sombra. É muito desconfortável se deslocar 
dentro do campus 

69 
O elevador do prédio dos Laboratórios de Fisica foi desativado, o que impede o 
acesso de pessoas com dificuldades na mobilidade 

70 
Não possuo bicicleta, se possuísse teria medo tanto no Campus 1 quanto no 
Campus 2 

71 Pergunta 18 -  Nunca minha bicicleta foi furtada porque eu nunca fui com ela. 

72 
Existe grande necessidades que os elementos de acessibilidade estejam 
funcionando. Isto vale desde os ônibus até aos elevadores. 

73 não. 

74 
O ônibus da USP que faz o trajeto campus 1 - campus 2 poderia fazer uma 
segunda parada próximo ao hangar da aeronáutica. 

75 
Para aqueles que dependem do transporte urbano para se locomoverem, o 
acesso ao campus 2 não está bem suportado. Os horários e as linhas são 
restritos (principalmente no período noturno e nos fins de semana. 

76 Os mesmos deixados na questão a respeito do Campus 1. 

77 

O predio do IFSC Campus 2 nao tem um bicicletario.   As rampas de acesso do 
estacionamento sao ocupadas por motos estacionadas. Eu ja tentei entrar em 
contato com a prefeitura do campus, mas houve pouco interesse no problema.   A 
iluminação é precaria na regioes perifericas do campus 2. 

78 

Acessibilidade muito ruim tanto para pedestres quanto para portadores de 
deficiência. Sobretudo no entorno do IFSC. Um absurdo não ter ciclovia, 
sobretudo com ruas tão largas. Não tem bicicletário. O campus deveria ser 
exemplo de um lugar para as pessoas, não para os carros. 

79 
a vigilância por parte da USP no Campus 2 é muito fraca, e quanto as portarias, 
já presenciei que os moradores do Santa Angelina entram no Campus do jeito 
que bem entendem 

80 
Gostaria muito de adotar a bicicleta diariamente, mas moro a 9km e não tenho 
estrutura física para me dar suporte (vestiário com chuveiro, armário, local para 
pendurar toalha etc). 
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81 Novamente, a resposta não é verdadeira. Não sou usuário de bicicleta. 

82 Prédio da Aeronáutica sem nenhuma acessibilidade a cadeirante 

83 Novamente,  nunca utilizei bicicleta no campus dois 

84 

Comentários e sugestões.  1) Faltam guias rebaixadas nas calçadas e pontos de 
ônibus.  -Falta transporte (ônibus ou micro-ônibus) adaptado para cadeirantes.  -
Falta ponto de ônibus adaptados com coberturas apropriadas. Os atuais são  
verdadeiras estufas de policarbonatos.  2) Faltam Vigilantes nos prédios do 
campus-2. Há prédios que ficam 100% sem vigilantes.   3) O Serviço Terceirizado 
(Vigilante e limpeza) precisam ter os contratos revisados. A USP paga caro e o 
serviço prestado fica muito aquém do que se espera. Não as pessoas que 
executam os serviços, mas o contrato.   Não há necessidade de tantas pessoas, 
mas mais eficiência no gerenciamento.   Os vigilantes, perderam a sua função. 
Ficam apenas sentados durante o horário de serviço.  Deveriam circular, 
percorrer não um prédio, mas um área onde tem várias unidades. A função é 
vigiar, fazer ronda, e não ficar sentados.  3) O campus-2 precisa de um maior 
número de plantio de árvores, nas avenidas e estacionamentos.  4) Falta 
rebaixamento de calçadas e ciclovia no campus, pois  o número de usuários de 
bicicleta já é alto.   5) Faltam trilhas no campus-2.  6) Falta proteção contra 
queimadas. Todo ano, o fogo destrói parte da área verde.  7) Há nascente do 
Santa Angelina está 100% contaminada pelo esgoto.  Exigir da Prefeitura de São 
Carlos solução imediata. 

85 
Frequento os prédios da engenharia aeronáutica que não são nada acessíveis a 
pessoas com mobilidade reduzida. Ademais, a topologia do campus desfavorece 
o deslocamento entre os prédios, que têm grandes distâncias entre eles 

86 
Poderia ter mais pontos de parada do ônibus no Campus II, ex.: Enga. 
Aeronáutica/Materiais/IFSC.  As linhas de ônibus da cidade poderiam entrar 
dentro do Campus II. 

87 
Na pergunta sobre bicicletas roubadas, respondi não, pois não possuo bicicletas. 
Mais  alunos que vem de bike, alguns funcionários terceirizados já tiveram suas 
bike roubadas. 

88 
Um campus novinho construído em pleno século 20 sem ciclovias/ciclofaixas... 
Um absurdo, enorme falta de visão, uma oportunidade perdida...! 

89 Deveriam ter mais horários de ônibus para o campus 2 

90 

O prédio em que trabalho (Engenharia Ambiental) não tem elevador. Uma rampa 
externa ao prédio é utilizada para transporte de cargas. Um cadeirante por 
exemplo, tem que fazer uso dessa rampa para acessar o andar superior. Foi 
deixado uma área para ser instalado elevador, porém na construção não fizeram 
o fosso para o mesmo, resultando na não instalação do equipamento. 

91 não 
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54. MODO DE TRANSPORTE PRINCIPAL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A 
ÁREA 2 

Os resultados sobre o principal modo de deslocamento utilizado para ir até a Área 2 

aparecem resumidos na Tabela C-50 e na Figura C-70. 

 
Tabela C-50 - Modo principal de transporte até a Área 2 

Modo de transporte 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

A pé 
2 0 0 1 3 

0,5% 0,0% 0,0% 1,1% 0,4% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - estaciona no 
campus 

39 1 1 1 42 

8,9% 1,0% 1,3% 1,1% 6,0% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - não estaciona no 
campus 

1 0 3 2 6 

0,2% 0,0% 4,0% 2,2% 0,9% 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

81 36 62 79 258 

18,5% 36,0% 82,7% 88,8% 36,7% 

Bicicleta 
9 5 2 2 18 

2,1% 5,0% 2,7% 2,2% 2,6% 

Motocicleta 
2 6 5 2 15 

0,5% 6,0% 6,7% 2,2% 2,1% 

Ônibus do transporte público 
urbano 

0 1 1 1 3 

0,0% 1,0% 1,3% 1,1% 0,4% 

Outro (especifique) 
0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 
439 100 75 89 703 

62,4% 14,2% 10,7% 12,7% 100,0% 
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Figura C-70 - Modo principal de transporte até a Área 2 

 

Analisando os dados da amostra para o modo principal de deslocamento até a Área 2, 

percebe-se, entre os alunos de graduação e pós-graduação, a predominância da 

utilização do transporte coletivo oferecido pela USP. Já no grupo dos servidores 

técnicos/administrativos e docentes, mais de 80% utiliza automóvel, na condição de 

motorista, para realizar este deslocamento. 
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55. MODOS A PÉ, BICICLETA, CARONA E MOTOCICLETA: TEMPO QUE UTILIZA 

ESTE MODO PARA ACESSAR A ÁREA 2 

Os resultados sobre o tempo que o usuário utiliza este modo (a pé, bicicleta, carona 

ou motocicleta) para acessar o campus estão resumidos na Tabela C-51 e na Figura 

C-71. 

Tabela C-51 - Há quanto tempo que utiliza os modos a pé, bicicleta, carona e motocicleta, como modo 

principal de deslocamento até a Área 2 

Tempo que utiliza este 
modo como principal 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Há mais de 6 meses 
43 12 11 7 73 

78,2% 75,0% 100,0% 87,5% 81,1% 

Há menos de 6 meses 
12 4 0 1 17 

21,8% 25,0% 0,0% 12,5% 18,9% 

TOTAL 
55 16 11 8 90 

61,1% 17,8% 12,2% 8,9% 100,0% 

 

 

Figura C-71 - Tempo que o usuário utiliza o modo a pé, bicicleta, carona ou moto para acessar a Área 2 

 

A grande maioria dos usuários utiliza modo a pé, bicicleta, carona ou moto, como 

modo principal há mais de 6 meses. 
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56. MODOS A PÉ, BICICLETA, CARONA E MOTOCICLETA: MODO QUE 

UTILIZAVA ANTES 

Caso na questão 55 o usuário responda que acessa o campus há menos de 6 meses 

com este modo, ele é encaminhado para a pergunta referente ao principal modo que 

utilizava antes para se deslocar. Os resultados estão resumidos na Tabela C-52 e na 

Figura C-72 a seguir. 

Tabela C-52 - Qual modo de transporte utilizava antes de migrar para os modos a pé, bicicleta, carona e 

motocicleta 

Qual modo você utilizava 
antes? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

A pé 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - estaciona no 

campus 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - não estaciona no 

campus 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5,9% 

Bicicleta 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Motocicleta 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ônibus de transporte público 
urbano 

0 1 0 0 1 

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Ônibus oferecido pela USP 
12 1 0 0 13 

100,0% 25,0% 0,0% 0,0% 76,5% 

Nenhum. Antes deste período 
não frequentava o campus 

0 2 0 0 2 

0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 11,8% 

TOTAL 
12 4 0 1 17 

70,6% 23,5% 0,0% 5,9% 100,0% 
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Figura C-72 - Modo que o usuário utilizava antes para acessar a Área 2 

 

Entre os alunos de graduação e pós-graduação, nota-se que anteriormente era 

utilizado transporte coletivo oferecido pela USP ou o transporte público urbano. Já no 

caso dos servidores docentes, anteriormente utilizavam o automóvel, na condição de 

motorista. 
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57. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

A seguir, na Tabela C-53 e na Figura C-73, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à frequência do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-53 - Avaliação da frequência de atendimento do transporte público pelos usuários da 

Área 2 

Avaliação a frequência de 
atendimento 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (intervalo de 
atendimento de 15 minutos 

ou menos) 

0 0 0 0 0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Boa 
0 1 0 0 1 

- 100,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

Regular 
0 0 0 0 0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruim (intervalo de 
atendimento de 60 minutos 

ou mais) 

0 0 1 1 2 

- 0,0% 100,0% 100,0% 66,7% 

TOTAL 
0 1 1 1 3 

- 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 

 

Figura C-73 - Avaliação da frequência de atendimento do transporte público pelos usuários da 

Área 2 

 

Dentre a amostra obtida nesta pesquisa, apenas 3 usuários declararam usar o 

transporte público urbano. Percebe-se que os respondentes avaliaram a frequência do 

transporte público como boa e ruim.  
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58. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: PONTUALIDADE 

A seguir, na Tabela C-54 e na Figura C-74, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à pontualidade do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-54 - Avaliação da pontualidade do transporte público pelos usuários da Área 2 

Como você avalia a 
pontualidade? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (nunca atrasa) 
0 0 0 0 0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Boa 
0 1 0 1 2 

- 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 

Regular 
0 0 0 0 0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruim (sempre atrasa) 
0 0 1 0 1 

- 0,0% 100,0% 0,0% 33,3% 

TOTAL 
0 1 1 1 3 

- 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 

 

Figura C-74 - Avaliação da pontualidade do transporte público pelos usuários da Área 2 

 

Dentre a amostra obtida nesta pesquisa, apenas 3 usuários declararam usar o 

transporte público urbano. Percebe-se que os respondentes avaliaram a pontualidade 

do transporte público como boa e ruim.  
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59. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: TEMPO DE VIAGEM  

A seguir, na Tabela C-55 e na Figura C-75, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto ao tempo de viagem do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-55 - Avaliação do tempo de viagem do transporte público pelos usuários da Área 2 

Como você avalia o 
tempo de viagem? 

Grupos 

 TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótimo (praticamente o 
mesmo tempo que levaria 

de automóvel) 

0 0 0 0 
0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Bom 
0 1 0 1 

2 
- 100,0% 0,0% 100,0% 

Regular 
0 0 0 0 

0 
- 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruim (duas ou mais vezes 
o tempo que levaria de 

automóvel) 

0 0 1 0 
1 

- 0,0% 100,0% 0,0% 

TOTAL 
0 1 1 1 

3 
- 33,3% 33,3% 33,3% 

 

 

Figura C-75 - Avaliação do tempo de viagem do transporte público pelos usuários da Área 2 

 

Dentre a amostra obtida nesta pesquisa, apenas 3 usuários declararam usar o 

transporte público urbano. Percebe-se que os respondentes avaliaram o tempo de 

viagem do transporte público como boa e ruim.  
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60. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS 

A seguir, na Tabela C-56 e na Figura C-76, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à lotação dos veículos do transporte público urbano pelos usuários. 

Tabela C-56 - Avaliação da lotação dos veículos do transporte público pelos usuários da Área 2 

Como você avalia a lotação 
dos veículos? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (quando há assentos 
livres) 

0 0 0 0 0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Boa 
0 1 0 1 2 

- 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 

Regular 
0 0 0 0 0 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruim (quando o veículo está 
lotado) 

0 0 1 0 1 

- 0,0% 100,0% 0,0% 33,3% 

TOTAL 
0 1 1 1 3 

- 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 

 

Figura C-76 - Avaliação da lotação dos veículos do transporte público pelos usuários da Área 2 

 

Dentre a amostra obtida nesta pesquisa, apenas 3 usuários declararam usar o 

transporte público urbano. Percebe-se que os respondentes avaliaram a lotação dos 

veículos do transporte público como boa e ruim. 
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61. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: TEMPO QUE UTILIZA ESTE MODO PARA 

ACESSAR A ÁREA 2 

Os resultados sobre o tempo que o usuário utiliza o modo transporte público urbano 

para acessar a Área 2 do campus, estão resumidos na Tabela C-57 e na Figura C-77. 

Tabela C-57 - Há quanto tempo o usuário utiliza o transporte público 

Há quanto tempo você 
se desloca desta 

maneira até o campus 
2? 

Grupos 

 TOTAL Aluno de 
Graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Há mais de 6 meses 
0 0 1 1 2 

- 0,0% 100,0% 100,0% 66,7% 

Há menos de 6 meses 
0 1 0 0 1 

- 100,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

TOTAL 
0 1 1 1 3 

- 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

 

 

Figura C-77 - Tempo que o usuário utiliza o transporte público urbano para acessar a Área 2 

 

Dentre a amostra obtida nesta pesquisa, apenas 3 usuários declararam usar o 

transporte público urbano. Percebe-se que a maioria dos respondentes utiliza o 

transporte público urbano a mais de 6 meses. 
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62. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: MODO QUE UTILIZAVA ANTES 

Caso na questão 61 o usuário responda que acessa o campus há menos de 6 meses 

com este modo, ele é encaminhado para a pergunta referente ao principal modo que 

utilizava antes para se deslocar. Os resultados estão resumidos na Tabela C-58 e na 

Figura C-78. 

Tabela C-58 - Modo que utilizava antes do transporte público 

Qual modo você utilizava 
antes? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
Graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

0 0 0 0 0 

- 0,0% - - 0,0% 

Ônibus de transporte 
público urbano 

0 0 0 0 0 

- 0,0% - - 0,0% 

Ônibus oferecido pela USP 
0 0 0 0 0 

- 0 - - 0 

Nenhum. Antes deste 
período não frequentava o 

campus 

0 1 0 0 1 

- 100,0% - - 100,0% 

TOTAL 
0 1 0 0 1 

- 100,0% - - 100,0% 

 

 

Figura C-78 - Modo que o usuário utilizava antes para acessar a Área 2 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados, o respondente utiliza o 

transporte público urbano para o deslocamento até a Área 2 do campus há menos de 

6 meses, pois antes deste período o mesmo não frequentava a referida Área. 
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63. TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA USP: FREQUÊNCIA DE 

ATENDIMENTO 

A seguir, na Tabela C-59 e na Figura C-79, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à frequência do transporte coletivo, oferecido pela USP. 

Tabela C-59 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação a frequência de 

atendimento do transporte coletivo oferecido pela USP 

Avaliação a frequência de 
atendimento 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (intervalo de 
atendimento de 15 minutos 

ou menos) 

24 6 0 0 30 

7,9% 12,8% 0,0% 0,0% 8,5% 

Boa 
126 16 0 0 142 

41,4% 34,0% 0,0% 0,0% 40,2% 

Regular 
108 20 1 1 130 

35,5% 42,6% 100,0% 100,0% 36,8% 

Ruim (intervalo de 
atendimento de 60 minutos 

ou mais) 

46 5 0 0 51 

15,1% 10,6% 0,0% 0,0% 14,4% 

TOTAL 
304 47 1 1 353 

86,1% 13,3% 0,3% 0,3% 100,0% 

 

 

Figura C-79 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação a frequência de 

atendimento do transporte coletivo oferecido pela USP 

 

Os alunos de pós-graduação, servidores técnico/administrativo e docentes avaliaram a 

frequência do transporte coletivo como regular. Já os alunos de graduação, como boa.  
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64. TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA USP: PONTUALIDADE 

A seguir, na Tabela C-60 e na Figura C-80, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à pontualidade do transporte coletivo, oferecido pela USP. 

Tabela C-60 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação à pontualidade de 

atendimento do transporte coletivo oferecido pela USP 

Avaliação da pontualidade 
de atendimento 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (nunca atrasa) 
85 9 1 0 95 

28,0% 19,1% 100,0% 0,0% 26,9% 

Boa 
178 32 0 0 210 

58,6% 68,1% 0,0% 0,0% 59,5% 

Regular 
36 6 0 1 43 

11,8% 12,8% 0,0% 100,0% 12,2% 

Ruim (sempre atrasa) 
5 0 0 0 5 

1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

TOTAL 
304 47 1 1 353 

86,1% 13,3% 0,3% 0,3% 100,0% 

 

 

Figura C-80 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação a pontualidade do 

transporte coletivo oferecido pela USP 

 

Na avaliação da pontualidade do transporte coletivo oferecido pela USP, é evidente 

uma oscilação de acordo com o grupo de usuários. Os alunos de graduação e pós-

graduação avaliaram, em sua maioria, a pontualidade como boa. No entanto, os 

servidores técnicos/administrativo avaliaram como ótima (nunca se atrasa). Já os 

servidores docentes, como regular.  
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65. TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA USP: TEMPO DE VIAGEM  

A seguir, na Tabela C-61 e na Figura C-81, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto ao tempo de viagem do transporte coletivo, oferecido pela USP. 

Tabela C-61 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação ao tempo de viagem do 

transporte coletivo oferecido pela USP 

Avaliação do tempo de 
viagem 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótimo (praticamente o 
mesmo tempo que levaria 

de automóvel) 

135 21 1 0 157 

44,4% 44,7% 100,0% 0,0% 44,5% 

Bom 
149 23 0 1 173 

49,0% 48,9% 0,0% 100,0% 49,0% 

Regular 
19 2 0 0 21 

6,3% 4,3% 0,0% 0,0% 5,9% 

Ruim (duas ou mais vezes 
o tempo que levaria de 

automóvel) 

1 1 0 0 2 

0,3% 2,1% 0,0% 0,0% 0,6% 

TOTAL 
304 47 1 1 353 

86,1% 13,3% 0,3% 0,3% 100,0% 

 

 

Figura C-81 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação ao tempo de viagem do 

transporte coletivo oferecido pela USP 

 

O resultado da análise mostrou que a avaliação dos usuários, em relação ao tempo de 

viagem, se divide entre ótimo (praticamente o mesmo tempo que levaria de automóvel) 

e bom.  
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66. TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA USP: LOTAÇÃO DOS 
VEÍCULOS  

A seguir, na Tabela C-62 e na Figura C-82, são apresentados os resultados da 

avaliação quanto à lotação dos veículos do transporte coletivo, oferecido pela USP. 

Tabela C-62 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação à lotação dos veículos 

do transporte coletivo oferecido pela USP 

Avaliação da lotação dos 
veículos 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Ótima (quando há assentos 
livres) 

18 3 0 0 21 

5,9% 6,4% 0,0% 0,0% 5,9% 

Boa 
69 11 1 0 81 

22,7% 23,4% 100,0% 0,0% 22,9% 

Regular 
108 17 0 1 126 

35,5% 36,2% 0,0% 100,0% 35,7% 

Ruim (quando o veículo está 
lotado) 

109 16 0 0 125 

35,9% 34,0% 0,0% 0,0% 35,4% 

TOTAL 
304 47 1 1 353 

86,1% 13,3% 0,3% 0,3% 100,0% 

 

 

Figura C-82 - Avaliação realizada pelos usuários da Área 2, em relação lotação dos veículos do 

transporte coletivo oferecido pela USP 

 

A lotação dos veículos, em média, foi considerada regular, exceto pelos servidores 

técnicos/administrativos, que avaliaram como boa.  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Aluno de graduação Aluno de pós-graduação Servidor
técnico/administrativo

Servidor docente TOTAL

Ótima (quando há assentos livres) Boa Regular Ruim (quando o veículo está lotado)



 

191 

 

67. TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA USP: TEMPO QUE UTILIZA 

ESTE MODO PARA ACESSAR A ÁREA 2 

Os resultados sobre o tempo que o usuário utiliza o transporte coletivo oferecido pela 

USP para acessar a Área 2 do campus, estão resumidos na Tabela C-63 e na Figura 

C-83. 

Tabela C-63 - Há quanto tempo o usuário utiliza o transporte coletivo oferecido pela USP 

Há quanto tempo você se 
desloca desta maneira até o 

campus 2? 

Grupos 

 TOTAL Aluno de 
Graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Há mais de 6 meses 
283 35 0 1 319 

93,1% 74,5% 0,0% 100,0% 90,4% 

Há menos de 6 meses 
21 12 1 0 34 

6,9% 25,5% 100,0% 0,0% 9,6% 

TOTAL 
304 47 1 1 353 

86,1% 13,3% 0,3% 0,3% 100,0% 

 

 

Figura C-83 - Há quanto tempo o usuário utiliza o transporte coletivo oferecido pela USP 

 

Percebe-se que a maioria dos respondentes utilizam o transporte público urbano há 

mais de 6 meses, exceto os servidores técnicos/administrativos.  
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68. TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA USP: MODO QUE UTILIZAVA 

ANTES 

Caso na questão 67 o usuário responda que acessa o campus há menos de 6 meses 

com este modo, ele é encaminhado para a pergunta referente ao principal modo que 

utilizava antes para se deslocar. Os resultados estão resumidos na Tabela C-64 e na 

Figura C-84. 

Tabela C-64 - Modo que utilizava antes do transporte coletivo oferecido pela USP 

Qual modo você utilizava 
antes? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
Graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

A pé 
0 2 0 0 2 

0,0% 16,7% 0,0% - 5,9% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - estaciona no 

campus 

3 0 0 0 3 

14,3% 0,0% 0,0% - 8,8% 

Automóvel, na condição de 
CARONA - não estaciona no 

campus 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 

Automóvel, na condição de 
MOTORISTA 

1 0 0 0 1 

4,8% 0,0% 0,0% - 2,9% 

Bicicleta 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 

Motocicleta 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 

Ônibus do transporte público 
urbano 

0 1 0 0 1 

0,0% 8,3% 0,0% - 2,9% 

Outro (especifique) 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 

Nenhum. Antes deste período 
não frequentava o campus 

17 9 1 0 27 

81,0% 75,0% 100,0% - 79,4% 

TOTAL 
21 12 1 0 34 

37,5% 21,4% 1,8% 0,0% 100,0% 
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Figura C-84 - Modo utilizava do transporte coletivo oferecido pela USP 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados, a grande maioria dos 

respondentes utilizava o automóvel, na condição de motorista, para acessar a Área 2 

do campus. 
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69. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): OFERTA DE CARONA 

A seguir, na Tabela C-65 e na Figura C-85, são apresentados o resumo da questão 

com relação à oferta de carona pelos usuários que acessam de automóvel, na 

condição de motorista, a Área 2 do campus. 

Tabela C-65 - Avaliação da oferta de carona pelos usuários de automóvel 

Oferta de carona 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Frequentemente 
61 17 6 18 102 

75,3% 45,9% 9,7% 22,8% 39,4% 

Nunca 
4 2 26 25 57 

4,9% 5,4% 41,9% 31,6% 22,0% 

Raramente 
16 18 30 36 100 

19,8% 48,6% 48,4% 45,6% 38,6% 

TOTAL 
81 37 62 79 259 

31,3% 14,3% 23,9% 30,5% 100,0% 

 

 

Figura C-85 - Avaliação da oferta de carona pelos usuários de automóvel 

 

Na análise desta questão, pode-se observar que boa parte dos motoristas de 

automóvel frequentemente oferece carona aos demais usuários, e que cerca de 40% 

oferece raramente. Entre os alunos de graduação e pós-graduação a oferta de carona 

é maior, com destaque para os alunos de graduação, grupo em que este percentual 

chega a 75%. A frequência de oferta de carona decresce bastante entre o grupo dos 

servidores. 
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70. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): NÚMERO DE PESSOAS QUE NORMALMENTE 

LEVA NAS CARONAS 

Aos motoristas que ofertam carona aos demais usuários, perguntou-se quantas 

pessoas eles normalmente levavam. Os resultados estão resumidos na Tabela C-66 e 

na Figura C-86. 

Tabela C-66 - Número de pessoas levadas em média pelos usuários de automóvel que oferecem 

carona 

Nº médio de 
caronistas 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

1 pessoa 
17 23 24 34 98 

22,1% 65,7% 66,7% 63,0% 48,5% 

2 pessoas 
31 9 8 14 62 

40,3% 25,7% 22,2% 25,9% 30,7% 

3 pessoas 
18 3 3 6 30 

23,4% 8,6% 8,3% 11,1% 14,9% 

4 pessoas 
11 0 1 0 12 

14,3% 0,0% 2,8% 0,0% 5,9% 

TOTAL 
77 35 36 54 202 

38,1% 17,3% 17,8% 26,7% 100,0% 

 

 

Figura C-86 - Número de pessoas levadas em média pelos usuários de automóvel que oferecem 

carona 

 

De maneira geral, é possível analisar que a taxa de ocupação dos veículos é baixa, já 

que a grande maioria dos automóveis leva dois ocupantes (motoristas e uma carona). 
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71. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): FREQUÊNCIA DE USO 

Aos motoristas que acessam a Área 2 de automóvel, também foi perguntado se 

utilizam algum outro modo para ir até o campus. Os resultados estão resumidos na 

Tabela C-67 e na Figura C-87. 

Tabela C-67 - Uso de algum outro modo, alternativo ao automóvel, para o acessar a Área 2 do campus 

Você sempre utiliza o 
automóvel para acessar o 

"campus 2"? 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Não, às vezes utilizo outro (s) 
modo (s) de transporte 

14 6 5 4 29 

17,3% 16,2% 8,1% 5,1% 11,2% 

Sim, sempre utilizo o 
automóvel 

67 31 57 75 230 

82,7% 83,8% 91,9% 94,9% 88,8% 

TOTAL 
81 37 62 79 259 

31,3% 14,3% 23,9% 30,5% 100,0% 

 

 

Figura C-87 - Uso de algum outro modo, alternativo ao automóvel, para o acessar a Área 2 do campus 

 

Pode-se notar que a grande maioria dos usuários utiliza somente o automóvel para 

acessar o campus. 
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72. AUTOMÓVEL (MOTORISTAS): MODO ALTERNATIVO 

No caso de na questão 71 o usuário informar que utiliza um outro modo, foi 

perguntado que modo era esse. Os resultados estão apresentados na Tabela C-68 e 

na Figura C-88. 

Tabela C-68 - Modo alternativo para os usuários do automóvel 

Qual modo de transporte 
você utiliza para substituir 

o automóvel? 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

A pé 
0 1 0 0 1 

0% 20,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

Bicicleta 
1 1 3 0 5 

7% 20,0% 60,0% 0,0% 17,9% 

Carona 
2 0 1 0 3 

14% 0,0% 20,0% 0,0% 10,7% 

Motocicleta 
0 0 0 0 0 

0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ônibus do transporte público 
urbano 

1 1 0 0 2 

7,1% 20,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Outro (especifique) 
0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 3,6% 

TOTAL 
14 5 5 4 28 

50% 17,9% 17,9% 14,3% 100,0% 

 

 

Figura C-88 - Modo alternativo para os usuários do automóvel 

 

Nota-se que o modo de transporte secundário mais utilizados pelos usuários de 

automóvel é a bicicleta. Outro ponto relevante que deve ser destacado é a não 

utilização do transporte público pelos servidores técnicos/administrativos.  
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73. MOTIVO POR NÃO UTILIZAR O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Aos não usuários do transporte público urbano, perguntou-se qual o motivo de não o 

utilizar. Nessa questão era possível marcar mais de uma alternativa A seguir, são 

apresentadas as análises para estas questões na Tabela C-69 e na Figura C-89. 

Tabela C-69 - Motivos por não utilizar o transporte coletivo urbano 

Motivo 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Moro muito perto do “campus 2” 
2 3 7 3 15 

1% 3,5% 7,4% 2,9% 2,8% 

Andar de ônibus é muito 
desconfortável 

36 11 15 20 82 

15% 12,9% 16,0% 19,0% 15,4% 

O ponto de ônibus é muito longe da 
minha casa 

26 10 8 12 56 

11% 11,8% 8,5% 11,4% 10,5% 

Demanda muito tempo no trajeto 

83 0 0 0 83 

34% 0,0% 0,0% 0,0% 15,6% 

Há poucos horários de ônibus para o 
“campus 2” 

57 34 29 30 150 

23,1% 40,0% 30,9% 28,6% 28,2% 

Há poucos pontos de ônibus próximo 
ao “campus 2” 

33 19 16 16 84 

13,4% 22,4% 17,0% 15,2% 15,8% 

Outras pessoas dependem do meu 
modo de transporte (exemplo: levar 

filho na escola) 

10 8 19 24 61 

4% 9,4% 20,2% 22,9% 11,5% 

TOTAL 

247 85 94 105 531 

46,5% 16,0% 17,7% 19,8% 100,0% 
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Figura C-89 - Motivos por não utilizar o transporte coletivo urbano 

 

Em todos os grupos de usuários, a grande maioria respondeu que não utiliza o 

transporte coletivo urbano porque há poucos horários de ônibus para a Área 2 do 

campus da USP. Entre os servidores, uma parcela significativa respondeu que o 

motivo era porque demanda muito tempo no trajeto. 
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74. MOTIVO POR NÃO UTILIZAR O TRANSPORTE COLETIVO OFERECIDO PELA 

USP 

Aos não usuários do transporte coletivo oferecido pela USP, perguntou-se qual o 

motivo de não o utilizar. Nessa questão era possível marcar mais de uma alternativa. 

A seguir, são apresentadas as análises para estas questões na Tabela C-70 e na 

Figura C-90. 

Tabela C-70 - Motivos por não utilizar o transporte oferecido pela USP 

Motivo 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Moro muito perto do “campus 
2” 

3 5 8 6 22 

1% 5,2% 9,4% 5,0% 4,2% 

Andar de ônibus é muito 
desconfortável 

23 5 8 9 45 

11% 5,2% 9,4% 7,4% 8,7% 

O ponto de ônibus é muito 
longe da minha casa 

34 23 16 21 94 

16% 24,0% 18,8% 17,4% 18,1% 

Demanda muito tempo no 
trajeto 

37 0 0 0 37 

17% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Há poucos horários de ônibus 
para o “campus 2” (baixa 

frequência) 

47 32 15 28 122 

21,7% 33,3% 17,6% 23,1% 23,5% 

Não há ponto de ônibus 
próximo ao meu destino no 

“campus 2” 

8 2 9 10 29 

3,7% 2,1% 10,6% 8,3% 5,6% 

Nos horários que preciso 
utilizar a linha intercampi, os 

veículos estão sempre lotados 

55 22 14 29 120 

25% 22,9% 16,5% 24,0% 23,1% 

Outras pessoas dependem do 
meu modo de transporte 

(exemplo: levar filho na escola) 

10 7 15 18 50 

4,6% 7,3% 17,6% 14,9% 9,6% 

TOTAL 
217 96 85 121 519 

41,8% 18,5% 16,4% 23,3% 100,0% 
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Figura C-90 - Motivos por não utilizar o transporte coletivo oferecido pela USP 

 

Em todos os grupos de usuários, a grande maioria respondeu que não utiliza o modo o 

transporte coletivo devido à baixa frequência e à lotação nos horários de pico. 
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75. USO DO TRANSPORTE COLETIVO CASO HAJA TERCEIRIZAÇÃO 

Para todos os respondentes que frequentam a Área 2 do campus foi questionado se 

utilizariam ou não o serviço de transporte coletivo entre as áreas do campus, de forma 

gratuita, se o serviço fosse operado pela mesma empresa de transporte coletivo 

urbano, de forma integrada as linhas municipais. Os resultados obtidos nesta questão 

então apresentados na Tabela C-71 e na Figura C-91. 

 

Tabela C-71 - Utilização do transporte coletivo entre as áreas do campus, caso este fosse terceirizado 

Utilizaria o Transporte 
coletivo caso fosse 

terceirizado 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Não utilizaria 
292 51 47 64 454 

66,5% 51,0% 63,5% 72,7% 64,8% 

Sim, utilizaria o transporte 
público urbano 

147 49 27 24 247 

33,5% 49,0% 36,5% 27,3% 35,2% 

TOTAL 
439 100 74 88 701 

62,6% 14,3% 10,6% 12,6% 100,0% 

 

 

Figura C-91 - Utilização do transporte coletivo entre as áreas do campus, caso este fosse terceirizado 

 

Os resultados mostraram que a maioria dos usuários que frequentam a Área 2 não 

usariam o transporte coletivo, caso este venha a ser terceirizado. 
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76. USO DO TRANSPORTE COLETIVO CASO HAJA TERCEIRIZAÇÃO: 
MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

Para os respondentes que na questão 75 marcaram que não utilizariam transporte 

caso houvesse a terceirização, foi questionado quais as mudanças seriam necessárias 

para que viessem a utilizar este modo. Nesta questão era permitido marcar mais de 

uma alternativa. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela C-72 e na 

Figura C-92. 

Tabela C-72 - Mudanças necessárias para que se posso vir a utilizar o transporte coletivo entre as áreas, 

caso seja terceirizado 

Mudanças necessárias 

Grupos 

Aluno de 

graduação 

Aluno de pós-

graduação 

Servidor 

téc./adm. 

Servidor 

docente 
TOTAL 

Os ônibus urbanos 

deveriam realizar o trajeto 

pelo menos a cada 60 

minutos 

162 29 19 29 239 

20% 27,6% 27,1% 24,8% 22,0% 

Os ônibus urbanos 

deveriam ser mais 

confortáveis 

124 17 12 29 182 

16% 16,2% 17,1% 24,8% 16,7% 

Deveria haver pontos de 

ônibus mais perto da minha 

casa 

97 18 9 17 141 

12% 17,1% 12,9% 14,5% 13,0% 

Deveria haver pontos de 

ônibus mais perto dos 

destinos no “campus 2” 

151 0 0 0 151 

19% 0,0% 0,0% 0,0% 13,9% 

Os trajetos deveriam ser 

diretos, ligando os 

principais pontos da cidade 

ao campus 

202 30 21 33 286 

25,4% 28,6% 30,0% 28,2% 26,3% 

Outras (especifique) 
59 11 9 9 88 

7,4% 10,5% 12,9% 7,7% 8,1% 

TOTAL 
795 105 70 117 1087 

73,1% 9,7% 6,4% 10,8% 100,0% 
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Figura C-92 - Mudanças necessárias para que se posso vir a utilizar o transporte coletivo entre as áreas, 

caso seja terceirizado 

 

Em geral, o resultado da análise apontou três principais aspectos que deverão ser 

alterados para que os usuários venham a utilizar o serviço do transporte coletivo entre 

as áreas, caso esta linha venha a ser terceirizada. Os aspectos referem-se a 

frequência de atendimento, ao conforto dos veículos e aos trajetos, que deverão ser 

mais curtos e direto entre os pontos de interesse. 
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77. SENSAÇÃO DE SEGURANÇA AO REDOR DO CAMPUS (ÁREA 2) 

A seguir, são apresentados os resultados da sensação de segura na única portaria do 

Área 2 do campus, separados por turno. Além disso, de forma opcional os 

respondentes teceram comentários sobre a respeito da sensação de segurança na 

Área 2 do campus. Estes comentários são apresentados na sequência. 

 

 

Tabela C-73 - Sensação de segurança ao acessar a Área 2 do campus 

 
Portaria da Área 2 

Grupos 

TOTAL 

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

M
a

n
h

ã
 

Seguro 
225 41 30 43 339 

20,5% 15,4% 16,0% 18,3% 19,0% 

Parcialmente seguro 
147 39 25 30 241 

13,4% 14,6% 13,4% 12,8% 13,5% 

Inseguro 
36 13 11 13 73 

3,3% 4,9% 5,9% 5,5% 4,1% 

T
a

rd
e

 

Seguro 
190 33 29 37 289 

17,3% 12,4% 15,5% 15,7% 16,2% 

Parcialmente seguro 
159 46 26 30 261 

14,5% 17,2% 13,9% 12,8% 14,6% 

Inseguro 
51 17 13 15 96 

4,7% 6,4% 7,0% 6,4% 5,4% 

N
o

it
e

 

Seguro 
25 4 5 5 39 

2,3% 1,5% 2,7% 2,1% 2,2% 

Parcialmente seguro 
60 13 8 14 95 

5% 5% 4% 6% 5% 

Inseguro 
203 61 40 48 352 

18,5% 22,8% 21,4% 20,4% 19,7% 

 
TOTAL 

1096 267 187 235 1785 

 

61,4% 15,0% 10,5% 13,2% 100,0% 
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Figura C-93 - Sensação de segurança no turno da manhã 

 

Figura C-94 - Sensação de segurança no turno da tarde 
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Figura C-95 - Sensação de segurança no turno da noite 

 

Em uma avaliação geral do acesso a Área 2, pode-se dizer que a sensação de 

segurança é maior nos períodos da manhã, e vai decrescendo ao longo do dia. À noite 

este acesso foi caracterizado como inseguro. 

 

Abaixo estão listados os comentários dos respondentes a respeito da sensação de 

segurança no acesso ao campus. Os textos aqui listados foram reproduzidos 

exatamente como redigidos pelos respondentes, sem nenhuma correção ou edição. 

 

ID Respostas 

1 
Os recentes cortes no orçamento da Universidade de São Paulo não deveriam 
atingir serviços essenciais, como a segurança. 

2 

FALTA  CICLOFAIXAS  FALTA ILUMINAÇÃO TEM ATE CAVALO NO CAMINHO, 
CANTEIRINHOS  RESTOS DE TUDO PELO CAMINHO  É UM GRANDE RELAXO 
DA ADIMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .....      GOSTARIA QUE AS AUTORIDADES   
VIVENCIAREM  A REALIDADE MESMO !!!! 

3 
o campus 2 fica do lado de um baiiro perigoso oo santa angelina e tem muitos 
acessos e nenhum tipo de contrle de entrada no campus.precisaria de ter mais 
agentes de segurança no camous 2 para dar sensaçao de segurança 
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4 

Somente uma linha passa próxima ao campus II e os horários são limitados. As 
outras passam em pontos distantes da entrada do campus, o que ocasiona o nosso 
deslocamento ao seu redor ao anoitecer. Como, por ali, a iluminação pública é 
muito ruim e há muitas áreas isoladas, meus colegas e eu nos sentimos bastante 
inseguros em andar até os pontos de ônibus mais próximos (que são caminhadas 
de 15 a 25 minutos dependendo da linha disponível naquele horário). Sem contar o 
problema de não haver calçada em trechos do caminho (a um quarteirão de 
distância da entrada da USP), o que dificulta a passagem de pedestres e de 
motoristas. 

5 
Desconheço problemas com a segurança do campus, mas acho a região 
extremamente insegura. 

6 
O LOCAL NÃO POSSUI QUALQUER SEGURANÇA. AO REDOR DO LOCAL O 
ACESSO É MUITO FÁCIL, PARA QUALQUER PESSOA QUE SAIA DO MATO E 
QUEIRA ENTRAR NO CAMPUS. 

7 
Os guardas da guarita no campus 2 nem se importam com a entrada e saída das 
pessoas, muitas vezes eles nem olham para o motorista. 

8 
as vias são mal iluminadas a noite, o campus 2 ainda é muito deserto / pouco 
ocupado; existe trafico de drogas na região do campus 2 

9 Sempre vou de carro. Nunca caminho ao redor do campus 2 

10 Não ando ao redor do campus 2. 

11 Não passo muito tempo no campus 2 

12 

Falta de iluminação no campus 2 durante a noite. Outro comentário que eu gostaria 
de fazer e que não havia espaço anteriormente: SOU TOTALMENTE CONTRA 
PASSAREM O TRANSPORTE DO CAMPUS 1 PARA O CAMPUS 2 PARA A 
EMPRESA ATENAS, O TRANSPORTE DELES É PRECÁRIO, O HORÁRIO NÃO É 
RESPEITADO E A FALTA DE INFORMAÇÃO É COMUM. 

13 Não me desloco ao redor do campus 2 

14 A tardezinha o campus é muito escuro. 

15 Nos finais de semana principalmente é MUITO perigoso. 

16 Não ando ao redor do campus 2, apenas dentro do mesmo. 

17 

Já fiquei várias noites e a sensação é de quase abandono, passa uma vez ou outra 
a guarda universitária e considero a forma de monitoramento muito falha: pode-se 
falar ao guarda o seu destino como, por exemplo prédio da materiais e parar na 
ambiental 

18 

Quando precisamos ir a pé até o ponto de ônibus da rua de cima da entrada do 
campus II, não consigo me sentir segura em horário nenhum, tanto porque é 
possível ver que existem pontos de tráfico de drogas muito próximos. Além disso, é 
muito longe (para ir andando) do ponto de ônibus até os prédios do campus, onde 
trabalhamos ou estudamos. 

19 Nunca andei nos entornos do campus. 

20 
Há vários acessos não controlados nas cercas do C2 o efetivo da segurança foi 
bastante reduzido devido às restrições orçamentárias. 

21 AO REDOR do campus 2 ? Vocês devem estar brincando né 

22 

Nunca cogito ir ao campus 2 a pé, apesar da distância, por causa da insegurança 
em carregar meu laptop em seus arredores. Gostaria de ir de bicicleta, mas a 
insegurança tanto com relação a assaltos, como em relação ao trânsito perigoso me 
intimidam. 
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23 

O bairro em que se dá o único acesso ao campus passa por um bairro bastante 
perigoso, principalmente a noite quando a pouca movimentação e a rua é muito 
pouco iluminada!    A nova entrada tem que ser construida e liberada o mais rapido 
possível para evitar esse tipo de problema.    Além disso, a comunidade do santa 
felicia usa o campus praticamente como "ambiente de lazer" onde muitas vezes 
criancas ficam brincando no meio da rua do campus, soltando pipa em baixo das 
redes eletricas, entre outras atividades de risco que podem trazer problema a 
universidade... Alem disso diversas vezes criançS jogam futebol na area gramada 
na junto a portaria e pessoas levamseus cachorros para passear no campus 
deixando fezes no meio das calçadas.    O ponto de ônibus urbano tambem fica na 
frente da portaria mas o último horario é logo no final da tarde que já é muito 
perigoso e escuro alí! 

24 O campus é muito espalhado e escuro, isso aumento os riscos de assalto. 

25 
Eu acho seguro só porque não tenho que sair do campus para pegar ônibus, caso 
contrário eu acharia MUITO inseguro. 

26 
Apenas frequentei o campus 2 de manhã e à tarde, mas sempre estive dentro dele 
e não AO REDOR. 

27 
é muito difícil um estudante acessar as áreas vizinhas ao campus dois  pois o 
mesmo basicamente só serve para atividades da universidade.A grande maioria 
reside nas proximidades do campus um.É uma area específica,homogênea. 

28 

Há um ponto de ônibus da cidade na frente da entrada do campus 2, porém nem 
todas as linhas que passam por ali voltam para o campus 1, sendo necessário subir 
3 quarteirões até o outro ponto de ônibus para ter acesso a mais linhas para o 
campus 1. A sensação de insegurança está justamente nesses 3 quarteirões, 
principalmente a noite. 

29 Não frequento muito o campus dois e também não saio de lá, quando vou 

30 Não passaria de noite por lá não.. 

31 Bairro violento com pouco policiamento. 

32 

Eu acredito que a possibilidade de usar-se ônibus urbano para os alunos da área 2 
pode causar problemas para boa parte dos alunos. Eu, como moradora do 
alojamento (é muito perto do ponto atual), seria prejudicada se mudasse pra outro 
lugar, e os demais estudantes costumam morar nas redondezas da faculdade, e de 
modo geral todos frequentam a área 1, então pegar onibus lá seria o mais cômodo 
para todos. Além do mais, ônibus urbano está muito mais sujeito á lotação, atrasos 
(até porque eles vêm de uma parte bem mais longe da cidade) e está sujeito a 
todos os tipos imprevistos, e as greves dos servidores, que são mais frequentes que 
as dos funcionários da USP, além de que aqui, a comunicação de eventuais 
problemas e sugestões são muito mais fáceis de fazer, do que com uma empresa 
urbana, até porque os ônibus da USP existem exclusivamente para servir os que 
frequentam a área 2 (mesmo assim em muitos horários os ônibus já vão lotados), e 
não visa o lucro, o que em outra situação pode prejudicar os estudantes. 

33 
Andando no bairro próximo ao campus 2, percebe-se, nos estabelecimentos, que há 
câmeras de segurança e grades nas portas, o que leva a suspeita de que os bairros 
do entorno são perigosos e sofrem constantemente com assaltos. 

34 
Eu não gostaria que os ônibus da USP parassem de funcionar. Acho que iria 
prejudicar, porque as vezes eles lotam e o ônibus da cidade que passa pro campus 
2 só passa de 1h em 1h. Vai ser bem chato. 

35 não 

36 Não 

37 

Observo que ao chegar pela manhã  sempre encontro uma viatura de polícia 
atendendo em uma casa do entorno do Campus. Parece-me que isto é um sintoma 
da insegurança, ou seja, deve ter havido algum tipo de acontecimento que exigiu a 
presença da polícia. 

38 nao 
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39 
A área é muito isolada e vazia. Seria necessário um crescimento da região com 
expansão do comércio, surgimento de bancos, um novo alojamento para que a área 
se tornasse mais movimentada. 

40 
Minhas respostas foram dadas considerando que meu deslocamento ao redor do 
campus 2 se dá exclusivamente de carro. Se fosse considerar um eventual 
deslocamento a pé, as respostas seriam outras. 

41 Acredito que ao redor do campus não há nenhuma segurança 

42 Sem comentários 

43 Vou de carro até o prédio e volto, só, então nunca senti algum tipo de insegurança. 

44 
A região em volta do campus 2 é bastante deserta, por isso tenho bastante receio 
de andar a pé por lá. 

45 instalação de câmeras de segurança em áreas específicas ao redor do campus. 

46 O "campus 2" é mal iluminado durante à noite e também possui pouca sinalização. 

47 

Às vezes eu vou pro Campus 2 de bicicleta. Em média 1 vez por semana. Mas tem 
épocas que essa frequência aumenta. Principalmente nas férias quando tenho que 
frequentar laboratórios do prof. Navarro (que só tem no campus 2). Nessas 
ocasiões eu volto de lá de noite ou madrugada, e nunca passei por um carro de 
polícia, nesses 8 anos que tenho de Usp. Não posso dizer que volto de lá (de noite) 
com muito medo, mas dá sensação de insegurança sim, pois sei que não existe 
segurança. Daí pra ocorrer um assalto é fácil. Se tivesse 1 carro de polícia 
passando por aquelas bandas já seria suficiente. 

48 Nunca andei em torno do Campus 2 

49 Não costumo andar a pé ao redor do campus 2, somente no seu interior 

50 Não frequento o campus 2 

51 
Não frequento muito o entorno do campus 2, mas quando passo tenho a sensação 
de insegurança total. 

52 
Quando os ônibus da USP não estavam trabalhando durante a greve houveram 
diversos casos de assaltos a estudantes que se deslocaram até a saída do campus 
para chegar ao ponto do ônibus circular da cidade. 

53 
seguro pois utilizo o onibus que vai de campus a campus. os arredores do campus 
são inseguros 

54 Desconheço 

55 
Apesar de mais afastado e isolado, os arredores ainda são mais seguros do que no 
campus 1... 

56 nos fins de semana não é seguro 

57 Não 

58 Não frequento a área ao redor do campus. 

59 A área e muito desolada 

60 Há moradores locais que frequentam a área de entorno. 

61 O Campus 1 e (principalmente) o Campus 2 não têm segurança. 

62 Não frequento o "redor" ido campus 2 

63 O local é extenso e aberto demais. 

64 
Não costumo andar no entorno do campus 2, marquei uma opção pois era 
obrigatório 

65 
Acho que deveria ser estudada a melhoria da iluminação e limpeza do canteiro 
central que dá acesso ao Campus 2. O visual é péssimo e não existe calçadas de 
ambos os lados, fato que obriga os pedestres a andarem no meio da rua. 
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66 
Parei de trazer o notebook e comprei um equipamento com o dinheiro do projeto 
para deixar na universidade, porque o entorno do campus é, infelizmente, uma 
região cheia de desigualdades e portanto muito violenta. 

67 Ahhh, o crack... 

68 

O campus ainda é muito crú em relação a quantidade de pessoas circulando o que 
teoricamente, abre precedentes para que as pessoas possam sofrer algum tipo de 
abordagem. Contudo, como os horários de fluxo de pessoas são restritos, 
normalmente os alunos andam em grupos. Também, pela distância do campus, 
muitos alunos veem e vão de carro ou de ônibus fornecido pelo campus. Com isso, 
diminui-se sensivelmente a possibilidade de roubo ou ataques.    Contudo, a alunos 
que vão a pé até o ponto que fica na frente da portaria (do lado de fora do campus) 
e houve casos em que a segurança do campus se nego a auxiliar uma aluna que 
estava sendo assaltada por estar 'teoricamente' fora do perímetro da universidade. 

69 
a saída do campus 2 é muito tensa principalmente na noite porque fora fica muito 
escuro e a locação deste campus não é a melhor. 

70 Nunca andei me locomovi a pé ao redor do campus 2. 

71 
O bairro ao redor do campus é um bairro de periferia, que passa uma impressão de 
insegurança. 

72 
Antigamente o bairro Santa Angelina tinha uma má fama, mas com a chegada da 
universidade o bairro melhorou. 

73 

Depende da localidade.  O campus-2 fica localizado em um bairro que tem alto 
índice de criminalidade.   Tenho alunos que muitas vezes precisam ficar até mais 
tarde no laboratório.  Estão sujeitos a qualquer momento sofrerem algum tipo de 
violência, pois precisam ir embora de bicicleta, perincipalmente após às 18:00 h que 
não tem mais o circular da USP.  O serviço de vigilantes deveria oferecer um 
transporte a todos frequentadores do campus-2 após às 18:00 h até o ponto de 
ônibus da cidade que fica mais próximo ao campus-2.   A distância do campus-2 até 
o ponto de ônibus da cidade, é longe e um tanto arriscado de ser feito no período 
noturno. 

74 Não deveria acabar o transporte oferecido pela USP entre os campus 1 e 2 

75 

Depender de serviço privado para o transporte inter-áreas do Campus não é uma 
boa solução. Ficaríamos reféns da Athenas Paulista e da Prefeitura da Cidade. Os 
ônibus são extremamente desconfortáveis e não são pontuais.  Na minha visão, os 
motoristas de ônibus da USP trabalham POUCO. Pelos meus cálculos, se eles 
dirigem 2 horas por dia, é muito. Não passa disso. Logo, não vejo o porquê de se 
ofertar mais horários, nem que seja com micro-ônibus em horários de pouco 
movimento. O grande problema é a FALTA DE ESTRUTURA da área II, obrigando 
os alunos a irem à área I para resolver qualquer pendência com secretaria, banco, 
saúde, ... 

76 
Devido ao bairro vizinho (Santa Angelina) e o matagal que dá acesso a Bruno 
Ruggiero, volte e meia temos problemas de pessoas estranhas entrando nos 
prédios. 

77 

O acesso não pode ser proibido para pessoas que não são da universidade, porém, 
isso colabora com assaltos que já ocorreram no local onde trabalho. Deveriam ser 
instaladas câmeras de monitoramento em locais como a passagem entre o campus 
e o bairro vizinho e pelo menos monitorar o pessoal que passa por ali. 
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78. PRESENCIOU OU SOFREU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA OU ASSÉDIO NO 

ENTORNO DA ÁREA 2 

Nesta questão os usuários respondiam se em algum momento já haviam sofrido ou 

presenciado algum tipo de violência ou assédio no entorno da Área 2. Junto a questão 

também foi disponibilizada uma caixa de comentário, caso houvesse a necessidade de 

expor maiores informações. Os resultados desta questão são aprestados na Tabela 

C-74 e na Figura C-96. Além disso, de forma opcional os respondentes teceram 

comentários sobre a respeito do tipo de violência ou assédio ocorridos no entorno da 

Área 2 do campus. Estes comentários são apresentados na sequência. 

 

Tabela C-74 - Presenciou ou sofreu algum ato de violência ou assédio no entorno da Área 2 do 

campus 

 Sofreu ou presenciou 
algum ato de violência 

ou assédio 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Não 
423 93 64 82 662 

97,0% 93,9% 86,5% 94,3% 95,1% 

Sim 
13 6 10 5 34 

3,0% 6,1% 13,5% 5,7% 4,9% 

Total 
436 99 74 87 696 

62,6% 14,2% 10,6% 12,5% 100,0% 

 

 

Figura C-96 - Presenciou ou sofreu algum ato de violência ou assédio no entorno da Área 2 do campus 

 

97,0%

93,9%

86,5%

94,3%

95,1%

3,0%

6,1%

13,5%

5,7%

4,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aluno de graduação

Aluno de pós-graduação

Servidor técnico/administrativo

Servidor docente

TOTAL

Não Sim



 

213 

 

Os resultados mostraram que uma pequena porcentagem dos respondentes que 

utilizam a Área 2 já presenciaram ou sofreram algum ato de violência ou assédio no 

entorno da Área 2 do campus. 

 

Abaixo estão listados os comentários dos respondentes a respeito do tipo de violência 

ou assédio ocorridos no entorno da Área 1 do campus. Os textos aqui listados foram 

reproduzidos exatamente como redigidos pelos respondentes, sem nenhuma correção 

ou edição. 

 

ID Respostas 

1 Apesar de nunca ter tido problemas, o local aparenta não ser muito seguro. 

2 Nunca andei no Entorno do campus 2 

3 
Vou raramente ao campus 2 (1x  a cada quinzena), mas o bairro em que fica 
localizado me parece perigoso para se andar mesmo de dia. 

4 
Um morador das redondezas tentou/ameaçou jogar uma pedra no ônibus 
oferecido pela USP. 

5 Não me desloco no entorno do campus 2. 

6 
Minha amiga recebeu insinuações de estupro quando aguardava o ônibus em 
um final de semana. 

7 
Como o Onibus da USP nos deixa e nos leva de dentro dela. Acredito que seja 
bem seguro. 

8 Praticamente não frequento o local á noite 

9 nunca saí do campus 2 a pé 

10 
Não presenciei mas conheci pessoas que sofreram assalto ou foram abordadas 
e intimidadas na região. 

11 Abordagem policial 

12 Violação de carros, Vandalismo, Pixação, Furtos. 

13 
Nao frequento o campus 2 nos horários em que este tipo de coisa geralmente 
acontece 

14 Não 

15 nao 

16 Não sofri,  mas estou sempre de carro. 

17 
Frequento muito o Santa Felícia/Santa Angelina, apesar de ser um bairro de 
pessoas menos favorecidas no geral sempre fui muito bem tratado e recebido no 
bairro, nunca tive nenhum problema. Gosto muito de lá. 

18 Sem comentários 

19 Tenho pouca experiência, 

20 Brigas entre moradores do bairro de acesso ao campus 2. 

21 
Fui abordada, para fugir, peguei ônibus "errado" pra sair logo do ponto de 
ônibus, e pedi ajuda ao cobrador. 

22 Campus isolado, ninguém sai do campus a não ser para voltar para casa 

23 
Muito usuários de drogas no bairro próximo a entrada principal, em diversos 
horários, o que torna extremamente perigoso se deslocar a pé ou de bicicleta 
nesta área. 
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24 Presenciei: Briga de adolescentes: motivo drogas 

25 Não 

26 Não frequento o entorno do campus 

27 Já presenciei violencia policial a moradores do entorno 

28 
Só passo no entorno do campus 2 rapidamente de carro e utilizo geralmente vias 
rápidas durante o final da tarde (em que considero mais perigoso) 

29 Alunos relatam frequentemente problemas de segurança. 

30 Não frequento a área. 

31 
É uma região que possui vários "desocupados" e usuários de drogas. O ponto de 
ônibus municipal não fica tão distante da portaria principal, mas é um trecho que 
causa preocupação. 

32 
Mas a partir do anoitecer a malandragem assume a 'vigilância' do Santa 
Angelina. 

33 
Eu não sofri, mas houve um caso de uma aluna que foi atacada na região, 
quando saia a pé do campus. 

34 
Tem uns cachorros que ficam fora do campus 2 que não gostam da gente que 
vai de bike ou moto e da a sensação que poderiam morder alguém. 

35 
Não vejo muito policiamento militar e nunca vi nenhum guarda municipal no 
entorno do campus 2. 

36 
Mas, quase presenciei um assassinato no portão do Santa Angelina em um final 
de semana em janeiro de 2014. 

37 
Não presenciei. Vi posteriormente a pessoa que teve a carteira roubada de 
dentro do seu automóvel. (era um prestador de serviços) 
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79. TIPO DE VIOLÊNCIA 

Era perguntado aos usuários qual tipo de violência ou assédio já havia presenciado ou 

sofrido. Nesta questão os usuários podiam marcar mais de uma alternativa. Os 

resultados desta questão são apresentados na Tabela C-75 e na Figura C-97.  

Tabela C-75 - Tipos de violência e/ou assédio sofridos e/ou presenciados assédio no entorno da Área 2 

do campus 

Atos presenciados ou sofridos 

Grupos 

Aluno de 
graduação 

Aluno de 
pós-

graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Sofri um assalto 
1 0 0 0 1 

5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Sofri mais de um assalto 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Presenciei um assalto 
2 1 2 0 5 

11,1% 14,3% 16,7% 0,0% 11,9% 

Presenciei mais de um assalto 
1 1 1 1 4 

5,6% 14,3% 8,3% 20,0% 9,5% 

Sofri uma tentativa de assalto 
3 0 0 0 3 

16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Sofri mais de uma tentativa de 
assalto 

0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Presenciei uma tentativa de assalto 
1 1 1 1 4 

5,6% 14,3% 8,3% 20,0% 9,5% 

Presenciei mais de uma tentativa de 
assalto 

0 0 3 1 4 

0% 0% 25% 20% 9,5% 

Sofri assédio sexual, uma vez 
1 1 1 0 3 

5,6% 14,3% 8,3% 0,0% 7,1% 

Sofri assédio sexual, mais de uma 
vez 

1 1 0 0 2 

5,6% 14,3% 0,0% 0,0% 4,8% 

Presenciei um ato de assédio sexual 
1 1 0 0 2 

6% 14% 0% 0% 4,8% 

Presenciei mais de um ato de 
assédio sexual 

1 0 0 0 1 

5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Sofri assédio moral, uma vez 
1 0 2 1 4 

5,6% 0,0% 16,7% 20,0% 9,5% 

Sofri assédio moral, mais de uma 
vez 

1 1 1 0 3 

5,6% 14,3% 8,3% 0,0% 7,1% 

Presenciei um ato de assédio moral 
2 0 0 1 3 

11,1% 0,0% 0,0% 20,0% 7,1% 

Presenciei mais de um ato de 
assédio moral 

2 0 1 0 3 

11,1% 0,0% 8,3% 0,0% 7,1% 

Outros (especifique) 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
18 7 12 5 42 

42,9% 16,7% 28,6% 11,9% 100,0% 
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Figura C-97 - Tipos de atos violência ou assédio presenciado ou sofrido no entorno do campus, pelos usuários que utilizam a Área 2 do campus
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80. MEDIDAS DE SEGURANÇA NO ENTORNO E DENTRO DA ÁREA 2 

Com relação à segurança, foi perguntado que medidas de segurança no entorno e 

dentro da Área 2 os usuários eram favoráveis. Se fosse necessário, era possível 

marcar mais de uma opção. Além disso, de forma opcional os respondentes teceram 

comentários a respeito das possíveis medidas de segurança a serem adotados no 

entorno e dentro da Área 2 do campus. Estes comentários são apresentados na 

sequência. 

 

Tabela C-76 - Medidas de segurança de segurança cabíveis de ser aplicadas dentro e no entorno da 

Área 2 do campus 

Com relação a medidas de 
segurança no ENTORNO e 

DENTRO do "campus 2", você é 
favorável a (se for necessário, 

marque mais de uma alternativa): 

Grupos 

 

Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

TOTAL 

Intensificação das rondas no 
ENTORNO do campus, pela Guarda 

Universitária (PPUSP) 

209 56 30 38 333 

47,9% 56,6% 40,5% 43,7% 47,8% 

Intensificação das rondas no 
ENTORNO do campus, pela Policia 

Militar 

222 70 53 68 413 

50,9% 70,7% 71,6% 78,2% 59,3% 

Intensificação das rondas no 
ENTORNO do campus, pela Guarda 

Municipal 

205 49 30 44 328 

47,0% 49,5% 40,5% 50,6% 47,1% 

Intensificação de rondas DENTRO 
do campus, pela Guarda 
Universitária (PPUSP) 

259 68 33 57 417 

59,4% 68,7% 44,6% 65,5% 59,9% 

Realização de rondas DENTRO do 
campus, pela Policia Militar 

72 32 36 39 179 

16,5% 32,3% 48,6% 44,8% 25,7% 

Realização de rondas DENTRO do 
campus, pela Policia Militar, mas 

somente nos horários mais críticos 
como à noite e durante grandes 

eventos 

78 27 20 22 147 

17,9% 27,3% 27,0% 25,3% 21,1% 

Realização de rondas DENTRO do 
campus, pela Guarda Municipal 

73 21 16 17 127 

16,7% 21,2% 21,6% 19,5% 18,2% 

Realização de rondas DENTRO do 
campus, pela Guarda Municipal, mas 
somente nos horários mais críticos 

como à noite e durante grandes 
eventos 

79 21 8 11 119 

18% 21% 11% 13% 17,1% 

Instalação de mais câmeras de 
monitoramento 

194 60 43 59 356 

44,5% 60,6% 58,1% 67,8% 51,1% 

Nenhuma das alternativas 
56 7 1 1 65 

12,8% 7,1% 1,4% 1,1% 9,3% 

TOTAL RESPONDENTES 
436 99 74 87 696 

63% 14% 11% 13% 100,0% 
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Figura C-98 - Medidas de segurança no entorno da Área 2 do campus 
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Abaixo estão listados os comentários a respeito das possíveis medidas de segurança 

a serem adotados no entorno e dentro da Área 1 do campus. Os textos aqui listados 

foram reproduzidos exatamente como redigidos pelos respondentes, sem nenhuma 

correção ou edição.  

 

ID Respostas 

1 Frequanto muito pouco o Campus 2 para ter a noção de segurança necessária. 

2 Não vejo necessidade de intensificação de rondas no campus II. 

3 

PELA LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS II, A POLÍCIA MILITAR OU GUARDA 
MUNICIPAL, NÃO CONSEGUE CUIDAR NEM DA CIDADE, IMPOSSÍVEL 
CUIDAR DAQUELE LOCAL. SUGESTÃO, COLOCAR UMA MURALHA TIPO 
PENITENCIÁRIA, SENÃO A GUARDA UNIVERSITÁRIA, SÓ VAI GASTAR 
DINHEIRO PÚBLICO E VÃO FICAR PASSEANDO SEM EFICIÊNCIA ALGUMA. 
É SÓ AUMENTAR O FLUXO DE PESSOAS AO CAMPUS II, QUE OS 
BANDIDOS COMEÇARÃO A ATUAR. 

4 Aumentar a circulação de pessoas no compus 

5 
botões de pânico (para avisar a guarda universitária)  no interior do campus seria 
interessantes. 

6 
Tenho pouco conhecimento da situação no Campus 2, para fazer qualquer 
comentário a respeito. 

7 
Sou a favor destas opções, mas não acho necessário a policia militar a não ser 
que o caso se torne crítico 

8 
A universidade é pública e aberta a todos! A barragem de cidadãos da 
comunidade é vergonhosa 

9 O campus deve receber a mesma vigilância que o restante da cidade! 

10 Nunca precisei sair a pe do campus 2 

11 
É difícil responder visto que o campus 2 é muito retirado e com isso poucas 
pessoas andam a pé no entorno do campus 2, então não sei nada sobre perigos 
no entorno co campus 2. 

12 
a atividade do campus ocorre essencialmente  nos períodos diurnos e 
vespertinos 

13 Melhorar iluminação 

14 Iluminação melhorada. 

15 Iluminação melhor dentro e no entorno 

16 Como vou pouco ao Campus 2, não sei sobre a segurança do Campus 

17 a mesma resposta dada para o campus I é válida para o campus II 

18 
a universidade deve criar programas que incluam o entorno, de modo a construir 
uma relação positiva com a comunidade que a cerca. 

19 Instalação de sinalização de que a área é monitorada. 

20 Já comentei isso. 

21 
INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE ULTIMA GERAÇÃO PARA PODER MELHOR 
SER CAPTADA A S IMAGENS E POSTERIORMENTE SEREM USADAS NA 
DETECÇÃO DOS POSSIVEIS SUSPEITOS. 

22 
As câmeras de segurança precisam ser monitoradas. Há uma entrada do 
Campus 2 que é ignorada em todos os sentidos. 

23 
A guarda universitária faz as rondas necessárias, a PM seria mais um apoio na 
segurança. 

24 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/188604-com-pm-roubos-e-furtos-em-
campus-da-usp-sobem-55.shtml 

25 Controle das pessoas que acessam o campus 
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26 Igual ao comentário anterior. Pela abertura do campus à comunidade! 

27 
Pelo tamanho do Campus 2 a melhor solução seria um maior controle da entrada 
de pessoas. 

28 Melhorias de iluminação no trajeto que percorre todo os campus 

29 
Que a segurança feita pelas rondas seja feita para moradores do entorno e 
frequentadores do campus, sem diferenciar seus usos e pessoas. 

30 Não sei 

31 
Intensificar rondas é paliativo, talvez a universidade devesse se preocupar em 
fazer pesquisa para melhorar a cidade e a vida das pessoas da comunidade, 
além de fazer pesquisa para satisfazer os índices internacionais. 

32 
Raramente vejo a Polícia no Santa Angelina, visto que é um bairro que sempre 
'vira notícia'. 

33 
Como cidadão temos o direto de obter segurança dentro e fora do campus. 
Neste caso a polícia militar é mais apropriada para tal função. 
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PARTE V: AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO 

81. CONHECIMENTO OU PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO 

Perguntou-se aos usuários se tinham conhecimento ou participaram de alguma das 

ações de conscientização ao uso de modos mais sustentáveis, promovidas no 

campus. 

Tabela C-77 - Conhecimento ou participação das ações de conscientização de modos mais sustentáveis 

de transportes 

Você tem conhecimento 

ou participou de alguma 

AÇÃO DE 

CONSCIENTIZAÇÃO  

Grupos 

TOTAL Aluno de 

graduação 

Aluno de pós-

graduação 

Servidor 

téc./adm. 

Servidor 

docente 

Não 
671 479 260 143 1553 

77,2% 82,9% 61,8% 69,1% 74,8% 

Sim 
198 99 161 64 522 

22,8% 17,1% 38,2% 30,9% 25,2% 

Total 
869 578 421 207 2075 

41,9% 27,9% 20,3% 10,0% 100,0% 

 

 

Figura C-99 - Conhecimento ou participação em ações de conscientização 

 

A maior parte dos usuários não tem conhecimento nem participou de nenhuma ação 

de conscientização nos últimos tempos. 
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82. AÇÕES QUE PARTICIPOU OU TEVE CONHECIMENTO 

No caso de resposta afirmativa na questão anterior, o usuário era perguntado sobre 

que tipo de ação participou ou teve conhecimento. 

Tabela C-78 - Tipo de ação de conscientização que teve conhecimento ou participação 

Tipo de ação 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Pedalada 
83 35 39 29 186 

41,5% 34,7% 24,4% 45,3% 35,4% 

Palestras 
126 62 112 38 338 

63,0% 61,4% 70,0% 59,4% 64,4% 

Oficinas/Workshops 
54 27 46 16 143 

27,0% 26,7% 28,8% 25,0% 27,2% 

Outras (especifique) 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
200 101 160 64 525 

38,1% 19,2% 30,5% 12,2% 100,0% 

 

 

Figura C-100 - Tipos de ações ao qual participou 

 

Ações que envolveram palestras foram as mais citadas entre os respondentes. Já 

ações como pedaladas e oficinas/workshop foram citados com menor frequência. 

  

Aluno de graduação Aluno de pós-graduação Servidor
técnico/administrativo

Servidor docente TOTAL
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Pedalada Palestras Oficinas/Workshops Outras (especifique)



 

223 

 

83. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE INFLUÊNCIA DAS AÇÕES NO SEU 

COTIDIANO 

Aos usuários que participaram de algum tipo de ação, também foi perguntado qual o 

nível de influência que essas ações tinham no seu cotidiano. 

Tabela C-79 - Influência das ações de conscientização que teve conhecimento ou participação 

Como você classifica a influência 
destas ações no seu cotidiano? 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Não influenciou em absolutamente nada 
40 28 42 18 128 

20,0% 27,7% 26,3% 28,1% 24,4% 

Fez-me refletir sobre o meu modo de 
deslocamento 

113 51 84 30 278 

56,5% 50,5% 52,5% 46,9% 53,0% 

Motivou-me a, esporadicamente, fazer 
caminhadas, utilizar bicicleta e/ou 
oferecer carona para o campus 

33 16 25 10 84 

16,5% 15,8% 15,6% 15,6% 16,0% 

Motivou-me a mudar meus hábitos de 
deslocamento. Atualmente utilizo com 

frequência modos que julgo mais 
sustentáveis. 

14 6 9 6 35 

7,0% 5,9% 5,6% 9,4% 6,7% 

TOTAL 
200 101 160 64 525 

38,1% 19,2% 30,5% 12,2% 100,0% 

 

 

Figura C-101 - Classificação do nível de influência das ações no seu cotidiano 

Para esta amostra, na maior parte dos grupos as ações de conscientização tiveram 

impacto na reflexão sobre o modo utilizado para deslocamento. Entretanto, vale 

ressaltar que apareceu em uma parcela significativa dos grupos que as ações não 

influenciaram em nada nos seus comportamentos.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aluno de graduação Servidor técnico/administrativo TOTAL

Não influenciou em absolutamente nada

Fez-me refletir sobre o meu modo de deslocamento

Motivou-me a, esporadicamente, fazer caminhadas, utilizar bicicleta e/ou oferecer carona para o
campus
Motivou-me a mudar meus hábitos de deslocamento. Atualmente utilizo com frequência modos
que julgo mais sustentáveis.



 

224 

 

84. CONHECIMENTO OU PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO 

TRÂNSITO 

Nesta questão, perguntou-se aos usuários se eles tinham conhecimento ou 

participaram de alguma das ações de educação no trânsito, promovidas no campus. 

Tabela C-80 - Influência das ações de conscientização que teve conhecimento ou participação 

Você tem conhecimento 
ou participou de alguma 

AÇÃO DE EDUCAÇÃO NO 
TRÂNSITO 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Não 
849 562 392 195 1998 

97,7% 97,2% 93,3% 94,2% 96,3% 

Sim 
20 16 28 12 76 

2,3% 2,8% 6,7% 5,8% 3,7% 

Total 
869 578 420 207 2074 

41,9% 27,9% 20,3% 10,0% 100,0% 

 

 

Figura C-102 - Conhecimento ou participação em ações de educação no trânsito 

 

Como no caso das ações de conscientização, a maior parcela dos usuários não tem 

conhecimento nem participou de nenhuma ação de educação de trânsito nos últimos 

tempos. 
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85. AÇÕES QUE TEM CONHECIMENTO OU PARTICIPOU 

No caso de resposta afirmativa na questão anterior, o usuário era perguntado sobre 

que tipo de ação participou ou teve conhecimento. 

Tabela C-81 - Tipo de ação de educação no trânsito que os usuários tiveram conhecimento ou 

participação 

Tipo de ação 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Palestras 
15 14 22 9 60 

75,0% 82,4% 78,6% 81,8% 78,9% 

Oficinas/Workshops 
6 3 6 3 18 

30,0% 17,6% 21,4% 27,3% 23,7% 

Outras (especifique) 
0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
20 17 28 11 76 

26,3% 22,4% 36,8% 14,5% 100,0% 

 

 

Figura C-103 - Tipos de ações ao qual participou 

 

As palestras são as ações presentes em todos os grupos. Para os alunos de 

graduação, uma pequena parcela também teve conhecimento ou participou de 

oficinas/workshops. 
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86. CLASSIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DESTAS AÇÕES 

Aos usuários que participaram de algum tipo de ação, também foi perguntado qual o 

nível de influência que essas ações tinham no seu cotidiano. 

Tabela C-82 - Influencia das ações de educação no trânsito no cotidiano dos respondentes 

Como você classifica a influência 
destas ações no seu 

comportamento? 

Grupos 

 TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Não influenciou em absolutamente 
nada 

3 3 2 2 10 

15,0% 17,6% 7,1% 18,2% 13,2% 

Fez-me refletir como o meu modo de 
deslocamento afeta a segurança no 

trânsito 

13 8 16 6 43 

65,0% 47,1% 57,1% 54,5% 56,6% 

Motivou-me a prestar mais atenção 
nas regras de trânsito, em prol da 
minha segurança e dos demais 

usuários do sistema viário 

4 6 10 3 23 

20,0% 35,3% 35,7% 27,3% 30,3% 

TOTAL 
20 17 28 11 76 

26,3% 22,4% 36,8% 14,5% 100,0% 

 

 

Figura C-104 - Classificação do nível de influência das ações no seu cotidiano 

 

Avaliando o gráfico anterior, percebe-se que, em geral, as ações não alteraram o 

comportamento dos motoristas em nenhuma das alternativas.   
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87. INFLUÊNCIA DAS AÇÕES NO COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS 

Aos usuários que participaram de algum tipo de ação, também foi perguntado qual o 

nível de influência que essas ações tinham no seu comportamento. 

Tabela C-83 - Influência das ações de educação no trânsito no cotidiano dos respondentes 

Origem do 
deslocamento 

Grupos 

TOTAL Agressividade 
dos 

motoristas 

Desrespeito à 
faixa de 

pedestres 

Excesso de 
velocidade 

Desrespeito 
à 

sinalização 

Aumentou 
3 6 9 13 31 

4,1% 7,9% 11,8% 17,3% 10,3% 

Não houve alteração 
47 37 41 41 166 

64,4% 48,7% 53,9% 54,7% 55,3% 

Diminuiu 
23 33 26 21 103 

31,5% 43,4% 34,2% 28,0% 34,3% 

TOTAL 
73 76 76 75 300 

24,3% 25,3% 25,3% 25,0% 100,0% 

 

 

Figura C-105 - Classificação do nível de influência das ações no seu cotidiano 

 

Avaliando o gráfico anterior, percebe-se que, em geral, as ações não alteraram o 

comportamento dos motoristas em nenhuma das alternativas.  
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88. MOTIVAÇÃO PARA ADOTAR OU CONTINUAR USANDO MODOS 

SUSTENTÁVEIS 

Considerando a possibilidade da USP oferecer programas de benefícios exclusivos 

para usuários que não utilizem automóveis, como descontos e ingressos para eventos, 

foi perguntado ao usuário se ele se sentiria mais motivado a adotar ou continuar 

usando modos mais sustentáveis (a pé, bicicleta, carona ou transporte público). O 

gráfico a seguir apresenta a análise do resultado. 

Tabela C-84 - Uso de programa de concessão de benefícios como motivador do uso de modos de 

transportes mais sustentáveis 

Motivação do uso de modos 
sustentáveis por meio de 
concessão de benefícios 

Grupos 

TOTAL Aluno de 
graduação 

Aluno de pós-
graduação 

Servidor 
téc./adm. 

Servidor 
docente 

Não 
116 132 202 93 543 

13,3% 22,8% 48,1% 45,1% 26,2% 

Sim 
753 446 218 113 1530 

86,7% 77,2% 51,9% 54,9% 73,8% 

Total 
869 578 420 206 2073 

41,9% 27,9% 20,3% 9,9% 100,0% 

 

 

Figura C-106 - Uso de programa de concessão de benefícios como motivador do uso de modos de 

transportes mais sustentáveis 

 

Como observado nos resultados, mais de 70% dos alunos de graduação e pós-

graduação se sentiria motivado a adotar modos sustentáveis para o seu 

deslocamento, caso fosse implantado um programa de concessão de benefícios. Já 

entre os servidores técnicos/administrativos e docentes esta porcentagem é de cerca 

de 50%.  

13,3%

22,8%

48,1%

45,1%

26,2%

86,7%

77,2%

51,9%

54,9%

73,8%

Aluno de graduação

Aluno de pós-graduação

Servidor técnico/administrativo

Servidor docente

TOTAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não Sim



 

229 

 

89. SITUAÇÕES PRIORITARIAS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE PARA O CAMPUS 

A última pergunta foi com relação a elaboração do plano de mobilidade para o campus 

da USP de São Carlos. Caso o usuário identificasse alguma situação que deveria ser 

tratada como prioridade, ele poderia informar. Os textos aqui listados foram 

reproduzidos como redigidos pelos respondentes, sem nenhuma correção ou edição. 

ID Resposta 

1 Mobilidade para deficientes 

2 
Tentar de alguma forma incentivar as pessoas a utilizarem meios de transportante 
mais sustentáveis, como a pé ou bicicleta, já que grande parte dos alunos não 
mora muito longe do campus 1 e mesmo assim vai de carro. 

3 
Deveria ter mais horarios do onibus do campus para o deslocamento de campus 1 
para o campus 2 e vice versa. 

4 
É uma questão subjetiva. Eu procuro vir a pé. Mas venho de carro na maioria das 
vezes porque preciso ir a outros locais mais distantes saindo daqui da USP1. 

5 
Melhorar o envio de correspondências entre as áreas traria menor necessidade de 
translado de pessoas. 

6 manter os ônibus USP 

7 

As pessoas que moram proximo à confluencia da Av. Trabalhador Saocarlense 
com a Miguel Petroni estao sujeitas à violencia e assaltos por precisarem 
contornar o campus até entrar pela Arquitetura ou pela Fisica. Inumeros furtos ja 
ocorreram nessa regiao, uma vez que sabemos que existem usuarios e traficantes 
de drogas proximos a essa regiao. Se houvesse algum ponto monitorado de 
acesso a pedestres entre essas duas entradas, varias pessoas se beneficiariam. 

8 

Sim, a péssima condição de mobilidade par portadores de deficiência física no 
campus. Intensificado pelas constantes obras realizadas durante o periodo letivo, 
o que muitas vezes obrigada os alunos a se locomoverem pelas ruas e não pleas 
calçadas. 

9 Sim! Veículos no recinto. 

10 Onibus entre campus. 

11 
A cidade precisaria implementar mais horários e pontos de ônibus com coberturas 
e  tendo também melhoria no tranaporte. 

12 
A possibilidade de trocar os ônibus da Usp pelo de transporte público, ao menos 
que mantenha os privilégios existentes, quanto ao horário e ponto de ônibus. 

13 
Melhoria na acessibilidade da Área 1, por meio do replanejamento de vias tanto 
para pedestres quanto para veículos e da formulação de um plano que viabilize a 
mobilidade de deficientes físicos em passagens íngremes. 

14 

Otimizar a utilização de áreas de estacionamento;  Garantir que todos os 
automóveis que utilizam as áreas de estacionamento estejam cadastrados na 
segurança do Campus e utilizando TAGs, diminuindo congestionamentos nas 
entradas em horários de picos e melhorando o controle de entradas;  Realizar 
melhorias que facilitem a utilização de bicicletas, como ciclofaixas e aumentar a 
quantidade de suportes para estacioná-las em pontos mais seguros; 

15 Mais horários de ônibus para o Campus 2 

16 

Acredito que a principal busca desse plano é o incentivo a não-utilização 
frequente de automóveis particulares. Acho que deve se incentivar a utilização de 
modos como: a pé, bicicleta, transporte público de qualidade, sistema de caronas. 
Além disso, acredito que para isso começar, uma das primeiras medidas seria o 
fim das catracas dos bolsões de estacionamentos. 

17 Deveriam estimular mais a mobilidade sustentável. 
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18 nao 

19 Acredito que a prioridade deve ser a segurança do campus 1 e 2! 

20 
Transporte publico entre campus 1 e 2. Principalmente a questão de poucos 
horarios e demanda muito maior que a oferta nos horarios de pico gerando muita 
espera 

21 acessibilidade. 

22 
Motoristas saem, mesmo quando alunos estão chegando no ponto de onibus, com 
lugares vazios no mesml 

23 

Como dificilmente teremos a restrição absoluta de circulação de automóveis no 
interior das 2 áreas do Campus de São Carlos, acredito que é muito importante a 
iniciativa de educar os usuários, pedestres e motoristas, para observar 
estritamente normas seguras de se locomover, principalmente em relação à 
velocidade dos veículos e à priorização de faixas de travessia de pedestres. Sou 
também favorável que se estabeleça um sistema de monitoramento que permita 
identificar infratores e a adoção de conjunto de medidas punitivas. 

24 Uma ciclovia facilitando o acesso entre os campi 1 e 2 

25 

Caso o alojamento não se localize perto das portarias do campus 2 é necessário 
que tenha ônibus para fazer o transporte desses estudantes a todo momento pelo 
campus e para fora, visto que haveria muita dificuldade em ações rotineiras como 
ir ao mercado ou voltar de noite de viagem. 

26 
a notória falta de estacionamento, e  quando se tem necessidade de 
deslocamento no meio de um período de trabalho, é impossível estacionar 
novamente. 

27 Segurança ao redor do campus 

28 
Só acho que, já que um plano de mobilidade vai ser criado, quem vem de outra 
cidade para trabalhar aqui também deveria ser considerado, talvez, com a 
adequação de nossos horários de trabalho aos horários de ônibus intermunicipais. 

29 Aumentar a segurança no entorno motivaria as pessoas item a pé! 

30 Não 

31 Estacionamento   Incentivos para o pessoal preferir vir a pé, de bicicleta 

32 
Espaço interno (principalmente, campos 1) para estacionamento de carros e 
Segurança 

33 
se a ciclovia que está sendo aberta perto da minha casa, na Av Francisco Pereira 
Lopes se estendesse até a trabalhador são carlense, dando acesso à portaria 
principal, eu poderia ir de bicicleta de casa à usp. 

34 Redução do número de veículos. 

35 
Sim, a colocação do elevador no meu prédio, está demorando demais, os alunos 
precisam muito. 

36 
O ENTORNO DO CAMPUS II, POIS OS INGRESSANTES ESTÃO INDO LÁ 
....TOTAL FALTA DE SINALIZAÇÃO E CAMINHOS  BEM ELABORADOS 

37 Mais bicicletários. Ciclofaixas. Mais linhas e frequência dos ônibus. 

38 
elevadores de acesso nos predios, rampas não tão inclinadas e rampas de 
acesso em todas as calçadas 

39 
Pontos de ônibus espalhados pelo Campus com circulação de microônibus com 
bastante frequencia, incluindo áreas 1 e 2 (intra e inter areas) 

40 Elevadores nos blocos 

41 
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DE SINALIZAÇÕES E 
CAMPANHAS 

42 
Ciclovias internas, câmeras nos bicicletários e interligação entre o estacionamento 
da entrada do ICMC com o resto do campus 1. 

43 
1) Acredito que a questão dos bicicletários no campus ainda carece de muitas 
melhorias como, por exemplo, a criação de um espaço fechado próximo de ou 
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com vigilância para minimizar a questão dos furtos.  2) A questão da entrada na 
Carlos Botelho acho prioritária para resolver a questão da travessia de pedestres, 
sem acarretar em problemas tanto para pedestres quanto para veículos que 
passam pela Carlos Botelho. 

44 Segurança 

45 Ciclovias na cidade que se comunicam com ciclovias no campus. 

46 Gostaria de mais horários de ônibus do campus 1 ao 2 e vice-versa 

47 
Aumento do uso de ciclovias DENTRO do campus. Na maioria dos casos temos 
que concorrer com os carros ou com os pedestres, que sempre têm motivos para 
reclamar da existência de ciclistas. 

48 
Ampliação do número de vagas de estacionamento para alunos. Sugestão: 
estacionamento SUBTERRÂNEO. 

49 Segurança 

50 Campus 2 é um deserto 

51 
Ciclovias, cameras de monitoramento nos bicicletarios, melhoria na iluminação, 
transporte interáreas dendo oferecidos em mais horários, ouros. 

52 As ciclofaixas! 

53 Manutenção do reconhecimento dos Tags 

54 
Estudar melhor o uso dos estacionamentos e incentivar a caminhada pelo 
campus. 

55 Estacionamento 

56 
Deslocamento das pessoas dentro do campus 1, principalmente à pé, já que o 
campus fica numa ladeira muito inclinada 

57 

Frequência e horários do transporte entre as áreas 1 e 2. Visto que os prédios 
administrativos da engenharia, bancos, papelaria, xerox e etc. São todos no 
campus 1 e alguns cursos tem suas aulas concentradas no campus 2 a 
mobilidade deve ser facilitada não somente nos horários das aulas, mas a todo 
tempo para ser possível resolver questões administrativas com a escola ou 
resolver problemas pessoais nos intervalos e janelas de aulas. 

58 

O incentivo a não usar automóveis é muito importante, mas um problema muito 
grande no campus 1 é a falta de estacionamento nos horários de pico. Isso só 
piora com o fechamento de bolsões de vagas, como na matemática e produção. 
Ao meu ver isso deve ser revisto, pois muitas vagas que poderiam ser usadas 
ficam sobrando. 

59 
Como comentei, um sistema de transporte interno (dentro de cada campus) e não 
só de um para o outro. 

60 
Prioridade: segurança nas proximidades da USP. Instalação de bases fixas da PM 
e Guarda Municipal nas praças e ruas próximas aos portões do campus. Melhoria 
da iluminação pública. 

61 
Restauração de caminhos como o da praça em frente ao CAASO que está com o 
pavimento péssimo. 

62 

Destaco aqui dois pontos importantes:    1 - Devemos priorizar as rondas dentro e 
fora do Campus 1 e 2. Vários estudantes tem sido assaltados e nada em efetivo 
tem sido feito. Dentro do Campus, pessoas suspeitas entram (em especial no 
horário na noite). Há que reforçar a segurança nestes horários mais críticos;    2 - 
Me causa tristeza a restrição de estacionamentos dentro do Campus 1 somente 
para funcionários. Isso, ao meu ver, foge do caráter integrador da universidade. 
Por que estudantes, docentes e funcionários não podem ser tratados da mesma 
forma? Todas as categorias tem o seu valor e sua importância. A USP não existe 
sem essas classes. 

63 
Sou a favor do transporte público,  mas uso carro pois preciso levar filhos na 
creche da usp no campus 1 e depois me deslocar ao campus 2. Prioridade: onibus 
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entranto e circulando dentro do campus 2 com mais frequência e com horários 
entre 6h as 22h 

64 
Conscientização do uso de outros meios de transporte, priorizando o coletivo, 
desde que tenhamos um transporte publico de qualidade e preço acessível. 

65 

A de pessoas que tem que realizar atividades, como aulas, iniciação científica e 
palestras, em horários seguidos e determinados. Ex: Há pessoas na minha turma 
que tem aula na Área 2 até às 16h e aula na Área 1 às 16h20, o que gera atrasos 
frequentes. 

66 Segurança nos campi e no entorno dos campi 

67 

Em relação ao ônibus campus1/campus2 eu gostaria que tivesse catraca da USP, 
assim como no campus em São Paulo, para que os alunos acessem 
gratuitamente utilizando o bilhete usp e evitasse o transtorno de ônibus cheios por 
conta de muitas pessoas da cidade utilizarem esse transporte. 

68 
Aumentar o número de entradas na USP, diminuindo a criminalidade em torno do 
campus 1. 

69 

Mudança no ponto de ônibus da Carlos Botelho para um ponto 50m antes (em 
frente ao Bradesco, antes da curva da rua Riachuelo), para que a curva seja mais 
fluida e haja menos interferência dos ônibus e dos carros uns sobre os outros.  
Ampliação do transporte público como um todo, em quantidade, qualidade do 
transporte e do serviço prestado. 

70 acho louvável esta iniciativa :-) 

71 Mais estacionamentos. 

72 Bicicletário 

73 
Incentivo ao transporte de bicicletas, com ampliação da ciclovia ou aluguel de 
bicicletas 

74 estacionamentos de bicicletas seguros e, se possível, abrigados do sol 

75 

adequação imediata e inclusiva dos espaços físicos externos e internos 
possibilitando acesso às pessoas portadoras de quaisquer deficiência de 
locomoção. Hoje, na creche, por exemplo, não possuímos nenhum tipo de 
adequação que torne possível que o espaço seja utilizado com autonomia por 
pessoas com dificuldades de locomoção. 

76 

A USP, junto à UFSCAR e à prefeitura de São Carlos, deveriam discutir a questão 
da mobilidade na cidade como um todo. Deveria haver integração de ciclovias 
entre os campi da USP e UFSCar, bem como rodoviária e outros pontos de 
grande fluxo de pessoas (possivelmente aos centros de compras da cidade). Num 
esforço conjunto, todas as entidades teriam melhores condições de já se 
resolveria um problema que é ainda praticamente inexistente na cidade mas que 
daqui a 10 ou 15 anos poderá se notar com clareza, tal qual é na capital do 
estado: engarrafamentos de centenas de quilômetros.   No final das contas, 
questões de mobilidade impactam em toda a sociedade e devem ser levadas a 
sério. Sei de pessoas que não vão de bicicleta para a USP pelo simples fato de 
não conseguirem atravessar alguma avenida (com a bicicleta) no trajeto a partir de 
sua casa, dado que a cidade não está preparada para isto. Então, a politica de 
mobilidade da USP deve envolver órgãos externos, senão ela será apenas um 
paliativo. 

77 
pedestre  velocidade  comportamento violento de condutores  distraçao de 
condutores 

78 

estacionamento, segurança esses dois temas acredito ser de fundamental 
importancia, apesar de eu usar pouco o estacionamento dentro da usp mas 
quando necessário o uso do carro principalmente próximo ao ubas e ao ru é muito 
dificil 

79 
Como estudante e morador de outra cidade esta impossível estacionar dentro da 
USP (vou apenas de sexta-feira), fecharam o estacionamento no ICMC e agora só 
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acho vaga para estacionar na rua fora da USP. O pior é que o estacionamento 
que foi fechado para docentes é subutilizado. 

80 Segurança para pedestres e ciclistas, bem como combate ao crime. 

81 estacionamentos, 

82 manter uma forma de transporte até o campus 2 incluindo na época das  férias 

83 
Deveria haver mais ciclovias entre o campus 1 e 2.   Deveria ser reforçado o 
policiamento no entorno do campus 1 e 2. 

84 
O Campus tem serios problemas de vagas para estacionamento em dias de 
aulas, tanto para carros quanto para motocicletas com motores de potencia 
media/alta. 

85 Ciclovia entre campus 1 e campus 2 

86 A adaptação predial do campus para usuários com deficiências. 

87 
Proteção à motocicletas/ bicicletas que ficam cobertas de fezes de pássaros o que 
pode levar a doenças graves. 

88 
-Portão de acesso no final da Rua 28 de Outubro deveria ficar aberto durante o 
dia. Eu deixei de usar bicicleta porque o trânsito na Av. Dr. Carlos Botelho é 
perigoso.   -Faltam ciclovias na Área 1. 

89 

A questão da mobilidade ser tratada como um todo e não restrita a uma parcela 
da comunidade(como o fechamento de bolsões e estacionamentos para atender 
funcionários e professores). Além disso, a questão da segurança no entorno do 
campus. O campus I abriga grandes pontos isolados na parte externa com pouca 
iluminação. 

90 
Melhorar a iluminação do campus, garantindo maior segurança para as pessoas 
se deslocarem a pé dentro do campus. 

91 Segurança em torno e dentro do campus 1 da USP 

92 aumento no número de horários de ônibus entre os campus 1 e 2 

93 
Dias chuvosos, deveria ser aceitável, sem restrições, a locomoção para o campus 
de carro. 

94 

A prioridade para mim seria dar mais segurança no entorno da USP. Muitos 
alunos são assaltados e assediados diariamente. Temos um grupo no facebook 
para acompanharmos relatos e saber as áreas perigoso, e é bem assustador a 
quantidade de depoimentos de pessoas que foram assediadas, assaltadas, etc. 

95 Eliminar as cancelas (estacionamentos restritos) 

96 

.A situação do transporte entre os campi é prioritária pra mim que utilizo o 
transporte coletivo oferecido pela USP. Utilizaria o serviço de ônibus terceirizado 
por falta de opção, pois sei que a qualidade dos serviços prestados pelas 
empresas de ônibus são muito inferiores aos oferecidos atualmente pela USP, 
com relação a lotação, pontualidade, tempo de trajeto e manutenção dos veículos. 
Por estes e outros motivos sou contra a terceirização do transporte entre os campi 
1 e 2 da USP São Carlos. Além do que, a piora nos serviços de transporte 
coletivo, incentiva os usuários que tenham automóveis a não utilizar o transporte 
coletivo.Portanto acredito que esta questão deve ser tratada como prioridade no 
sentido de criar alternativas que não terceirizem este serviço. 

97 Ter infraestrutura (vestiário, duchas, armário) para quem vai de bicicleta. 

98 

Incentivo a uso de modos sustentáveis, como a bicicleta. Melhoria da 
infraestrutura para tal, principalmente no entorno do campus, como ciclofaixas;    
Sinalização própria para os pedestres e ciclistas, tanto para os motoristas 
respeitarem, como para facilitar o transito dessas duas modalidades.    Adotar um 
sistema para o transporte público, como o Shoot the Shit fez: 
http://www.shoottheshit.cc/Que-Onibus-Passa-Aqui    e outras ideias: 
http://www.shoottheshit.cc/Da-Escola-Pra-Vida | http://www.shoottheshit.cc/Ta-
com-pressa      E sepuder ajudar de alguma outra forma além da pesquisa, estou 
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a disposição!    contato: leandro.nzacharias@gmail.com 

99 
Incentivos financeiros, quaisquer que sejam, costumam agradar mais aos 
usuários do que a diminuição do tempo de trajeto ou de espera. 

100 

Ha um vazio muito grande de onibus entre as 10h e 12h, e das 14h as 16h no 
horario dos onibus do campus 1 para o 2. Tambem deveriam haver ciclovias 
dentro do campus pois as ruas sao estreitas para as bicicletas andarem junto com 
os carros e em determinados lugares soh passam pessoas e a presenca de 
ciclistas eh incomoda. 

101 

Acesso de deficientes, construção de ciclovias (não apenas acessos nas 
portarias) DENTRO DO CAMPUS a exemplo da Cidade Universitária em São 
Paulo, cobrança por parte da universidade do aumento da malha cicloviária de 
São Carlos principalmente na Miguel Petroni, no trecho que liga o campus I ao 
campus II - tem espaço de sobra - e na Carlos Botelho, amplamente usada por 
estudantes (ao menos uma ciclofaixa). 

102 Melhoria na acessibilidade para portadores de necessidades especiais. 

103 Segurança dentro e fora do campus 

104 
Mais entradas para pedestres na Área 1. Menos bolsões de estacionamentos 
fechados (menos cancelas). Mais vagas de estacionamento na Área 1. 

105 
melhorar as condições para os ciclistas (bicicletário seguro, ciclovias e 
chuveiros...) e melhorar o transporte coletivo. 

106 
acredito que o campus fica super lotado de veículos e cada vez mais as vagas 
estão escassas. Talvez mudar alguns departamentos para o campus 2 seria uma 
boa solução pois o campus 1 já não suporta mais tanto contingente. 

107 
Não moro perto nem do campus 1 nem do 2 e falta transporte publico com acesso 
interno ao campus 2. Até existe uma linha de onibus, mas o ponto de descida é 
muito longe dos blocos de aula. 

108 
Algum tipo de monitoramento ou vários para aumentar a segurança, 
especialmente no período noturno. 

109 

É notável a necessidade da diminuição do uso de automóveis, notadamente na 
Área 1. Medidas nesse sentido devem ser prioritárias. O transporte por ônibus 
oferecido pela USP entre as áreas 1 e 2 deve ser mantido sob gerência da USP e 
de maneira alguma deve ser terceirizado por qualquer outra empresa ou adotado 
o sistema de transporte público de São Carlos 

110 Criação de mais estacionamentos para bicicletas e automóveis. 

111 
Principalmente com relação à mobilidade de deficientes, o campus possui poucas 
opções. Além disso, o deslocamento entre os campi não atende às necessidades 
dos estudantes. 

112 
O maior problema é o local do ponto de ônibus na usp. Eu levo 4 minutos para 
chegar na universidade,  mas levo 16 para atravessar o campus inteiro e chegar 
no ponto de ônibus. Acredito que poderiam ter dois ou três pontos no cp 1 

113 
- Abertura de mais entradas no campus 1;  - Mais horários de ônibus que fazem o 
percurso campus 1 - campus 2;  - Mais ônibus para realizarem o percurso campus 
1 - campus 2; 

114 Prioridade do pedestre 

115 
Caso seja realmente necessário transferir o transporte do campus 1 para o 
campus 2 para o transporte urbano, é necessário, e urgente, que haja mais ônibus 
urbanos, mais pontos e mais horários de deslocamento 

116 Ônibus dentro do campus 2. 

117 segurança e mobilidade 

118 

ônibus campus 1 para campus 2, é deplorável a maneira como os alunos são 
obrigados a ir da area 1 para a area 2 nos horários de pico, em que o onibus se 
encontra sempre lotado (de uma maneira que se a porta abre no meio do trajeto o 
aluno cai para fora do onibus) e quente, em que, além de chegarmos já com forte 
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odor no campus 2 ainda passamos mal durante o trajeto. 

119 
A falta de estacionamento dentro do campus 1. Acho que os usuários devem ser 
incentivados a ir até o campus 1 pela utilização de outros meios de transporte. 

120 
O maior número de ônibus e mais flexibilidade de horários para ir e voltar dos 
campus. 

121 
Incentivar as pessoas a deixar os carros em casa e ir a pé e de bicicleta para a 
universidade. Muitas pessoas moram muito perto e mesmo assim utilizam 
automóveis. 

122 
A construção de um prédio exclusivo de estacionamento ou mesmo no subsolo. 
Algo similar aos estacionamentos dos shoppings de existentes na cidade de São 
Paulo. 

123 Incentivo a prefeitura construir ciclofaixas entorno da USP 

124 
Abertura da portaria da física logo abaixo da igreja durante os finais de semana e 
feriados. 

125 Falta de acesso entre a entrada da matemática com as outras 

126 Segurança no entorno do Campus 1. 

127 

Mais horários de funcionamento de ônibus para transporte entre campus 1 e 2. 
Rotas de ônibus gratuitas para transporte entre localidades próximas a UFSCAR e 
JAU Serv até a USP (com mais de 1 horario pelo turno da manhã e também 
noite). 

128 

Na Área 2 deveria existir um ônibus circular no interior assim como acontece 
dentro do campus da UFSCar, pois as áreas são muito distantes devido as 
dimensões do campus. E na Área 1 deveria existir mais vagas para o 
estacionamento de carros destinada a quaisquer pessoas. 

129 
Vou muito a USP a noite, e sempre de carro por motivos de segurança. Se o 
plano de mobilidade não me impedir, tudo bem. 

130 Flexibilização e aumento na frequência dos horários dos ônibus 

131 

Incentivar o uso de meios sustentaveis, principalmente a bicicleta, instalando mais 
bicicletários nos campus pois ja tive problema ao colocar minha bicicleta em uma 
arvore no campus 2 e recebi um ticket dizendo que estacionei em local proibido. 
isso talvez estimule alguns alunos que cruzam alguns quarteirões de carro para 
chegar a usp a vir de bicicleta 

132 
A possibilidade de criar ciclovias no interior do campus e também nos principais 
acessos. 

133 
Aumentar a segurança nos estacionamentos de bicicletas, evitando falta de 
vigilância nas trocas de turno. 

134 Para mim só dará certo quando a região se tornar mais segura. 

135 Melhoria da segurança dentro e no entorno da universidade. 

136 Segurança e acessibilidade 

137 

Sim, o meio de transporte. Hoje no campus 1 é quase impossível encontrar uma 
vaga para estacionar, e cada vez mais os automóveis estão lotando o campus e 
não dando espaço para os pedestres, tem até motoristas que dirigem a 40 km/h 
dentro do campus em ruas movimentadas por pedestres como na saída do E1. 

138 
melhoria do fluxo interna na Área 1, e aumento da disponibilidade de áreas de 
buffer para parada temporária 

139 Cobrança por estacionamento 

140 

Andar a pé considero um pouco demorado para qualquer cidadão que necessite 
chegar em seu destino de forma rápida. Mas o uso de bicicletas deveria ser 
prioridade nesse plano de mobilidade. A maioria dos estudantes da USP moram 
relativamente próximos do Campus I. O tempo que eles levam para se locomover 
de carro e estacionar, é o mesmo que demoraria para ir de biscicleta. Entretanto, 
apesar de essa atividade proporcional melhor saúde, economia de combustivel e 
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melhor mobilidade, acredito que ela seja o meio de transporte mais visado para 
roubo em nossa cidade. 

141 A segurança nos arredores e dentro do campus. 

142 Segurança 

143 
No Campus 1 deve extinguir as áreas privativas, pois estãp privatizando espaços 
públicos da universidade 

144 Não. 

145 

Elaboração de caminhos contínuos (sem fim de faixas de bicicleta e meio-fios)  
para bicicletas, além de espaço específico para bicicletas nas vias (rua subindo a 
Arquitetura sem vagas de estacionamento, por exemplo). E se o intuito for mesmo 
promover uso de bicicletas, instalar lugares decentes para prender bicicletas (não 
apenas argolas no chão para a roda mas as mais altas para prender o quadro) e 
em mais lugares. 

146 Não 

147 

Maior acessibilidade a alguns prédios ainda não adaptados, melhor 
conscientização de respeito no trânsito interno dos campi a pessoas externas à 
USP e que entram no campus para realização de algum serviço, visita etc, melhor 
ligação de vias de carro entre os departamentos e institutos ou entre portarias de 
entrada e saída, como ICMC e demais. 

148 

Já morei em Regensburg, Alemanha, devido à minha pesquisa e sempre utilizei o 
transporte público para me deslocar à Universidade aqui. Posso dizer que 
medidas extremamente simples e baratas podem facilitar em muito a vida dos 
usuários do transporte público. Todos os pontos de ônibus na cidade possuem 
seu nome bem exposto, claramente identificado onde você está. Muitas vezes 
tenho receio de utilizar o transporte público por não saber exatamente onde tenho 
que descer. Em todos pontos de ônibus, inclusive nos menores, existem tabelas 
impressas em papel mesmo, identificando quais linhas passam naquele ponto, os 
horários que os ônibus de tal linha passam lá e quanto minutos o ônibus demora 
para chegar em todos os próximos pontos. Estou enviando o link do site da RVV, 
a empresa ônibus que opera em Regensburg, http://www.rvv.de/Fahrplan.n6.html, 
se a sra. clicar em Haltestellenfahrplan de qualquer linha, verá um exemplo de 
tabela que estão coladas nos pontos em Regensburg. Atualmente não utilizo o 
transporte público em São Carlos por não saber exatamente onde a linha passa, 
que  horário o ônibus vai chegar no ponto e no meu destino, onde tenho que 
descer. Acredito que essas medidas simples, que exigem apenas organização e 
papel, fariam com que muitos universitários perdessem o receio de utilizar o 
transporte público em São Carlos. Espero ter ajudado. 

149 

Menos estacionamentos exclusivos para professores e funcionários. Sempre há 
vagas livres em vários deles enquanto não há vagas nos estacionamentos 
restantes. São raras as vezes que fui de carro para o câmpus, mas isso ficou claro 
em todas elas, principalmente após fecharem o estacionamento entre o icmc e a 
biblioteca da eesc. 

150 
ciclovias ligando area 1 e area 2   onibus para 2 mais frequentes e em maior 
quantidade, tendo como vista a lotação e o perigo que consiste muitos alunos em 
pè no corredor 

151 Aumento na quantidade de horários de ônibus entre os campus 1 e 2. 

152 
Eu utilizo do onibus do campus 2, e pra mim é muito importante nao perde-lo. 
Assim como para muitos outros que não tem condições, eu não gostaria de perder 
esse beneficio que a USP me disponibiliza e não trocaria ele por nada 

153 
Estacionamento para os carros é uma necessidade do campus 1, principalmente, 
para os alunos que não têm como utilizar alternativas de transporte. 

154 sim acabar com estacionamento privado. 

155 Criar mais entradas somente para pedestres e/ou bicicletas, como a entrada da 



 

237 

 

produção. 

156 

O deslocamento para o campus II deveria ser tratado de forma prioritária, pois o 
transporte oferecido pela USP às vezes é insuficiente, por causa de horários e de 
superlotação. Já os ônibus da cidade estão em péssimas condições, os motoristas 
dirigem de forma totalmente imprudente, os horários são limitados e os pontos em 
que passam linhas com horários melhores ficam distantes do campus. 

157 
Disponibilidade de onibus entre campus 1 e 2 além dos horários de inicio e 
termino de aulas. 

158 
Talvez aumentar o número de ônibus para o Campus 2 e soluções para que 
possamos chegar às 8:00 horas da manhã e termos lugar para estacionar os 
veículos. 

159 

Não tenho certeza se entra no campo da mobilidade; mas a entrada e saída de 
carros no estacionamento da matemática poderia ser melhorada, uma vez que os 
motoristas em geral não prestam atenção nos pedestres e os pedestres ignoram 
os carros; podendo causar acidentes 

160 

Área 1:  Novos acessos são necessários! O mais importante seria, sem dúvidas, 
uma saída próximo ao Depto de Geotecnia. Ciclovias dentro do campus, na minha 
opinião, são desnecessárias, pois é seguro pedalar no campus. Porém seria 
importante nas avenidas e ruas principais (ex. Carlos Botelho e Av Sao Carlos)  
Area 2:  Muito ampla, prédios distantes e grande avenida. Mas o erro já foi feito, 
não há o que fazer.    Para ambas: SEGURANÇA! Muitos utilizam o carro 
justamente por medo de andar a pé pela cidade a noite. 

161 ciclovia interligando os dois campi 

162 
Uma das ações que eu priorizaria seria a identificação dos tipos e percentuais de 
portadores de necessidades especiais em cada unidade, priorizando a mobilidade 
desses. 

163 

Acredito que o ônibus que liga os dois campi deveria funcionar de hora em hora e 
que no horário do almoço, chegando ao campus 2, ele poderia fazer duas 
paradas. Uma normalmente na Av. Principal e a outra ao lado do Restaurante, pra 
facilitar quem vai almoçar no horário. 

164 Mais seguranças no período noturno. 

165 
Policia militar dentro do campus pois o sinal de repressão está em ser assaltado 
dentro do campus e não em ver a policia atuando de forma a proteger. Rodízio de 
veiculos para que diminua o fluxo dentro do campus 

166 

Por utilizar o transporte publico municipal de São Carlos nos últimos dois anos, 
percebo que não devemos depender dele. O trasporte publico municipal é 
ineficiente , não é pontual, os onibus não tem as condições fisicas nem de 
segurança adequadas e também não são ofertados em numero suficientes de 
acordo com a demanda. Também não são devidamente supervisionados, ou seja, 
atrasam, pulam viagens, não cumprem rotas e horários e não são corrigidos nem 
punidos nisso. Portanto se nocaso de passarmos autilizar este meio apra 
transportar os alunos entre os campus, haverá uma série de problemas e 
insatisfação pela falta de competência da atual gestão publica municipal no 
transporte urbano. 

167 A não terceirização do transporte intercampi. 

168 -Bicicletários mais seguros  -Estrutura de chuveiros 

169 A lotação dos ônibus oferecidos pela prefeitura do campus 

170 
Sim, a adequação dos campi à veículos alternativos, como veículos elétricos 
individuais por exemplo. 

171 Mais ônibus e horarios 

172 Rampas e calçadas de acesso interno e externo ao campus. 

173 Não. 
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174 Diminuir o uso individual de veículos automotores. 

175 
Melhorar as condições de estacionamento, pois evitam perda de tempo e de 
combustível. 

176 
Os ônibus da USP para transporte dos alunos não deveria ser retirado, pelo 
contrário, nos horários de maior demanda(13:30h por exemplo) precisam ser 
disponibilizados 2 ou mais ônibus. 

177 nao 

178 

Alteração do sentido obrigatório de saída dos veículos do bolsão de 
estacionamento atrás da Biblioteca da EESC, pelo portão do ICMC.  Liberando a 
saída também pela cancela ao lado do alojamento. A maioria dos funcionários usa 
a saída do IFSC pois moram ou transitam com mais facilidade nessa via. Por isso 
é importante que seja liberado o sentido de trafego de entrada e saída deste 
bolsão. 

179 
O maior problema hoje dentro do Campus é a falta de estacionamento. Isso deve-
se a falta de opções no transporte público que nos obriga a vir trabalhar de carro. 

180 acessibilidade e estacionamentos 

181 
A mobilidade dentro do campus é boa, mas as calçadas no entorno do campus 1 
as vezes deixam a desejar. Rampas de acesso mal feitas e/ou mal elaboradas. 

182 Acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção 

183 não tenho idéia 

184 
Uma ciclovia bem sinalizada dentro do campus 1 seria ótimo. E se possível no 
diálogo com a prefeitura da cidade, uma ciclovia no percurso até o campus 2 seria 
muito bom. 

185 

integração com a malha urbana - mobilidade não significa olhar apenas para a 
malha interna de circulação.  organização e priorização dos espaços de circulação 
- pedestres, ciclistas e veiculos motorizados compartilhando os espaços e 
respeitando a hierarquia de segurança 

186 Manter o ônibus da USP para transporte Campus 1 - Campus 2 

187 

DEVERIA HAVER DIVERSAS EMPRESAS DE ÔNIBUS CIRCULANDO EM 
DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE, COM CONEXÃO EFICIENTE PARA O 
CAMPUS I E II E QUANTIDADE SUFICIENTE DE ÔNIBUS E CUMPRIMENTO 
DOS HORÁRIOS, ALÉM DO CONFORTO QUE OFERECE O NOSSO CARRO. 

188 

Acredito que o transporte oferecido pela universidade devia ser melhor, evitando 
superlotações nos horários principais, evitando que os alunos passem muito 
tempo nas filas esperado e motivando o uso desse meio de transporte pelos 
docentes. 

189 Sim.Ex:Transporte coletivo com conforto e também com segurança.. 

190 
Transporte próprio da USP  ou de acordo com a prefeitura para obter ônibus mais 
confortáveis e motoristas capacitados para esse tipo de transporte. 

191 
Segurança dentro e ao redor do Campus e  acessibilidade dos portadores de 
deficiência física (melhora das vias de acesso). 

192 
Avaliar melhores horários para o campus 2, caso seja adotado o uso do transporte 
público municipal. Apesar de achar a ideia muito ruim. 

193 não 

194 
Estimular o uso de bicicletas - construção de locais próprios para guarda das 
mesmas: Ex.  o espaço do IFSC. 

195 

Tomar cuidado quanto a parceria com a empresa de transporte público de São 
Carlos, que já recebe reclamações dos seus usuários. Com o aumento da 
demanda que seria causado pelos alunos do campus 2, creio que é muito 
provável que a situação piore em termos de conforto do aluno que é obrigado a 
usar os ônibus. 

196 Campus para o Campus 2 DEVERIA a muito tempo ter mais horários de onibus 
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nos periodos entre aulas! Saindo de uma aula as 9h50 que atrasa sempre, o 
aluno(EU) perco o onibus que unicamente sai do campus 1 às 9h55. Puta falta de 
planejamento! (INCOMPETENCIA?). 

197 
Desestímulo ao uso de automóveis.  Melhoria da acessibilidade em determinados 
prédios (NUMA, por exemplo). 

198 Conforto, e maior frequência. 

199 
Na minha opinião deveria ser tratado como prioritário o tempo de espera e a 
agilidade! 

200 

Vejo um número crescente de veículos de estudantes que moram perto do 
campus I que vejo que poderia ser proibido. O estacionamento deveria ser restrito 
aos servidores - infelizmente. Faço regularmente perguntas para os alunos dessa 
necessidade e eles simplismente não apresentam respostas definidads para a 
necessidade.  Tenho necessidade de veículo por motivo familiar. Muitas vezes 
minha família faz uso de táxi, que tem melhorado mas ainda está deficiente na 
cidade; sinto muito isso quando estou ausente da cidade. O vai e vem do dia-a-dia 
exige o veículo, que muitas vezes tem dificuldade de estacionamento. Enquanto a 
cidade não oferece transporte público decente, precisamos vir de carro ao 
trabalho. São CArlos tem clima agradável, e as caminhadas não são exaustivas 
aos estudantes. quantas vezes convidamos professoree de outras cidades para 
banca de Tese, ou outros eventos, e passamos vegonha porque não tem 
estacionamente.... 

201 Estacionamentos. 

202 

Ações de incentivo ao deslocamento a pé, por bicicleta e caronas aos jovens 
universitários. Ação de conscientização dos motoristas sobre a lombo-faixa e a 
prioridade dos pedestres (já quase fui atropelada por veículo em alta velocidade 
na Portaria da Física). 

203 

Para melhorar a mobilidade, basta mudar a estratégia com que os ônibus saem 
do campus, cansei de perder o onibus, quase sempre saindo vazio para o outro 
campus e que no mesmo momento haviam varias pessoas chegando ao ponto, 
em vez de fixar um horario, faça um horário maleável com uma variação de 15min, 
e quando o motorista chega no ponto, ele espera por 15min, Se o onibus encher 
em 5min, não fique parado esperando dar a hora que não vai subir mais ninguém 
e também não é nada confortável ficar esprimido por muito tempo naquele obinus, 
agora SE e somente SE o onibus ainda não encheu, e depois de 15min de espera, 
nesse caso ele pode realizar sua tragetória. São medidas "pequenas" que fazem 
toda a diferença, e se perguntar para outros alunos, eles também vão concordar. 
Não precisa terceirizar o serviço, basta organiza-lo melhor. 

204 
Ciclovias ligando os campi, poderia utilizar a nova entrada do campus 2, 
passando pelo shopping e se juntando à ciclovia que está sendo construída na 
avenida trabalhador São Carlense e finalizando-a até o campus 1. 

205 

Transporte entre as áreas 1 e 2 dos campi da USP. A substituição do ônibus 
interno da USP pelo ônibus da cidade não ajudará caso as linhas da cidade 
permaneçam as mesmas. Por exemplo, nos fins de semana, a linha mais próxima 
ã entrada do campus demanda aproximadamente 15 minutos de caminhada, sem 
contar grande o deslocamento interno dentro do campus. 

206 
A presença dos campi em seu entorno. Acredito que há uma ma vontade do poder 
pública da cidade para melhorar o ambiente próximo à universidade. 

207 
Sim, transporte público frequente e de qualidade de diversas partes da cidade 
para o Campus. 

208 
Remoção de cancelas nos estacionamentos, é quase impossível encontrar vagas 
no campus 1. 

209 
Não acho seguro trocar a linha de ônibus da USP pelos da companhia urbana, 
pois os motoristas dos ônibus urbanos dirigem perigosamente e não tem respeito 
no trânsito. 
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210 
Mobilidade como forma de inclusão dos portadores de necessidades especiais, 
como piso tátil, melhoramento de rampas e sinalizações, cadeiras (espaços) 
especiais para obesos e cadeirantes. 

211 segurança ativa nos modos de mobilidade sustentáveis 

212 
sim... não se tem quase vagas pra se estacionar dentro da USP, e as áreas estão 
sendo "particularizadas" (cada setor fecha um bolsão de estacionamento com 
grades e cancelas como se aquilo fosse somente seu!)... 

213 Não 

214 Estacionamento 

215 
Estacionamento e as linhas de ônibus urbano na cidade.  Moro no jardim embaré 
em são carlos e existe somente uma linha de ônibus que atende o bairro. 

216 
Cobrança por estacionamento: naturalmente, diminuiria o contingente e os 
recursos seriam revertidos para investimentos em mobilidade. 

217 

Emprestar bicicletas! MUITA gente gostaria de se locomover por bicicletas mas 
não anima gastar tanto dinheiro pra comprar uma E/OU tem medo de ser roubado. 
Digo emprestar para transporte dentro do campus, até porque vemos que as 
vagas para estacionamento estão escassas 

218 
Cobre estacionamento de professores, funcionários e alunos (dando descontos 
dependendo do salário, se necessário).  Portarias para pedestres em mais pontos  
do preímetro do campus 1 seria também muito importante. 

219 

Para os que se locomovem de bicicleta, quase não há ciclovias no campus e, 
quando há, elas terminam no meio do caminho. Para os que se locomovem a pé, 
vejo que há poucas entradas para o campus. Eu por exemplo, moro entre a 
arquitetura e a física, mas para acessar ambas as entradas acabo desviando do 
meu trajeto. 

220 A lotação dos ônibus em horários mais críticos. 

221 
Apesar do baixo conhecimento em relação a atual situação, identifico que muitas 
pessoas são assaltadas ou abordadas nos redores do Campus 1, durante o 
período tarde-noite. 

222 

Alunos de pós graduação, em alguns casos, necessitam de carros. No meu caso 
e de várias pessoas no meu laboratório (LRM-ICMC) trabalhamos até de 
madrugada diversos dias (pelo menos um por semana) e é necessário encontrar 
alguma solução para esse alunos que não exclua o uso do veículo 

223 Não 

224 Segurança 

225 Vagas de estacionamento 

226 
Aumentar a frequencia de ônibus entre as unidades do câmpus e melhorar a 
segurança dentro e nos entornos dos mesmos. 

227 
A questão fundamental para eu não ir de bicicleta ou à pé para o campus é 
segurança. Sem isso todas outras medidas tornam-se insignificantes. 

228 
Acima de tudo a segurança oferecida dentro do campus e nos bairros diretamente 
que contornam a usp 

229 Segurança em torno das entradas, frente ao número de assaltos. 

230 
Segurança no entorno do Campus 1.  Maior possibilidade de deslocamento para 
os estudantes do campus 2. 

231 

Poderia existir uma cota de selo para os carros que circulam na usp. E o selo 
deveria ter uma validade fixa. Por ex. Um ano. E o criterio de disponibilidade do 
selo ser sorteio (tipo cdhu) e tbm avaliar se a pessoa mora perto ou longe do 
campus. Tenho colaga de sala que mora literalmente na frente da usp e vem pra 
aula de carro. Os pontos de onibus do entorno sao desconexos do campus. E os 
onibus da cidade nao colocam o campus como uma parada de referencia. 

232 Ciclistas.(Mais locais para guardá-las,sistema de vigilância,etc.) 
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233 
Não acho uma boa ideia retirarem o transporte entre os campus 1 e 2. O 
transporte público urbano é muito ruim, tendo poucas opções de linhas e horários, 
principalmente à noite e nos finais de semana. 

234 
Deveriam-se divulgar os horarios e pontos de onibus. A atual administracao das 
linhas e ruim e talvez a Universidade poderia ajudar. Tambem dar motivos de usar 
bicicleta. 

235 
Vir de bicicleta é uma boa opção, mas é necessário ter uma rota para elas. 
Principalmente do campus 1 para o 2. 

236 

Infelizmente é necessário o uso de transporte móvel (seja carro ou ônibus) para ir 
para o campus 2, não é seguro o entorno do campus 2 para alguém voltar a pé ou 
de bicicleta durante a noite. Pensando em segurança, é imprescindível o uso de 
ônibus/carro. 

237 Policiamento militar no entorno da usp 

238 O mantimento do onibus oferecido pela USP 

239 

Acho interessante que o transporte público, oferecido pela cidade de São Carlos, 
possa ser observado, com o intuito de melhorar o acesso a informação pelos 
usuários, pois já tive dificuldades em encontrar dados como horários em que as 
linhas passam próximas ao Campus I e também em saber por onde os ônibus 
passam e quais passam nas proximidades da USP. 

240 Locais para estacionamento 

241 Não adotar um transporte por uma empresa privada, visto que a da cidade é ruim 

242 
Sinto falta de mais portarias para pedestres. O pedestre muitas vezes precisa dar 
uma grande volta para acessar algum portão. 

243 
Diminuição do uso de carros como meio de transporte individual, incentivo a 
caronas,uso  de bicicleta e ônibus. 

244 
Eu fiz graduação no campus 2 e, pelo menos até o ano passado, eu percebia que 
a frota de ônibus que faz o trajeto campus 1 - campus 2 era insuficiente para 
acomodar adequadamente a todos os alunos. 

245 
Mais ciclofaixas; e mais estacionamento de bicicletas, cobertos, bem iluminados e 
próximo aos guardas de segurança. 

246 

A prioridade é a conscientização dos estudantes, já que existe alguma mobilidade 
para pessoas deficientes, mas a impressão que se tem é que os estudantes não 
sabem o que esta acontecendo, o porque das rampas, a importância da guias 
rebaixadas e cuidado ao se dirigir dentro de um campus universitário com pessoas 
transitando a todo momento. 

247 Onibus de acesso ao campus 1. 

248 micro onibus interno aos moldes da cidade universitaria Butantã são paulo capital 

249 
Concentrar as disciplinas das turmas em um bloco específico pode facilitar 
mobilidade e portanto a organização dos alunos para caronas e também diminuir a 
movimentação de veículos dentro do campus. 

250 

Recentemente um estacionamento que eu utilizava foi fechado para ser exclusivo 
de funcionários e professores. No entanto, vejo com frequência esse 
estacionamento parcialmente utilizado, enquanto os alunos carecem de vagas 
para estacionar o veículo. 

251 Ônibus do campus 1 para o campus 2. 

252 
Bicilcletários, passeios sombreados e limpos, restrição rigorosa ao 
estacionamento irregular (veículos com estacionamento irregular costumeiramente 
atrapalham a circulação de pedestres) 

253 
Segurança ao pedestre e ciclista. Costumava fazer o trajeto andando, mas nao é 
todo o percurso que  possui  calçada. 

254 Sim, mais áreas de estacionamento dentro do campus. 

255 Com relação aos horários de ônibus oferecidos pelo campus, eu gostaria que 
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houvesse mais horários disponíveis, como 11:00 e 15:00, ou seja, de uma em 
uma hora. 

256 Não 

257 

Para quem mora próximo ao campus 1 da USP a permanência dos ônibus 
oferecidos pela USP é primordial. Para os que residem mais afastados talvez a 
utilização do transporte publico com ajuda da USP nas passagens seja ideal. 
Acredito que as duas formas podem ser adotadas para melhor satisfazer os 
usuários. 

258 
Deve ser prioridade a permanência dos ônibus da USP para transporte entre as 
áreas I e II do campus 

259 

É necessario colocar onibus confortaveis, nao barulhentos e nao lotados. A 
empresa de transporte da cidade de sao carlos (Viacao Athenas Paulista), 
apresenta um péssimo servico. Se ela for colocada pra fazer o transporte entre 
campus I e campus II será um desestimulo a utilizacao dos onibus. 

260 
Uma questão importante é considerar a implantação de ciclovias entre as áreas 1 
e 2. 

261 
Mais informação sobre as alternativas de transporte público. Por examplo, mapas 
que indiquem os principals pontos e respectivas linhas que atendem o Campus 
sos bairros da cidade. 

262 A segurança no entorno da universidade. 

263 

Acessibilidade PCR (pricipalmente no interior dos edifícios), relocalização dos 
abrigos de onibus do entorno, plantio de mais árvores para sombra nas calçadas,  
aumento do número de vagas de estacionamento talvez com parcerias externas 
ao campus e vans de transporte entre estes e o campus, pricipalmente para 
funcionários. 

264 
Não faz sentido benefícios do tipo de descontos, mas sim melhorar as rotas 
cicloviárias e de pedestres. 

265 

Minhas sugestões são relativas à segurança e conforto térmico:  1) Intensificar a 
ronda da guarda do campus no período noturno, nos prédios onde há aulas dos 
cursos noturnos. Eu dou aula para a Licenciatura em Ciências Exatas, no prédios 
do IFSC (LEF) e nunca vi a guarda fazendo ronda nos horários de saídas das 
aulas.  2) Sobre o campus 2, onde trabalho, sugiro o plantio de árvores nas áreas 
de estacionamento dos prédios novos. 

266 
Preocupação não somente com as áreas 1 e 2 do campus São Carlos, mas 
também com entorno do campus (transporte público, estacionamento público que 
respeite as leis de trânsito e segurança). 

267 Nao 

268 quantidade de ônibus 

269 

Campus 1: Não adianta fazer nada nesse sentido se não estancarmos o número 
de pessoas e carros no campus. Isso significa antes de mais nada, pararmos 
efetivamente com qualquer obra de expansão no campus 1. O exemplo vem de 
cima. 

270 
Área dos estacionamentos devem ser amplicadas ou criados novos devido ao 
número de carros. 

271 
Abertura de mais entradas exclusivas para pedestres (como a do observatório) 
devem incentivar o deslocamento a pé para a universidade. 

272 
Cartazes em volta do campus avisam para tomar cuidado, pois é uma área de 
assaltos frequentes. Seria importante que não houvesse mais motivo para tais 
cartazes. 

273 

No campus 1 o problema de vagas é intenso. No período da tarde é praticamente 
impossível conseguir estacionar o carro. Enquanto isso vemos estacionamentos 
vazios fechados por cancelas. Muitas vezes estas cancelas foram colocadas 
ilegal/indevidamente pelos diretores dos departamentos. Acredito que este fato 
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deva ser estudado e investigado.  Em relação ao campus 2, acredito que o maior 
problema para os estudantes é que existe apenas um ponto de ônibus no campus 
1, tornando muitas vezes difícil e longe demais o acesso à essa forma de 
transporte ao Campus 2. Se houvesse um ponto mais próximo de casa (CAASO 
por exemplo), eu aderiria melhor à essa forma de transporte. 

274 

Não se deve converter o transporte oferecido hoje pela USP para o transporte da 
empresa que oferece o transporte público para cidade, pois os alunos seriam 
abandonados nas mãos de uma empresa com péssimos serviços, falta de respeito 
à horários e foco apenas no lucro, não na qualidade. Tal fato prejudicaria 
gravemente a mobilidade estudantil. 

275 

Sim, o deslocamento para o campus 2. Para quem não tem carro, é realmente 
complicado... Durante a semana tem poucos horários de ônibus da USP do 
campus 1 para o 2, no final de semana nem tem. Transporte público urbano é 
horrível. À noite e nos finais de semana a situação é ainda agravada, pela 
insegurança no entorno do campus 2. 

276 Permanência de transporte OFERECIDO pela USP (não haver terceirização). 

277 

Acredito que o modo cicloviário deve ser incentivado no campus, com a 
disponibilização de dispositivos que forneçam segurança e proteção às 
intempéries do tempo para as bicicletas. O aluguel de bicicletas dentro do campus 
é um ponto interessante. 

278 
locomoção dentro da Área 2, e intervalos menores de tempo dentro os ônibus 
oferecidos pela USP, e manter e ampliar o serviço oferecido pela USP para a 
mobilidade entre as áreas 1 e 2 

279 Continuidade do serviço de transporte publico oferecido pela USP 

280 
Reorientação das ruas internas com trajetos mais inteligentes e que garantam 
uma circulariedade sem pontos ou ruas finais ou sem retorno 

281 

Essa pesquisa foi realizada a meses (ou anos) atras e nada foi feito. Acredito que 
o mesmo acontecerá de novo. Que essa pesquisa só é realizada para passar a 
sensação que algo esta sendo feito, mas na verdade nada se concretiza em 
ações. 

282 
A segurança no Campus 1.  Vários amigos ja foram assaltados e varias garotas ja 
sofreram tentativa de estupro. Acredito que essa deva ser a prioridade no 
momento. 

283 Colaboração com a prefeitura na criação de ciclovias / ciclo faixas na cidade. 

284 
Mais horários e mais onibus. A quantidade é insuficiente, logo os onibus estao 
sempre lotados. 

285 
Maior número de ônibus entre o campus 1 e 2, principalmente nos horários de 
pico 

286 

Sou a favor da proibição da entrada de carros, com exceção dos carros oficiais e 
das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, previamente 
identificadas, no campos I, pressupondo a construção de caminhos cobertos para 
proteção contra sol e chuvas permitindo a mobilidade das pessoas nos espaços 
que as mesmas fariam o trajeto de carro particular.  Garantir a mobilidade das 
pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, ofertando transporte 
motorizado, quando solicitado por tais pessoas. 

287 
Muito importante que seja mantido os ônibus da própria USP nos trajetos Campus 
1 Campus 2. 

288 
Instalação de mais bicicletários. Prédio da elétrica possui ZERO. Adotar modelos 
como a que existe no ICMC, RU, e ao lado das paradas de onibus internas seria 
muito bom! 

289 A frequência e a qualidade dos transportes para o campus 2. 

290 
Pistas de bicicletas apropriadas. Bicicletários simples (nao precisam ser 
cobertos/caros!) e orientacao aos usuários que utilizem 2 bons cadeados (como 
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se faz em Amsterdam.. ninguem deixa bicicleta só com um cadeado por lá!). 

291 Mais horários de ônibus e mais ônibus nos horários de pico. 

292 Vagas para estacionamento. 

293 
trabalho a noite e num existe outro meio de transporte a num ser meu carro ou 
taxi 

294 Não 

295 Cumprimento de horários e lotação dos ônibus. 

296 

Eu acho que ciclovia entre campus 1 e campus 2 deveria ser priorizada. Alem 
disso, uma cartilha aos ciclistas deveria ser oferecida... eu acho que poderia 
tambem ter estimulos para que ciclistas tambem tivessem 'educação' no seu modo 
de transitar. Afinal, ainda somos  pedestres em 1. lugar!    Eu acho que incentivos 
para quem fosse à pé ou de bicicleta, como os exemplificados na questão anterior,  
são bem interessantes.   E claro que um reforço na segurança é essencial para o 
campus.  Uma ideia seria tambem montar caminhadas pelo campus, com os filhos 
dos funcionarios e docentes, de caça a tesouros hehehe... uma brincadeira que 
estimularia que as pessoas que trabalham no campus se movessem mais entre os 
diversos predios do campus.. enfim, apenas uma sugestão !! 

297 excesso de estacionamentos no campus 

298 

Para quem precisa vir de carro para a USP facilitar o acesso com todas as saídas 
com ia e volta para o trajeto ser menor. Além disso, deixar mais portarias abertas 
de dia nos finais de semana para permitir o acesso de forma mais rápida. 
Principalmente para os que vem a pé ou de bicicleta com quase todas as portarias 
fechadas a volta é grande o que acaba desmotivando a pessoa vir a pé ou de 
bicicleta. 

299 

Remover todas as cancelas das áreas de estacionamento, ou tornar as áreas 
protegidas por cancelas também acessíveis a alunos. As vagas para  
estacionamento no campus 1 são limitadas e muitas vezes é possível notar sub 
utilização as regiões reservadas para docentes e funcionários. 

300 
Sabemos onde querem chegar, mas no meu caso, já fui ciclista, não sou mais, 
não pela idade, mas sim pelo trânsito e modo de dirigir dos motoristas, já passei 
belos apuros.  O ônibus, não compensa, pela demora e pelos deslocamentos. 

301 ciclo via segura 

302 

Sim: (a) implantação de linhas de ônibus especiais, como existe em outras 
cidades (Porto Alegre, Santos, ...), que visam um público que possui carro mas 
que está disposto a andar de transporte público se este oferecer qualidade, 
mesmo pagando mais caro (micro-ônibus com ar condicionado, assentos 
confortáveis, alta frequência de circulação, trajetos estratégicos, etc); (b) 
Ampliação da parcela de vagas de automóveis reservadas para funcionários 
docentes e administrativos (com restrição de vagas para o público em geral). 

303 
Visão geral das necessidades, como, por exemplo, cuidado nas ações para não 
colocar postes informativos impedindo a passagem de cadeirante. 

304 
Pessoas com limitações de mobilidade tem dificuldade em acessar a biblioteca do 
campus 2. Deveria haver alguma via que desse acesso ao prédio do acervo. Não 
há estacionamentos perto do prédio. 

305 
SIm. O transporte entre as áreas 1 e 2 precisa integrar-se ao sistema de 
transporte coletivo do município de São Carlos. 

306 
Vestiários e chuveiros para quem deseja vir ao campo a pé ou de bicicleta. 
Ciclovia dentro e no entorno do campus. 

307 A implantação de ciclovias ou ciclofaixas entre as duas áreas 

308 

Para me deslocar até o trabalho no campus  utilizo onibus de transporte publico o 
que não é um dos melhores serviços, o onibus não entra dentro do campus . 
Gasto serca de  minutos até chegar ao ponto de onibus mais proximo e ainda 
esperar as vezes mais de 30 minutos. Para chegar em casa tenho que cruzar a 
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cidade em horarios de picos. não me sinto seguro em fazer este trajeto de 
bicicleta por conta do transito e de não haver ciclovias ou algo que resguarde o 
ciclista, o transito é muito perigoso para ciclista e motociclistas, prefiro ir a pé 
como ja fiz muitas vezes. 

309 
Segurança para chegar ao campus a pé. Moro relativamente perto, 3km, porém o 
percurso não é seguro, principalmente para andar com computador, objeto de 
trabalho. 

310 

Ampliação de acessos; diminuição de restrições como cercamento; Pressionar o 
poder público a respeito do trasporte municipal; oferecer cadastramento de 
cartões de onibus na própria usp; oferecer mapa qualificado do trasporte coletivo 
municipal; educar para não promover discriminação da população local (contra a 
população universitária); interferir no mercado imobiliário promovendo que 
estudantes habitem mais áreas da cidade (beneficios a proprietarios que aluguem 
para estudantes); 

311 
Colocar ônibus entrem até o Bloco Didático de hora em hora, até pelo menos as 
20h é de extrema necessidade para quem tem que estudar e trabalhar aqui no 
Campus II. 

312 
Acesso pela nova entrada que sai pelo shopping, desde que não seja linha 
publica 

313 

Há um problema de atravessar a rua, perto da entrada principal (Portaria da 
Arquitetura:. Av Trabalhador São-carlense). Enquanto a pista perto da 
universidade tem duas faixas de pedestres, com pára-choques perto do lado 
esquerdo (olhando para a pista a partir do portão da universidade), a segunda 
faixa do outro lado do rio não tem pára-choques (em ambos os faixas de 
pedestres) e os carros ir muito rápido. Por isso, é perigoso para atravessar a rua. 
O que torna o problema mais grave é que a visibilidade é ruim: os carros podem 
surpise os pedestres de todas as partes da praça e também a partir da junção 
para a direita dele (Rua Aldino Del Nero). Uma possível solução seria colocar 
pára-choques ao longo do caminho (perto de ambas as faixas de pedestres de 
que pista) e também para passar a esquerda faixa de pedestres  (quando se olha 
a partir do portão da universidade) 5-10 metros para a esquerda.    Muito obrigado! 

314 Revisão das linhas de transporte coletivo Usp (campus 1 e 2) - Bairros. 

315 
Acredito que deveria ser tratado como prioridade um plano de ação para 
aumentar as vagas para estacionar carros dentro do campus 1. 

316 
A segurança no entorno e dentro do campus, a mobilidade campus 1-2 de um 
modo que não torne o serviço precário (manter gratuito) e uma melhor politica de 
distribuição de vagas do campus 1 

317 transporte C1 para o C2  ciclovias externas e internas em ambos os campi 

318 
Maiores problemas do Campus I são: poucas vagas de estacionamento para 
automóveis e falta de ciclovia. 

319 

Creio que duas questões: a acessibilidade de todos (com ou sem algum tipo de 
deficiência) e o incentivo ao uso de meios coletivos de transporte... Realmente é 
muito complicado estacionar e, muitas vezes é preciso que a pessoa que me 
oferece carona deixe o carro do lado de fora do campus (o que a deixa 
preocupada)... 

320 Segurança ao redor do Campus.   Melhoria do transporte público. 

321 segurança, transporte gratuito para as regiões proximas da usp (raio de 1 Km). 

322 O transporte público para o campus 2 é muito escasso 

323 

O plano de mobilidade deve atender, no mínimo, os princípios de uma 
universidade pública, mantida devido aos recursos públicos, ainda que sofra com 
um histórico de má administração (como a verba despendida em reformas 
constantes de calçadas e iluminação, quando a USP "está em crise"). 

324 transporte de alunos da Área 1 para Área 2 do campus São Carlos. 
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325 

No meu ponto de vista, a prioridade é a construção de ciclovias dentro do 
campus. Além disso, considero relevante que as vagas de estacionamentos sejam 
direito de todos, com eliminação de vagas exclusivas para docentes e 
funcionários. 

326 A grande quantidade de carros, tanto de alunos quanto de funcionarios. 

327 
A questão do deslocamento dos estudantes para a Área 2, pois o transporte 
oferecido pela universidade é fundamental. 

328 

1. Melhoria do deslocamento de veículos dentro do campus: (i) intregração da 
portaria de ICMC às demais, permitindo a entrada e saída de veículos pela 
mesma por qualquer frequentador do campus (os alunos que moram em direção 
àquela região precisam se deslocar até a saída da arquitetura para entrar ou 
deixar o campus); (ii) Aumentar a integração por ruas de algumas vias de acessos 
no campus 1 que normalmente são sem saída (exemplos, acesso à Agencia do 
BB, acesso ao estacionamento perto da creche).  2. Limitar o acesso de carro ao 
campus àqueles aluno e PROFESSORES que moram a menos de 300 do local de 
trabalho/estudo. 

329 Asaltos 

330 entrada de pedestres perto do departamento da geotecnia. 

331 
Lotação e horários dos ônibus oferecidos pela USP para o trajeto campus 1 <-> 
campus 2 

332 
Fornecer uma cozinha equipada de microondas para os estudantes serem 
capazes de trazer comida de casa e esquentá-la. Um vestuário seria importante 
também e uma sala de convivência de alunos e professores. 

333 
A possibilidade de mobilidade par pessoas em cadeira de rodas o pessoas que 
precisam usar bengala. 

334 
Primeiramente a disponibilidade dos ônibus em certos horários (algumas vezes é 
preciso 2 ônibus) e um onibus circular que entre no campus (e não pare naquele 
ponto mil kilômetros longe) 

335 Estacionamento é prioridade 

336 
Aumentar a frequência de disponibilidade de ônibus entre os campi I e II. Estudar 
a possibilidade de acoplar algum meio para levar bicicletas dos usuários de 
transporte coletivo aos ônibus existentes. 

337 
A diminuição da utilização de automóveis dentro do Campus, por exemplo, fazer 
um estacionamento central fora do campus, para que dentro do campus as 
pessoas se desloquem somente a pé. 

338 segurança 

339 

O uso de bicicleta no campus é muito comum, mas a noção que dé é que o 
campus foi construído para a  mobilidade dos automoveis, ou passou a dar enfase 
aos automoveis, deixando de lado o deslocamento dos ciclistas. Acredito que 
seria de grande importância melhorar a circulação desses usuarios. 

340 Conscientizacao 

341 Ter mais faixas de pedestres e estacionamentos para bicicleta mais seguros 

342 Implantação de linhas de ônibus à noite entre as áreas 1 e 2 do campus. 

343 sim, rodízio de estacionamento. 

344 

Com relação ao Campus 1 deve-se atentar mais à valorização dos trajetos para 
os pedestres, para além de calçadas que sigam as normas mínimas é necessário 
que os caminhos sejam mais qualificados para que garantir travessias mais 
funcionais e agradáveis, o mesmo serve para os trajetos com bicicletas. Com 
relação ao Campos 2 é ainda mais complicado, pois a implantação dos edifícios e 
o traçado viário foram pensados seguindo a lógica do automóvel, portanto as 
perspectivas futuras não são boas, apesar dos projetos de mobilidade, 
infelizmente. Nos dois casos deve haver um plano de mobilidade mais integrado 
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com a prefeitura, para a melhoria dos trajetos no entorno da universidade, pois 
não adianta fazer um grande investimento em mobilidade interna se a comunidade 
USP não consegue acessar os Campi de um modo mais sustentável. 

345 Haver mais horários de ônibus e pontos mais próximos as universidades 

346 incentivo a utilização de ônibus, bicicleta e andar a pé! 

347 
Para todas as ações, é importante o treinamento das pessoas que irão participar, 
e, não só mudanças em equipamentos e espaços físicos. 

348 Respeito aos pedestres. 

349 
precisa haver transporte a noite e em fim de semana, ferias, feriados, etc. 
Frequencia de onibus tem que ser adequada. onibus tem que circular no campus 
II 

350 
Com a instalação do novo sistema de iluminação, vários postes de iluminação 
foram instalados em calçadas, que já não eram amplas o suficiente para 
comportar mais de 2 pessoas lado a lado. 

351 
Os pós-graduandos necessitam de um plano de mobilidade melhor que o atual. 
Muitos não têm hora para chegar e nem para sair. 

352 abertura de acessos e mais segurança nas ruas do entorno 

353 
Criação de corredores de bike, ciclovias. Aprimoramento e sofisticação do 
transporte público em grande escala. 

354 
Manutença das calçadas, e nas descidas um tipo de corrimão que facilite o 
cadeirante 

355 
A conscientização das pessoas sobre o tema sem que elas apenas optem pela 
mudança por terem algum benefício.  Se cada um fizer um pouquinho mudamos 
as coisas. Acredito que a diferença está nas pessoas e não nos processos. 

356 Não a privatização e sucateamento do transporte oferecido pela universidade! 

357 
maior disponibilidade de horário de ônibus entre o campus 1 e o campus 2. Não 
privatização das linhas, visando manter a qualidade do serviço disponibilizado aos 
alunos. 

358 
Ter mais horarios de ônibus entre campus I e II e alguns além das 18h 
colaborando com as atividades de pós graduação 

359 
Colocar ônibus em número suficiente para atender a demanda nos horários mais 
críticos, evitando a superlotação dos veículos 

360 
Sim através de Palestras e orientações na hora que você tem acesso ao Campus 
através do vigilante das Portarias, como por exemplo panfletos 

361 
Aumentar numero de onibus e frequencia de passagem do campus 1 para o 
campus 2 e vice-versa. 

362 Segurança dentro e nos entornos da universidade 

363 Nao terceirizar o transporte C1-C2!!!!! 

364 Estacionamentos; ciclovias 

365 
Meu laboratório fica no campus 2, com isso o problema que vejo são os horários 
dos ônibus para lá, pois além de ser poucos horários, o último ônibus passa 18:30, 
caso precise ficar mais tempo não haveria possibilidade. 

366 
Se vão trocar por ônibus urbano, procurem primeiro estabelecer projetos com a 
ATHENAS para melhorar o sistema de transporte público que tem São Carlos, que 
na minha opinião, é  um dos piores. 

367 Apoio ao uso de bicicletas. 

368 
Segurança pública entorno do campus, principalmente nos bairros de república de 
estudantes. 

369 Estacionamento exclusivo para funcionários e docentes 

370 
A manutenção do serviço já prestado pela Universidade, tendo em vista a 
praticidade oferecida aos usuários. 

371 Melhoria do Transporte entre os campus em horários de pico 
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372 

Primeiramente, precisa haver um plano de mobilidade que contemple a cidade, 
pois a universidade está dentro deste contexto. Eu não tenho qualquer problema 
em andar de ônibus, desde que eles realmente existissem. Hoje temos somente 
uma desfaçatez de transporte coletivo dada pela Athenas Paulista. Infelizmente já 
vi vereadores comentando que o transporte coletivo em São Carlos não é tão 
ruim. Provavelmente nunca andaram de ônibus e tiveram que esperar quase 1 h 
para pegar um ônibus no final de semana para ficarem 15 min. dentro dele para 
irem ao shopping. Ou tiveram que esperar mais de 30 min. no meio de semana 
para andarem 5 min. e descerem no centro. Eu morei no Res. Samambaia um 
período e lá tem quase que um ônibus por turno. Quando morei próximo ao 
campus eu ia a pé ou de carona. 

373 

A manutenção dos ônibus USP, não trocando um serviço excelente por um 
transporte público ineficiente e incapaz de atender as demandas dos estudante da 
USP, o que ocasionaria em um aumento em outras alternativas de mobilidade, 
como carros. 

374 
Deveriam ser feitos mais pontos de ônibus no Campus 2. Isso porque alguns 
departamentos, como o da Engenharia Aeronáutica, ficam muito afastados do 
terminal rodoviário. O Campus 1, contudo, não necessita da mesma revisão. 

375 Transporte de qualidade! 

376 

1- Extinção dos estacionamentos privativos para os departamentos. Limitar o 
acesso aos estacionamentos provoca um excesso de concorrencia nos poucos 
estacionamentos disponiveis para os alunos. Açoes devem ser tomadas para 
reduzir como um todo o acesso de veiculos no campus e nao incentivar o uso de 
veiculos mesmo que por parte dos docentes e funcionarios.  2- incentivar ciclovias 
no entorno da usp para acesso seguro aos ciclistas do campus. 

377 Incentivar o uso de bicicletas e aumentar a segurança dos bicicletários. 

378 
a situação prioritária se refere aos alunos que precisam se deslocar do campus 1 
ao campus 2, e vice versa, frequentemente, necessitando então de transporte em 
boas condições, e acessível a todos 

379 

fazer valer o tag para veiculos, e cartão de acesso para pedestres, eliminar os 
bolsões, isto é inaceitavel, pois a universidade pública, a vaga é para todos, 
ofertar cadeiras motorizadas de deficientes para deslocamento interno, implantar 
dentro do campus o sistema de rodizio de placas para acesso, diminuindo o fluxo 
de veiculos dentro do campus. 

380 
Segurança, pois moro perto da Área 1, mas não me sinto seguro em vir a pé o de 
bicicleta com meu celular e/ou notebook. 

381 

- Melhoria das condições de segurança ao redor dos campi.  - Manutenção do 
transporte gratuito e ADMINISTRADO PELA USP (uma vez que a empresa 
Athenas Paulista, responsável pelo transporte urbano da cidade, não reúne 
competência, profissionalismo e interesse mínimos em realizar mudanças de base 
em sua organização que permitiriam que o transporte fosse realizado de forma 
decente) entre os campi com qualidade estável.  - Aumentar a frequência de 
transporte urbano diretamente para o campus 2, para que o aluno que tem aulas 
lá não tenha que se deslocar até o campus 1 para, de lá, seguir até o campus 2 
com o transporte da usp. 

382 viabilização do uso de bicicletas (estacionamento seguro para guarda-las) 

383 

O pedestre,o transporte público dos trabalhadores do campus um.O campus 
reúne uma população grande,e portanto planos que cuidem do transporte 
específico dessa população são relevantes,algo que deveria ser elaborado junto 
com a prefeitura municipal 

384 
Várias, mas creio que a mais urgente é a galera que moram em bairros que nem 
sequer passam ônibus. 

385 Talvez um rodizio de carros dentro do campus 1 
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386 Ciclovia entre os campus e se possível, entre mais pontos da cidade. 

387 
Gostaria que houvesse mais estacionamentos para estudantes, visando que 
muitos moram longe da universidade. Mais locais para estacionamento de 
bicicletas de ciclovias dentro e fora do campus.  Obrigada 

388 Estacionamentos no Campus 1  Mais segurança nos bicicletários 

389 
Estruturas de estacionamento, não adianta ter vagas no chão, se faz necessário 
uma ou duas grandes estruturas para acomodar centenas de carros 

390 

Além do aumento no número de horários na linha campus 1 campus 2, deveria se 
estudar os horários de possível lotação para aumentar o número de ônibus, pois o 
que é feito é aguardar o primeiro ônibus lotar para verificar se há necessidade de 
chamar o segundo ônibus, atrasando o horário de saída do campus 1 e do 
campus 2. 

391 
Incentivo a caronas por parte de quem utiliza carro. Muitos destes se deslocam 
em seus carros sozinhos. 

392 Não lotar demais os ônibus (transporte coletivo). 

393 Aumentar a frequência dos ônibus no período da manhã 

394 
Mais segurança nas saídas do campus 1 e nos bairros próximos, principalmente 
em horários de pico e após as 18 horas. 

395 acesso ao pedestre e às bicicletas, bem como aos deficientes físicos 

396 
Facilidades ao uso de bicicletas, como construção e manutenção de ciclovias e 
ciclofaixas.  Expansão dos pontos de ônibus de ambos os campus também é 
necessário, em horários críticos ficam muito lotados e desconfortáveis. 

397 acessibilidade de fato 

398 

As rondas pela policia militar não resolverá a questão da segurança. Muito melhor 
será se aumentar o efetivo de ppusp, bem como dar melhor condição de trabalho 
a eles. A PM de hoje é extremamente opressora e causaria um desconforto muito 
grande no campus.  Além disso, melhorar iluminação e ciclovias e por meio 
político exigir que as ruas no entorno da faculdade sejam melhores asfaltadas e 
iluminadas. A questão de mobilidade é crônico dentro e fora da universidade e 
devemos ser exemplos pra sociedade, não privilegiando classes (como acontece 
com o fechamento dos estacionamentos) mas dando a todos as mesmas 
condições de transporte.  A questão da segurança, apesar de não ser o foco do 
questionário, vimos que o problema está no ENTORNO da universidade e não 
dentro. 

399 
Há não retirada dos ônibus que fazem a linha CAMPUS 1- CAMPUS 2 vise e 
versa. Visto que grande parte dos alunos fazem uso do mesmo sendo ele de 
suma importância para o deslocamento dos mesmos. 

400 construção/disponibilização de mais vagas para estacionamento 

401 Não 

402 

A limitação de áreas de estacionamento e de tempo para a permanência de autos 
estacionados são necessários para promover a mudança do modal de acesso ao 
campus. Enquanto houver espaço usurpável pelos carros, uma população com 
alto poder aquisitivo, como é a maioria da comunidade acadêmica, optará pelo 
automóvel, que já tem à sua disposição. 

403 A construção de CICLOVIAS!!!! 

404 
Acredito que a identificação de pessoas para a entrada nos campus seja um boa 
medida para inibir abordagens más intencionadas, bem como o aumento do 
policiamento no entorno dos campus. 

405 Não. 

406 Como não faz muito tempo que estudo aqui, não sei realmente dizer. 

407 Principalmente a segurança no entorno do Campus 
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408 

Principalmente a Segurança para quem usa o tão citado modo ''sustentável'' de ir 
ao campus! Não podemos incentivar as pessoas ir a pé ou de bicicleta se elas não 
tem segurança para tal!! Talvez o principal motivo dos estacionamentos sempre 
lotados tanto na área I e II seja a insegurança, pois a maioria dos alunos 
(graduação ou pós) moram perto e os ônibus para área II são Gratuitos! 

409 
Situação dos cadeirantes. Desde o piso onde eles passam fora dos prédios até o 
acesso aos mesmos. 

410 Incentivar quem tem carro a dar carona as outras pessoas. 

411 
Quantidade de vagas de estacionamento disponíveis para uso dos estudantes 
(campus 1) e maior quantidade de ônibus e horários para transporte intercampi. 

412 
Incentivos aos meios de transporte alternativos e maior número de ônibus do 
campus 1 para o 2 

413 

Disponibilizar ônibus de forma a cobrir uma extensão maior da cidade. No local 
onde eu resido, só tenho conhecimento da linha Jockey Clube, entretanto ela 
passa cerca de 1h antes do início da aula, logo, acaba compensando  ir andando, 
pois posso acordar mais tarde. 

414 Não 

415 seja verificado a falta de elevadores em prédios que não permitem o acesso. 

416 

Como eu já disse, toda a construção deve ser pensada nas limitações de algumas 
pessoas, como rampas boas (algumas são muito inclinadas), etc. Também o 
incentivo ao uso de bicicletas, talvez alguma parceria com a prefeitura (não sei se 
isso cabe à pergunta). 

417 
Acessibilidade universal nas dependências de todos os prédios, e extensão do 
horário da saída Física para pedestres/ciclistas. 

418 Segurança no entorno e dentro do campus 

419 
Não sou a favor da privatização do transporte entre áreas 1 e 2 pela empresa 
Athenas Paulista 

420 Talvez colocar mais onibus no trajeto Usp1 à Usp 2, 

421 Elevadores. 

422 

Tornar mais seguro o caminho para a universidade para quem não tem carro, 
visto que o carro causa prejuízo ambiental e quem vai a pé fica mais exposto aos 
assaltantes, segurança é um direito básico de todo cidadão o que parece ser 
ignorado perto do campus 1 da usp. 

423 
Manutenção dos ônibus da USP entre os Campi 1 e 2 (muito mais eficientes do 
que o transporte publico municipal, principalmente para quem tem aula nos dois 
campi no mesmo turno) 

424 
Possibilidade de parar em outros pontos no percurso além do que possue na USP 
em dias chuvosos 

425 
Deveria ser prioritário o transporte entre campus 1 e campus 2 que as pessoas 
mais reclamam 

426 Mais horários de ônibus para o campus (ambas as áreas) 

427 
Definição de novas e amplas áreas de estacionamento. Mesmo que isso requeira 
a mudança de todo um instituto para o campus 2. 

428 

O campus 1 é muito íngreme, alem de muitos outros problemas com falta de 
acessibilidade,  por isso pessoas com dificuldades e limitações fisicas sofrem 
muita dificuldade de andar pelo campus, devendo ter um circular dentro do 
campus para isso.   Quanto ao uso de transporte publico urbano para o campus 2, 
alguns alunos ja o tentaram durante o periodo da greve e ja sabemos que nao é 
possivel, uma vez que o onibus ja vai lotado com pessoas da cidade e nao 
aguenta a demanda de alunos 

429 
Proibir a criação de estacionamentos exclusivos para professores e funcionários, 
pois eles tomam a maioria das vagas da universidade 
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430 Bicicletas, iluminação, aumento de segurança. 

431 Criação de mais saídas. 

432 Acesso para os deficientes. 

433 Area 2 

434 Aumentar o numero de onibus campus 1 para campus 2 

435 

O uso de bicicletas e o trasporte público devem ser incentivados. A Área 2 não 
deveria ter prédios distantes uns dos outros. Muitos de meus colegas se deslocam 
de carro só para bandejar e voltar para a aula. Foi um erro enorme promover essa 
separação. Isso porque, não só dificulta o deslocamento de pessoas a pé, mas 
também a interação das pessoas de cursos diferentes. A Área 1 precisa de mais 
entradas de pedestres. Não vejo necessidade de ciclovias na Área 1, a não ser 
nos locais onde há transito de pedestres como é feito na entrada matemática e da 
produção. 

436 
A questão do número de vagas para os alunos, uma vez que grande parte dessas 
estão sendo disponibilizadas somente para docentes e funcionários. 

437 Acessibilidade infraestrutura para bicicleta 

438 
Melhoria no transporte para o campus 2 (melhor planejamento de ônibus ou mais 
paradas ao longo do trajeto do ônibus) e segurança ao redor do campus 1 

439 estacionamentos, transporte publico 

440 
a possibilidade de parceria com alguma marca ou loja de bicicletas, possibilitando 
melhores valores de compra para aqueles ligados à USP. 

441 Maior número de ciclovias/ciclofaixas. 

442 Não utilizo o campus 2 

443 Não 

444 
Facilitar a travessia de pedestres na marginal. Isso me motivaria mais do que 
descontos e ingressos. É impressindível a colocação de semáforos para pedestres 
no Solar dos Engenheiros, Travessia do Habib's e na rotatória da Arquitetura. 

445 
Transporte Campus I - Campus II, em horários suficientes, o onibus em número 
bastante. 

446 
Acessibilidade para cadeirantes e finalização das obras que envolvem o 
calçamento, pois encontra-se totalmente irregular. 

447 mais ônibus disponíveis entre os campus 

448 sim, os alunos deveriam vir a pé, bicicleta, ônibus etc.....(para a Área 1 ) 

449 não 

450 Melhorar a quantidade de pontos de ônibus ao redor da USP. 

451 Vestiários e bicicletários mais seguros para os usuários de bicicleta. 

452 Manter ou expandir áreas verdes. 

453 
A saída da física que fica fechada nos finais de semana deveria ficar aberta para 
facilitar o acesso dos alunos de pós-graduação que trabalham no final de semana. 

454 

Sim, o campus 1 está muito "cheio". Embora existam outras formas voltadas a 
sustentabilidade para me locomover ao campus, acredito que não deixarei de usar 
meu carro por vários motivos, e o principal pois moro muito longe de campus 
(mudei devido a violência ao redor). E cada vez mais está difícil de estacionar o 
carro no campus, principalmente para alunos do ICMC depois que fecharam mais 
um estacionamento só para professores e funcionários (o qual se encontra a 
maior parte do tempo vazio). Acredito que se acelerar a mudança de alguns 
cursos e/ou laboratórios para o campus 2 melhoraria um pouco a situação. 

455 a segurança dos alunos na universidade e em seu entorno 

456 
Carro compartilhado (carona) com um sistema (aplicativo) online que os alunos 
possam marcar entre si pontos de encontro de acordo com o local de origem. 
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457 Situação dos estacionamentos na Área 1 e trajeto inter-campi 

458 segurança 

459 Segurança de verdade 

460 
TRANSPORTE DE POS-GRADUANDOS NAS DATAS QUE NÃO TEM AULAS 
DE GRADUAÇÃO. 

461 Criação de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários em locais seguros 

462 
Os intervalos de ônibus beneficiam exclusivamente o horário de aula,entretanto 
há uma dificuldade para aqueles que realizam iniciação cientifica e necessitam 
utilizar os serviços fora deste horário 

463 Melhor acesso aos usuários portadores de necessidades especiais de mobilidade. 

464 Por favor, não privatizem o transporte. 

465 

Novamente deveria ser observada a vida social de pessoas com necessidades 
especiais como um todo e não só na hora de almoçar ou pegar um livro na 
biblioteca. Também acho que deveria ser realizado um planejamento completo e 
não só atitudes pontuais. Dessa forma não se desperdiça dinheiro público com 
obras não acabas e inúteis. Um exemplo é a ciclovia que não acaba em lugar 
nenhum  na saída da matemática. Já que é pra fazer que se faça direito, não é 
mesmo? 

466 
Estacionamento no campus. Deveria ser um unico predio. Estamos dando maior 
prioridade aos carros do que a áreas de lazer ou artes. Não há monumentos pelos 
campus, nem artes de jardinagem. Somente locais para carros. 

467 
Gostaria que este plano contemplasse com muito carinho as pessoas possuidoras 
de necessidades especiais. Tudo o que puder ser feito para estas pessoas é 
sempre muito bem vindo. 

468 Sim, a questão da acessibilidade por portadores de necessidades especiais. 

469 
Mais programas de conscientização; Reestruturação do campus para privilegiar 
transportes alternativos; Incentivo a utilização de transportes alternativos; Mais 
acessibilidade nos Institutos e no Campus em geral. 

470 Liberação de todas vagas de estacionamentos para todos 

471 
Minha motivação para ir a pé no campus é a segurança, se melhora a segurança 
fora do campus eu poderia ir a pé tranquilamente. 

472 
Deveríamos ter mais opções de horários de ônibus na parte da noite para poder 
nos deslocar do campus 2 e também opções de mobilidade aos finais de semana. 

473 
O numero de vagas reservadas a docentes e funcionários aumenta a cada dia, de 
modo desnecessário, reduzindo assim o numero útil de vagas no campus. 

474 
Acredito que a criação de ciclo faixas entre as áreas motivaria a comunidade USP 
em usar mais bicicletas. 

475 
O acesso a universidade. Acredito que a abertura de novas entradas facilitaria o 
acesso e motivaria os usuários a irem a pé, por exemplo. 

476 Nao 

477 

Os pontos do ônibus que servem ao Campus, pois a mim me parece que fica num 
ponto longe de todos os prédios. Em um primeiro momento ele deveria pelo 
menos dar uma volta na rua principal e não poar onde ele para. E a extensão do 
horário final para além das 17 horas, pois os funcionários saem as 17h30 e assim 
fica difícil tomar este ônibus diariamente. Outro incomodo que eu considero é o 
ponto no Campus 1. O onibus podia também passar pela entrada da Rua Miguel 
Petroni  para dar opção de descida aos usuários (estudantes e funcionários) que 
vão pegar ou descer em prédios mais próximos destas entradas. 

478 

Para mim, o exemplo deve vir de cima para baixo. De nada adianta montar um 
plano de mobilidade, se os professores e dirigentes do campus não aderem ao 
plano. Apesar dos alunos serem em maior número, são os professores que ficam 
mais de 20 anos dentro do campus. Há de se pensar sobre isso. Fechar os 
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estacionamentos em bolsões com cancela exclusivamente para funcionários 
docentes ou não, vai fazer com que o plano de mobilidade seja aplicável somente 
ao "resto" da comunidade, ou seja, os alunos.   No quesito acessibilidade, de nada 
adianta fazer rampa para cadeirante se no meio da calçada tem um "dente" de 
uma placa de concreto levantada que faz a roda da cadeira enroscar e os 
pedestres tropeçarem. Pode parecer chato o que estou dizendo, mas é o que eu 
vejo toda segunda a sexta no campus. Bom, é isso. Obrigado pela paciência em 
ler o comentário e bom trabalho! 

479 

Hoje pode-se notar um grande volume de veículos dentro da universidade. Vejo 
que seria interessante limitar a quantidade de horas que os alunos da graduação 
podem utilizar o estacionamento do Campus. Exemplo. No começo do mês recebo 
crédito de 80 horas de estacionamento e tenho que controlar essa quantidade 
durante o mês. Vejo que isto forçaria o pessoal manejar as caronas. Algumas 
vagas para deficientes forma bem construídas, mas o acesso as demais áreas 
parece ser dificultoso. Como as obras para uma perfeita mobilidade custariam 
alguns milhões, seria prudente colocar um dos funcionários da guarda do campus 
disponível para ajudar essas pessoas quando solicitado. 

480 onibus de meia e emia hora entre campus 1 e 2 

481 
Só vai onerar os cofres da USP. é um quebra quebra e nada de resultado. 
Dinheiro público que vai para satisfazer alguns caprichos de alguns. 

482 O que mais me incomoda é a falta de local para estacionar! 

483 

Reconhecimento, de fato, da existência do Campus 2, como uma realidade pelos 
dirigentes da USP, Campus São Carlos. O sentimento de abandono é muito 
grande, não só nos aspectos abordados pela pesquisa, como também nas 
condições de trabalho e serviços, como posto bancário, cantinas de qualidade, 
etc. 

484 Segurança ao redor do campus. 

485 Construçao de uma rampa em frente a telefonia 

486 Mais quantidades de ônibus entre os campi e ciclofaixas 

487 Estacionamento 

488 
Acho que dentro do campus II deveriam haver corredores arborizados para 
termos sombra ao nos locomovermos de um prédio para o outro, pelo menos os 
principais, RU e biblioteca, a partir de todos os demais prédios 

489 

Acho que a questão de estacionamento deve ser considerada no Plano de 
Mobilidade. Várias Unidades fechara o seu bolsão de estacionamento, sendo que 
agora ficam várias vagas sem uso dentro desses bolsões enquanto pessoas 
ligadas às Unidades que não tem bolsão, como o IQSC, não encontram vaga pra 
estacionar. 

490 transporte coletivos eficientes e modernos entre as duas áreas 

491 

O transporte público é ineficiente e caro, é desconfortável em dias muito quentes 
ou em dias de chuva e não é muito seguro ficar andando a pé, então tem aí 
fatores econômicos e fatores que afetam a qualidade de vida. Eu mesma nem 
teria comprado um carro, mas por esses motivos não tive outra escolha, então 
para deixar de usar o carro precisa realmente melhorar muitas coisas. 

492 
A USP poderia oferecer linhas circulares aos funcionários/docentes/alunos  
Poderia também investir, em conjunto com a prefeitura, Ciclorotas integrando o 
campus as ciclovias existentes 

493 Acesso para usuários com restrições de mobilidade. 

494 

Na minha opinião as bicicletas devem ser encaradas como prioridade, seja 
construindo ciclovias dentro do campus, desenvolvendo projetos com a prefeitura 
para existir ciclovias que interliguem as áreas e principalmente aumentar a 
quantidade de bicicletários no campus. 
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495 Segurança no entorno das áreas 1 e 2. 

496 Ciclovias. 

497 Não. 

498 
onibus no trajeto de volta: campus II- campus I, deveriam passar ate um horário 
mais tarde, pois se corre o risco de ficar preso no campus II até o dia seguinte. 

499 
Abertura de novas entradas no campus e conscientização de motoristas, ciclistas 
e pedestres sobre a ocupação do espaço 

500 

Instalação de ciclofaixas estratégicas no Campus e ampliação de acessibilidade 
para cadeirantes e melhoria na sinalização para deficientes visuais. A iluminação 
da passarela interna do CEFER também deveria ter a devida atenção pois creio 
que esta e um ponto falho no projeto. 

501 Acesso para portadores de deficiência e idosos. 

502 

Transporte alternativo INDIVIDUAL, infelizmente ninguém vai andar de coletivo, é 
muito desconfortável e estão sempre com pressa.  Foco na bicicleta ou 
automóvel/carona. O problema é a mania de achar que quem anda de bicicleta é 
pobre, Uma alternativa/incentivo  seria formar grupos para virem pedalando juntos, 
ai sim fica até divertido e saudável . Seria interessante um vestiário 

503 
adorei essa ideia do item anterior :)   e mais estacionamentos de bicicleta igual o 
novo do IFSC é muito bom.   a iluminação nova faz muita diferença também. 

504 Importante que os onibus continuem fazendo o trajeto direto para campus 2 

505 Não 

506 
A exemplo das grandes empresas de São Carlos, como VolksWagem, fornecer 
transporte coletivo exclusivo da USP. Nessa situação, deixaria de utilizar meu 
automóvel para vir ao trabalho. 

507 Vagas de estacionamento exclusivas e nominais para docentes e funcionários 

508 Ciclovia ligando a area 1 e 2, linhas diretas de onibus municipal. 

509 Cobrança de estacionamento nos campi da USP 

510 Melhoria do transporte público e das vias de acesso ao Campus. 

511 Não 

512 
Criação de faixas exclusivas para ciclistas, e conscientização de pedestres sobre 
o uso dessas faixas. Existem outras questões, mas vejo essa como prioritária. 

513 Melhora do Transporte Publico para a Área 2. 

514 Segurança de modo geral 

515 

Oferecer melhores condições para ciclistas:  - mais locais apropriados para 
estacionar as bicicletas;  - vestiários com chuveiros e armários que se possam 
colocar cadeados  para os usuários de bicicletas;   - promover a ambientação das 
pessoas que utilizam a bicicleta. Eu como docente, às vezes me sinto 
constrangida de adentrar o campus em roupas para uso de bicicleta, pois não 
existe esta tradição no campus. 

516 Economia 

517 Segurança e eficiência no transporte 

518 
ciclovias, bicicletários, lugares para tomar banho e refrescar-se depois da 
pedalada e antes da aula. 

519 mais portarias para pedestres, iluminaçao 

520 
Já falei isso na última pesquisa que me fora feito. Precisa de mais entradas para 
pedestres. Mais segurança da PM dentro USP. Essas duas coisas levariam a uma 
diminuição altíssima de veículos dentro da USP C1.  Obrigado. 

521 
Transporte Intercampi, Circulação de linhas de ônibus municipais dentro do 
Campus 2, Programas de incentivo de uso de transporte público e alternativo 

522 transporte público eficiente. 
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523 

Favorecimento do transporte sustentável: bicicletas e ônibus.  Para usuários de 
bicicleta:  - Criação de ciclofaixas  - Possibilidade da criação de um vestiário, onde 
se possa deixar mochila e/ou tomar banho depois de fazer um trajeto mais longo.  
- Se houver intensificação do uso das bicicletas, mais bicicletários  Para o 
transporte via ônibus:  - Mais horários   - Paradas no meio do caminho 

524 
Na Área 2 da USP São Carlos deveria ser implantado pelo menos mais um ponto 
de ônibus, próximo aos Departamento de Engenharia de Materiais/Departamento 
de Engenharia Aeronáutica. 

525 

Sim, deveria haver mais acessos para os pedestres, pois isso facilitaria muito ir a 
pé para o Campus. Muitas vezes temos que andar muito contornando as grades 
para achar um acesso e depois voltar por dentro do Campus para chegar no local 
desejado. Isso desencoraja o pedestre, que prefere andar de carro. 

526 

Observando exemplos de sucesso, a adesão ao transporte público na Europa, por 
exemplo, deve-se em boa parte pela qualidade dos meios oferecidos.  Em São 
Carlos, no verão, por exemplo, é inviável esperar que as pessoas optem por 
"cozinhar" dentro de vagões sujos e barulhentos.  É preciso ser pragmático. 
Oferecendo-se boas opções, os usuários certamente preferirão a comodidade de 
um bom transporte público, confortável, pontual e com rotas convenientes. Do 
contrário, há pouca perspectiva de sucesso. 

527 Ciclovias ao redor da usp 

528 
Ampliação da oferta de ônibus da USP nos horários de maior movimento, criação 
de ciclovia ligando os dois campus. 

529 

->No campus dois, os locais para pedestres são pouco sombreados (sem contar a 
"Praça Central", que parece um jardim de concreto!), o que influencia com que as 
pessoas percorram pequenas distâncias de carro, como sair do prédio em que 
estudam para irem ao Bandejão. Tendo isso em vista, considero importante que 
seja reforçado o sombreamento dessas áreas com o plantio de árvores;  ->Seria 
legal se existisse algum aplicativo para articular caronas;  ->Muitas pessoas 
deixam de ir de bicicleta à ao campus dois por chegar suado à aula. Nesse 
sentido, seria interessante considerar a possibilidade de instalar chuveiros no 
campus; 

530 
Sim. A qualidade dos ônibus, sua pontualidade e frequência, além do estudo para 
o transporte direto entre o campus 1 e 2 , prevenindo de possíveis atrasos de 
aulas para não prejudicar os usuários da USP 

531 

O principal motivo de eu usar carro é a falta de segurança no entorno da USP, 
principalmente na saída da matemática. Já presenciei vários assaltos nessa 
região, o que me desmotiva a usar outros meios de transportes. Acredito que a 
melhoria da iluminação pública e criação de pontos fixos de patrulha no entorno 
da USP 1 dariam maior segurança para a utilização de modos alternativos ao 
veículo particular. 

532 

Prioridade para a expansão de linhas urbanas para o campus 2 que entrem no 
campus 2, permitindo o uso de transporte mais sustentável. Uma solução 
interessante e financeiramente viável seria permitir a parada do ônibus que faz a 
linha campus1-campus2 da USP em pontos de ônibus de linhas urbanas, 
permitindo àqueles que moram próximo aos pontos acessar o meio de transporte 
coletivo. 

533 

Alguma medida para incentivar todos os que acessam os campi por automóveis 
particulares a oferecerem carona para quem estiver esperando o ônibus da USP 
nos pontos, entre os horários em que este passa pelos pontos (ex: 16~18h). No 
caso de horários extremos (manhã e noite), o cartão USP poderia ser apresentado 
ao motorista para assegurar que a pessoa que entraria em seu carro estivesse 
realmente envolvida com a universidade. 

534 
Frequentei muito o campus 2 e acho que lá está tudo bem. Já no campus 1, eu 
acho que o portão da saída da Física, que é o ÚNICO a ser fechado à noite e em 
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finais de semana, deveria ficar aberto pelo menos para acesso de pedestres. 
Sempre me questiono por quê esse portão é fechado e nunca chego a uma 
conclusão. Tem muito aluno que usa esse acesso pois mora próximo à Miguel 
Petroni e também no bairro Jardim Bandeirantes. Eu já morei nesse bairro e o 
melhor acesso era por esse portão, entretanto sempre tive que caminhar mais em 
finais de semana porque não o mesmo se encontrava fechado.    Sugiro também 
que se reduza o número de vagas de carro, de modo a incentivar o uso de meios 
de transporte mais sustentáveis. Funcionários e professores devem ter suas 
vagas exclusivas, mas alunos já devem entrar no campus sabendo que não há 
muitas vagas disponíveis e aprender a se acostumar com essa realidade. Falta 
espaço para construção de laboratórios, o que poderia ser resolvido diminuindo as 
vagas de carros. 

535 
Deslocamento de cegos no campus é dificultado. Vemos poucas calçadas com 
"lajotas-guia" para cegos, etc. 

536 Implantação de infraestrutura cicloviária. 

537 
Melhor iluminação, rondas da PM e guarda municipal e instalação de mais 
câmeras. 

538 Segurança ao redor do campus 

539 
Acessibilidade dos deficientes e aumento dos horários de ônibus para o campus 
2. 

540 
Levar em consideração o comentário a respeito do transporte entre as duas 
áreas. 

541 
o uso do carro, comportamento do motorista, relações do ciclista no trânsito, 
acesso de deficientes físicos e visuais ao campus. 

542 

O único problema do transporte entre o  campus 1 e o campus 2 é a super lotação 
dos ônibus. Em horários de pico não há disponibilidade de mais veículos e as 
pessoas tem que espremer no único ônibus que tem. Somente alguns uns 2 
horários que há 2 ônibus. 

543 Não haver períodos longos sem ônibus entre o campus 1 e 2. 

544 A continuidade do transporte entre os campus pelos ônibus USP. 

545 

Se a ideia é ter um transporte público entre o c1 e c2, que seja de qualidade e que 
seja assim para toda a cidade e não uma linha "especial" para os estudantes.  
Reduzir muros e evitar a PM e PPUSP, assim teremos mais conforto no campus e 
mais pessoas da comunidade em geral externa e interna frequentarão mais os 
espaços. 

546 

O meu veiculo é utilitário e tem só um lugar ...O meu, de motorista . É tipo 
camioneta - courier. Uso o veiculo para me dslocar da  usp para meu campo de 
trabalho no final do dia. Trabalho com reciclaveis e necessikto ir com o veiculo. 
Ademais tanto de bicicleta como á pé o retorno para casa seria sofrível devido ao 
calor e o plano inclinado das ruas - Só subidas. Não tem onibus que passe entre a 
usp e o local onde moro 

547 
Deveria ser dada bastante atenção ao transporte de alunos para o camos 2, pois 
os alunos tem pouca flexililidade de horários principalmente no turno da noite. 

548 Acesso a deficientes e segurança 

549 No mínimo, colocar pontos de ônibus dentro e ao redor do "campus 1" 

550 
Incentivo ao uso de bicicleta  Retirada das grades e muros do entorno do campus 
ou ao menos o aumento do número de entradas de pedestres   Retirada de 
cancelas dos estacionamentos 

551 

Implantação de ciclovias (intra e entre campus) e infra estrutura para ciclistas 
(bicicletário, vestiário etc.), Aumento do número de viagens de ônibus entre os 
campi. Aumento do número de paradas do ônibus da USP para atender 
passageiros dentro e fora do campus 2. Concentração dos estacionamentos em 
locais específicos (bolsões) a fim de estimular que as pessoas não utilizem o carro 
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para ir ao campus 2. Redução das vagas de estacionamento no campus 1 pelo 
mesmo motivo. Punição para infrações às normas (estacionamento fora de locais 
permitidos, principalmente). 

552 

Melhoria do transporte público na cidade  tornando-o mais eficaz, através de 
contratação de serviços  de mais empresas. Não se concebe que numa cidade do 
porte de São Carlos apenas uma empresa explore o serviço! Cuidado isto, 
certamente não somente os trabalhadores da USP lucrariam como todos os 
demais. 

553 . 

554 

Colocar linhas que operam nos horários entre 10h - 12h e 16h - 17h, pois nesses 
intervalos não há circulação de onibus intercampi pois supõe-se que os alunos da 
graduação não utilizarão, contudo já presenciei casos de pessoas da pós-
graduação que voltavam a pé, ou ônibus municipal, devido ao grande período de 
espera nos intervalos citados. 

555 ... 

556 
Considero inadequada a possibilidade de se deixar de utilizar os ônibus da USP e 
se passar a utilizar o Transporte Municipal. 

557 

Melhorar a segurança para permitir a utilização de bicicleta pelas ruas da cidade e 
sua guarda no Campus.  Estabelecer um serviço decente de transporte público, 
que em primeiro lugar respeite o cidadão.  Desenvolver projetos consistentes e 
inovadores que prestigiem a qualidade e a segurança na prestação dos serviços 
de mobilidade. 

558 

a) A consolidação da Área 1, sem autorizar qualquer expansão de prédios ou 
espaços;  b) Melhorias no acesso aos bolsões e cobrança de uma taxa simbólica 
dos alunos;  c) Estudo dos estacionamentos, eventualmente alterando posições e 
melhorando a distribuição das vagas;  d) Criar uma politica do Campus, para todos 
os bolsões;  e) Exigir uma maior atitude da Prefeitura do Campus, principalmente 
com a manutenção do Campus, que está abandonado nos últimos meses. Muitas 
calçadas estão quebradas e muitos buracos dificultam o acesso e a mobilidade.   
f) Colocar rotas de ônibus exclusivos da USP na cidade, passando pelos principais 
eixos, mediante cobrança subsidiada. Os ônibus da Athenas Paulista é um lixo, 
com ônibus da USP criaríamos uma saudável competição, colaborando com a 
sociedade para cobrar melhorias nos lixos da Athenas Paulista. 

559 
Se realmente houver a substituição do ônibus da USP, solicitar um intervalo 
menor entre os ônibus urbanos para o campus 2. 

560 

Melhorar a educação para o trânsito, principalmente dos ciclistas, que não 
conhecem as regras de trânsito ou acham que não precisam segui-las (por 
exemplo, trafegando sobre passeios ou na contramão)  Pressionar o setor 
municipal para melhorar o transporte público em S Carlos, com mais linhas, mais 
ônibus (dimuindo o tempo de trajaeto e espera) e preços mais acessíveis aos 
estudantes. 

561 
SIM, O PESSOAL QUE TRABALHA NO CAMPUS ll , precisa de transporte , e 
muitos entram a pé por falta ..... 

562 
Integração entre o plano de mobilidade do campus com o plano de mobilidade da 
cidade. Haja visto que não há ciclovias em volta do campus que incentive esse 
meio de transporte, por exemplo. 

563 

melhorar os meios de transporte entre os campus 1 e 2, bem como aumentando o 
horário de atendimento do transporte. A intensificação de rondas ao redor de 
ambos os campus, principalmente no periodo noturno, a fim de diminuir roubos 
nestas áreas. 

564 

Revisão dos estacionamentos, de forma a minimizar seu impacto nas áreas 
centrais co campus. Apesar de vir ao campus de carro, acho que os 
deslocamentos a pé ou de bike dentro do campus deveriam ser encorajados, mas 
para isso o espaço físico deve ser melhor tratado (zonas sombreadas, trechos de 
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ciclovias, revisão de calçamentos, etc). 

565 

Ao invés de fecharem os estacionamentos com caríssimas cancelas, estudar 
alternativas que facilitem meios de transporte alternativos. Linhas de ônibus 
regulares, eficazes e com passagens gratuítas ou com preços bastante 
acessíveis, que talvez até entrassem dentro do campus, seria algo que talvez me 
motivaria a não vir com o automóvel. Acreditem em mim, bicicleta em São Carlos 
não funciona! Muitos morros e motoristas malucos! Eu já precisei utilizar por muito 
tempo e espero não precisar utilizar mais! 

566 Acessibilidade. 

567 Aumento do número de ônibus e horários. 

568 Mais vagas nos estacionamentos da usp 

569 Não. 

570 Não 

571 
Criar sinalização para ciclovias, pois os ciclistas costumam andar por sobre as 
calçadas para cortar caminho, sendo que deveriam utilizar as faixas viárias. Algo 
deveria ser feito para que impedisse os ciclistas de trafegar sobre as calçadas. 

572 frequencia dos onibus 

573 NÃO 

574 Não 

575 
Aumentar o numero de horários de transporte do ônibus da USP que realiza a 
viagem entre o campus 1 e 2. 

576 Diminuir o número de estacionamentos. 

577 
Incentivo a transporte por meio de bicicletas em meio ao caos que está sendo 
causado por uma frota de carros exagerada 

578 
Segurança de pedestres e ciclistas em torno tanto em torno dos campi quanto no 
acesso de um ao outro. Sugiro também uma ciclovia e linha de ônibus ligando 
ambos. 

579 
Educação dos motoristas para respeitar os locais permitidos para estacionar e 
obediência da sinalização de trânsito, fiscalização por parte da guarda 
universitária e visível a todos 

580 Educação no trânsito, obedecendo sinalização existente. 

581 
Melhorar a divulgação dos trajetos e linhas de transporte coletivo que passam 
pela USP, com os horários e locais dos pontos de onibus. 

582 
Segurança dentro e ao redos dos Campi, bem como a questão da Portaria da 
Física fechar durante a noite e os fins de semana (já citada),. 

583 A Educação/incentivo para uma locomoção mais sustentável 

584 

Gostaria que não tirassem o transporte interno, pois considero que este é muito 
melhor que o transporte público urbano. Tenho um carro, mas que não fica comigo 
durante o dia todo, e por esse motivo utilizo bastante o ônibus interno quando 
preciso me deslocar entre os 2 campi. 

585 Não tenho nada em mente no momento. 

586 discussão com a SEF 

587 
Excesso de veículos dentro do campus. Todos desejam vir sozinhos no seu 
veículo particular, independente da capacidade de transporte do veículo. 

588 
Instalar pontos de ônibus mais próximos aos acessos da Miguel Petroni (Física) e 
Marginal (Arquitetura). 

589 Não 

590 É preciso pensar nos problemas do acesso e segurança de bicicletas no Campus. 

591 
Mais horário de ônibus (ex. entre às 11 e  12h e no período de férias dos alunos) 
da USP ou transporte público do Campus 2 para o Campus 1 e vice-versa, sendo 
que esse tipo de transporte se estenda aos funcionários e não somente aos 
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alunos, visto que, a maioria é de São Carlos e mora bem longe de ambos os 
campus, tendo que após chegar no Campus 1 ainda tem que pegar outro tipo de 
transporte para a casa. 

592 
Devem ser considerados os horários de pico de movimentação entre os campi. 
Mais ônibus devem ser disponibilizados nesses horários, devido o grande volume 
de alunos que utilizam o transporte público. 

593 

Acredito que a mobilidade para bicicletas no campo é bastante limitada. A cada 
dia vejo mais pessoas usando esse modo de transporte para ir à universidade. 
Não existe faixas exclusivas para bicicletas, em muitos locais existem desníveis 
que impossibilitam a passagem, em outros não existe uma definição exata se é 
permitido ou não usá-la, existem poucos estacionamentos, etc. Como usuário 
desse modo, prefiro usar faixas exclusivas ao invés de andar na rua normalmente, 
pois acredito que não é muito seguro visto que os motoristas de automóveis 
muitas vezes não estão acostumados com essa divisão do espaço. Por isso acho 
fundamental a inserção de melhor estrutura para bicicletas no campus. 

594 
Sim.  A necessidade de solicitar à Prefeitura Municipal de São Carlos a travessia 
em nível para pedestres nas saídas do Campus - Área 1. Principalmente na 
Avenida Dr. Carlos Botelho, onde diversos acidentes com pedestres já ocorreram. 

595 O transporte entre as áreas 

596 sem identificações. 

597 Transporte Área 1 - Área 2 

598 segurança 

599 
Questão da iluminação de áreas estratégicas, colocação de rampas de acesso 
para cadeirantes,  manutenção dos ônibus da USP. 

600 

Acho que todas as situaçoes já foram tratadas no questionario, mas por enquanto 
a questao da segurança no campus 1 deveria ser prioridade e depois aumentar o 
acesso a deficientes no campus 1 e 2. embora nao tenha muitos deficientes na 
usp é importante ter. 

601 
Sinalização de pintura simples e eficiente para bicicletas em todo o campus, com 
indicação de bicicletários.  A área de esportes ao ar livre no campo de futebol 
também deve receber uma melhor manutenção e estímulo ao uso. 

602 
A situação dos estacionamentos. Creio que existem bolsões de estacionamento 
que não estão nem com a metade da capacidade enquanto isso os alunos têm 
dificuldade de encontrar estacionamento. Isso é um desperdício de espaço. 

603 mais onibus em horarios de pico 

604 
São poucas portarias. Alunos moradores entre as portarias da física e da 
arquitetura não possuem fácil acesso. Minha casa não é longe da USP, mas é 
muito longe de qualquer entrada, inclusive da mais próxima. 

605 Mais horários de onibus entre Área 1 e Área 2. 

606 
Estacionamentos, inclusive o grande número de cancelas colocados em institutos 
e departamentos. Obstrução tendenciosa de algumas vias proximas ao ICMC. 
Desenvolver e incentivar o uso de bicicletas. 

607 

sim, alternativas para diminuir o uso do carro dentro do campus.  Maiores vias 
para pessoas com dificuldade de mobilização;  Maiores espaços para guardar a 
bicicletas e que sejam seguras  Maiores palestras sobre as regras de mobilização 
dentro do campus 

608 
Criar linhas de ônibus especiais de diferentes bairros para a USP, em horários de 
pico, ou seja, nos períodos da manhã, almoço e tarde.   Criar uma ciclovia entre o 
Campus 1 e 2. 

609 Aumento do fluxo de onibus entre as areas 1 e 2 

610 
Sou favorável ao uso de transporte público, porém um fator importante seria a 
pontualidade nos horários das linhas. 
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611 

Não consigo entender por que a 'saída da Física' fecha para pedestres nos finais 
de semana. Qual o objetivo disso?    Acredito que impedir o acesso ao campus 
por pessoas sem vínculos com a universidade nos períodos noturnos traria mais 
segurança ao campus. Caso seja organizado algum evento pela Universidade, os 
participantes podem receber autorização de entrada para a duração do mesmo. 

612 
Maior número de vagas para portadores de necessidades especiais e respeito 
pela utilização das mesmas 

613 

O bolsao de estacionamento do icmc/eesc tem que ser ligado ao resto do campus 
ou seja permitir dois sentidos. Deveria ser mais aberto aos alunos. Depois do 
fechamento para docentes e funcionários, o espaço é mal usado. Sobram vagas 
que poderiam ser utilizadas por outros utilizadores do campus 1. 

614 
abolição dos bolsões de estacionamento  aumento dos bicicletários  criação de 
mais entradas e saídas (região entre departamento de mecânica e arquitetura)  
maior segurança nos bicicletários 

615 

Priorizar espaços de convivência em detrimento de vagas de estacionamento, 
principalmente no que se refere à formação da paisagem. Não gostaria de ver 
vagas de estacionamento em frente de prédios da universidade, como primeiro 
plano, acho que podem estar agrupadas e localizadas numa região mais afastada. 

616 
As situações que vejo são:  1 - Ser possível pegar o ônibus em alguns pontos fora 
da Área 1    2- Quando se está na Área 2, no horário entre as 14:30 - 16:15 Não 
há ônibus, e seria bom se tivesse um ônibus nesse meio termo. 

617 
Manutenção dos trechos arborizados de percurso a pé dentro do Campus, que 
são fundamentais nos períodos mais quentes. 

618 A frequência dos ônibus para a Área 2 nos momentos de pico. 

619 

Não sei qual a influência do estudo na empresa de ônibus que opera na cidade. 
Mas seria interessante haver mais horários de ônibus dos bairros "estudantis" 
(Jardim Sta. Paula, Cidade Jardim, por exemplo) para a praça XV. Além disso, os 
pontos de ônibus deveriam ser bem identificados e ter sempre expostos as linhas 
(com todo o trajeto) e horários que passam por ele. 

620 No momento, não me recordo. 

621 

Ano passado quando pegava ônibus usp na hora do almoço para o campus 2 era 
muito incômodo ficar esperando no sol. Uma sugestão seria melhorar a instalação 
ou aumentar as frotas de ônibus, tirando isso o serviço está ótimo comparado com 
muitos serviços públicos por aí. 

622 

Maior número de entradas para pedestre reforçando assim a segurança e o fácil 
acesso.  Maior número de opções e rotas de ônibus ao entorno da USP.  
Implantação de terminal de ônibus no entorno do campus, facilitando assim o 
acesso a linhas de ônibus.  Implantação e ampliação de ciclovias dentro e ao 
redor da USP. 

623 Plano de mobilidade gratis, eficiente e com ampla disponibilidade de horarios. 

624 
Manter os ônibus da USP; junto da prefeitura, melhorar a iluminação no contorno 
dos campi. A nova iluminação intera tem ficado muito boa e o exemplo poderia ser 
seguido para o contorno. 

625 Punir as pessoas que estacionam em local proibido e atrapalham a mobilidade. 

626 
Faixas de ciclovia e educação no trânsito. Semana passada um professor 
reclamou de eu andar de bicicleta na Trabalhador São-Carlense, sugeriu que eu 
andasse no "passeio", mas isso é contra o código de trânsito brasileiro. 

627 
Conscientização sobre a possibilidade de se fazer deslocamentos curtos a pé ou 
de bicicleta 

628 Incentivo do uso de tecnologias de colaboração a distância. 

629 
Uma delas seria a implantação de ciclovias/ciclofaixas que façam caminhos 
completos e que permeiem todo o campus (nas duas áreas). Manutenção e 
plantio de novas árvores em todos os possíveis percursos. O aumento de vagas 
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de estacionamento e vias de circulação para carros é, com certeza, uma NÃO 
prioridade.  Essas "soluções", ao contrário, fecham o ciclo, pois são convidativas à 
maior vinda e circulação de automóveis, que vão, mais uma vez, fazer 
necessários o aumento do número de vagas e ruas para circularem. Medidas 
efetivas, já experimentadas em outros cenários, são aquelas que restringem ainda 
mais o uso de carros e incentivam outros meios de transporte e lhe fazem 
atrativos para que mais pessoas se questionem sobre suas escolhas. 

630 Abrir mais portões para pedestres entre as entradas já existentes na Área 1. 

631 
A relação de transporte Campus 1 - Campus 2 deve ser tratada de maneira 
prioritária dada a sua importância, como referencia de deslocamentos entre as 
áreas. 

632 

A promoção de incentivos é ótima iniciativa, mas sem a garantia de uma mínima 
segurança no trajeto é completamente inviável para muitos.  A maneira como são 
ocupadas as vagas também, muitos não respeitam as vagas e nada acontece 
para mudar, quer seja parar em vagas reservadas ou parar em locais proibidos - 
como canteiros- isso atrapalha ainda mais a mobilidade.  Também o fato de não 
haver uma setorização, pessoal do IQSC parando em vagas próximas ao ICMC, 
isso não beneficia ninguém, que essas pessoas se desloquem por dentro do 
campus e parem próximas aos seus institutos, acho que isso já melhoraria 
bastante a questão da mobilidade, além das ações que estão propondo. 

633 Vagas para automóveis no Campus 1 e mobilidade para cadeirantes. 

634 Permanência do transporte de onibus providos pela Usp Área 1-2 

635 

A situação da acessibilidade nas vias e prédios do Campus é emergencial! Há 
postes colocados no meio de calçadas estreitas impossibilitando a passagem de 
cadeirantes, por exemplo. Também é muito comum ver os carros da prefeitura do 
campus estacionados em vagas para deficientes. Isso é o cúmulo de 
descabimento.  A abertura do portão de pedestres da Geotecnia é uma boa 
iniciativa. Mas além disso, é essencial que a saída da Física fique aberta após a 
meia-noite e aos fins de semana. 

636 Acessibilidade 

637 Mais horários de ônibus do campus 1 para o campus 2 e vice e versa 

638 

Se a intenção é melhor a mobilidade, nada melhor do que pensar mais no público 
e menos no individual! A USP não pode nem deve ser uma bolha no centro da 
cidade!!!  - Tirem essa cerca!!! Ou, pelo menos, criem muitas outras entradas de 
pedestres/ciclistas!  - Criem ciclovias dentro do campus, em seu entorno e em 
toda a cidade!  - Abram os bolsões de estacionamento do campus! Parem com 
esse segregacionismo!  - Ampliem a oferta de horários de ônibus Área 1 <-> Área 
2, sem terceirização!!! 

639 
Aumento de vagas nos estacionamento e o nõo aproveitamento da maioria deles 
apenas por funcionários,mas também por alunos. 

640 
Trabalho junto da prefeitura do município para fins de obras de adequação das 
calçadas do entorno do campus e de pontos de ônibus ao campus,que em geral 
tem buracos e saliências. 

641 mais bicicletários 

642 

A criação de um plano junto à prefeitura de São Carlos para a criação de uma 
ciclovia entre os dois campi. Seriam interessantes também mais linhas de ônibus 
urbano em direção ao campus 2 com descontos para universitários (tipo o Bus 
USP que a SPTrans fornece na linha Butantã). 

643 
Colacar uma horário de saída do campus 2 para o campus 1 extra, que possa 
atender os alunos de pós-graduação que muitas vezes necessitam trabalhar até 
mais tarde. Uma última linha as 20:00 seria interessante. 

644 
Repensar o uso de estacionamento e fazer um mapeamento real de necessidade. 
Vejo muito carro precisando de vaga e uma capacidade incrivelmente ociosa no 
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bolsão da matemática. 

645 

Guardas do campus ficam barrando alunos negros e questionando intenções. Isto 
é julgar pela cor da pele. Alunos brancos não são barrados quando adentram o 
campus a pé.    Treinamento aos guardas do campus para não discriminar alunos 
ou quem quer que seja pela cor da pele. 

646 
- Buscar convênios com lojas de bicicleta a fim de obtenção de descontos das 
mesmas.  - Identificar circuitos de melhores circulação para todos os tipos de 
mobilidade. 

647 Transporte público DE QUALIDADE 

648 Não privatizar as linhas campus 1 e 2 

649 

Finalmente, após cinco anos que frequento o campus 1, a área está recebendo 
melhorias na iluminação. Mas as áreas no entorno da usp continuam muito mal 
iluminadas.  Já presenciei, por diversas vezes, os seguranças da guarita dormindo 
de madrugada e até mesmo com a cortina fechada. Inclusive em dias que 
ocorriam festas dentro do campus.  Não há controle nenhum dos pedestres que 
entram no campus, e o controle dos motoristas é irrelevante.  Durante todos esses 
anos, posso concluir que a presença da guarita é inútil, pois nunca vi um guarda 
universitário em ação, mesmo diante de ocorrências. 

650 

O ônibus campus 1 -campus 2 não fazem para no trajeto, sendo que é necessário 
ir até a Universidade para que possa pegar o transporte. Isso acaba desmotivando 
o uso, principalmente aqueles que moram mais longe do campus e possuem 
carro. 

651 

Acredito que os professores e funcionários também precisam ser conscientizados. 
Há muitos bolsões destinados apenas a eles, e vejo poucos utilizando meios de 
transporte sustentáveis ou oferecendo carona. Moro no mesmo prédio que  4 
professores e funcionários e nenhum deles nunca me ofereceu carona, mesmo 
sabendo que eu ia a pé. 

652 

Ciclovias!!!  Precisamos urgentemente adotar o uso de bicicletas, para isso 
ciclovias ligando São Carlos com a USP é essencial, pois estimula o uso desse 
veículo.  Também é importante ter auxílios que estimulam a compra de bicicletas.  
As ruas já estão saturadas de carros, para solucionar o problema de mobilidade 
urbana é preciso mudar de postura. Portanto temos que estimular outro meio de 
locomoção visando a mobilidade sustentável. O uso de bicicletas não apenas 
soluciona o problema como diminui a emissão de gases poluentes ajudando o 
meio ambiente, e incentiva a atividade física para uma vida mais saudável.  
#ciclovias, #mobilidadesustentavel, #voudebike, #mudasaocarlos 

653 
Sim, fazer VARIOS estacionamentos de bicicletas com policiamento proximo pra 
nao ter roubo de bicicletas, assim como colocar vias de bicicletas dentro do 
CAMPUS 

654 

Quanto à mobilidade dentro do Campus 1, apenas gostaria de sugerir que as 
obras a ser executadas nos calçamentos fossem planejadas com maiores critério 
e responsabilidade, para que não ocorra de todos eles estarem indisponíveis para 
os pedestres simultaneamente.  Quanto à mobilidade que envolve as trajetórias 
"local_arbitrário-Campus1" e "local_arbitrário-Campus2", não identifico nenhuma 
prioridade a ser tratada. 

655 
Divulgação ampla das rotas e horários dos ônibus e colocar vários pontos de 
ônibus 

656 Não. 

657 Estacionamento  transporte entre campus 1 e 2 

658 
acredito que o acesso à pessoas com necessidades especiais, deveriam ser um 
dos pontos prioritários a serem tratados. 

659 Elevador nos prédios e rampas, Ex: BLOCO D camous 1 

660 não 
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661 Creio que todos os temas abordados neste questionário são prioritários.. 

662 

Segurança Publica é o ponto mais importante no plano de mobilidade.  Eu não 
moro longe do campus então poderia muito bem ir a pé mas tenho medo.  
Algumas considerações que gostaria de fazer:  Fiz intercambio na Universidade 
de New South Wales (Australia) e algumas coisas que notei la:  Segudança:  
Durante periodo noturno você pode pedir escolta da guarda universitaria dentro do 
campus.  A guarda universitaria frequentemente faz pesquisa com os alunos para 
saber quais os trajetos mais utilizados e os horarios para intensificação da guarda 
nesses locais.  Mobilidade:  Muitos Bicicletarios em toda parte.  Mega 
Estacionamento nas entradas do campus. Carros são praticamente proibidos de 
circular dentro do campus. 

663 
Creio que uma prioridade é a questão da segurança dentro e no entorno do 
campus. 

664 

Aumento da qualidade do acessoa usu'arios com problemas de mobilidade. No 
ICMC onde eu estudo 'e imposs'ivel para um usuario de cadeira de rodas acessar 
o bloco 6, andares elevados sao acessados com extrema dificuldade em outros 
blocos. A situacao do restaurante 'e uma completa vergonha, nao foram 
considerados este tipo de usuario na reforma, nao sei se e possivel que um 
usuario de cadeira de rodas possa acessar a entrada do restaurante, cheia de 
cordas e passagens estreitas, a catraca de entrada bem como a de saida sao 
extremamente estreitas. 

665 
situação campus 2, devido ao fato de ser mais afastado da cidade e os 
estudantes levarem mais tempo para chegar no local. 

666 
Acesso aos blocos de aula e laboratórios para alunos com problemas de 
mobilidade 

667 Creio que o maior problema é a falta de condições para se locomover de bicicleta. 

668 Trajeto do Campus I para o Campus II 

669 

Na grande maioria das universidades do mundo, quase todos os estudantes e 
grande parte dos funcionários utilizam bicicleta como meio de transporte. Embora 
o relevo e o trânsito violento de São Carlos não cooperem muito com esta 
iniciativo, acho fundamental que exista, ao menos, ciclovias de acesso aos dois 
campos da universidade e ciclovias que interliguem os dois campos. Caso 
contrário os problemas de acessibilidades só tendem a piorar. 

670 

Estrategias e infraestrutura (estacionamento, faixa exclusiva e semáforos para 
pedestres&bicicletas nas entradas do campus) para que os alunos e docentes 
possam andar de bicicleta. Seria interessante que a prefeitura da cidade 
participasse  deste plano para que a solução seja estendida à cidade toda (por 
exemplo, criar um programa para alugar bicicletas). 

671 

No momento não consigo pensar em nada que possa mudar... O Campus tem 
vias estreitas, impossibilitando a criação de uma ciclovia, por exemplo. A 
segurança das bicicletas deve ser reforçada de alguma maneira, pois vi muitos 
alunos terem suas bicicletas roubadas. 

672 sim 

673 
Aumentar o número de ciclovias, diminuir a declividade do campus, aumentar o 
número de arvores do campus para aumentar as sombras. 

674 
Integração do plano interno de mobilidade com as ações da prefeitura. Integração 
das ciclovias municipais com os campus 1 e 2. 

675 

Sim. A segurança nos entornos dos campus, pois rotineiramente muitas pessoas 
são atingidas por assaltos, sendo atingidas financeiramente e psicologicamente. 
Além disso, a mobilidade do campus 1 é muito limitada, difícil de encontrar lugar 
pra estacionar. 

676 Disponibilizar bicicletários. 

677 Mais ônibus e maior frequência no período entre 7h-9h e entre 12h-14h. 
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678 

No momento não, pois trabalho fora do Campus e quando tenho que me 
locomover a Área 1, geralmente para algum evento ou reunião, faço a pé pois não 
encontro vagas de automóvel nos estacionamentos. Não vejo como aumentar o 
número de vagas na Área 1. 

679 Ciclovia para o campus 2 saindo do campus 1 e/ou saindo do centro 

680 transporte, etc 

681 
Se o onibus da USP for ao terminal de integração (principalmente em dias de 
chuva) pode estimular a comunidade a utilizar os serviços publicos 

682 

Seria interessante o uso de uma plataforma online para caronas, que permitisse 
acesso a toda a comunidade usp, separasse os usuários por áreas ao longo da 
cidade, de forma que estes pudessem se comunicar e pegar caronas uns com os 
outros, para ir e voltar do campus. 

683 acesso para cadeirantes. 

684 segurança 

685 

Sim, acredito q deva ser oferecido horarios de onibus com frequencia durante a 
semana, inclusive a noite, e durante fds e feriados, visto q grande parte dos 
alunos de pos graduacao enfrentam dificuldades para se locomover nesses dias/ 
horarios. Alem disso, acredito q o onibus deva entrar no campus pois uma das 
dificuldades eh ter que andar nos arredores (um pouco perigoso) para esperar o 
onibus. 

686 
A situação dos ônibus que circulam entre o campus 1 e o campus 2 desde de que 
é o principal meio de transporte entre campi da maioria dos alunos da USP de São 
Carlos. 

687 Disponibilidade de vagas para estacionamento 

688 
ter ônibus de transporte DA USP para o campus 2 mais frequentemente nos 
horários de pico 

689 Instalação de mais bicicletários pelos campi 1 e 2 

690 
Transporte dos funcionários semelhante ao transporte dos alunos para o campus 
2 

691 O transporte gratuito entre os campi da USP de São Carlos. 

692 

Acredito que, no momento, a construção de ciclovias e/ou ciclofaixas nas vias de 
acesso e ruas do campus poderia oferecer mais segurança aos ciclistas, tendo em 
vista que o número de automóveis cresceu - ao menos na minha opinião - 
bastante no campus nestes últimos anos. 

693 
mais estacionamentos para bicicletas perto dos institutos, incentivos para usar 
bicicleta 

694 Mais disponibilidade de horários de ônibus no trajeto Área 1 - Área 2. 

695 

o acesso a partir/para o icmc é restrito atualmente por dentro do campus, em 
relação a automóveis, por conta da restrição do estacionamento à docentes. 
Acredito que se a restrição ocorresse apenas na parte lateral do departamento, 
sendo possível o estacionamento/passagem dos carros para tanto dentro ou fora 
do icmc fosse ideal 

696 
Principalmente a mobilidade relativa a pessoas com algum tipo de deficiência e a 
iluminação (exterior ao campus), haja vista que a interior já se encontra em 
processo de reforma. 

697 
Tentar conscientizar os funcionários a não vir cada um em um carro. Acho um 
absurdo ver estacionamentos lotados e transito caótico nos horários de entrada e 
saída com carros com uma única pessoa dentro de cada um. 

698 Qualidade do transporte público da cidade de São Carlos 

699 
Se mais laboratórios fossem transferidos para o campus 2 provavelmente ajudaria 
na mobilidade. 

700 Acredito que alguns pontos devem receber atenção:   (1) O aumento do número 
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de carros. Acredito que devam ser eliminadas vagas do campus em favor do 
pedestre e bicicleta. E esta medida deve considerar a abertura dos 
estacionamentos dos departamentos (considerando deixar algumas vagas 
reservadas para idosos / pne / diretores / etc), a fim de mostrar que é uma medida 
em prol da mobilidade no campus e não do favorecimento da utilizacão do 
automóvel do professor e funcionário (que hoje possui vagas garantidas);  (2) 
Incentivo a bicicleta, Com a eliminação de um número pequeno de vagas gostaria 
de ver implementada uma ciclovia na rua que liga a "entrada da Arquitetura" ao 
CAASO (contornando o campo de futebol), assim como a finalização das 
"ciclovias" (e aqui com aspas bem grandes) das entradas da Carlos Botelho e 
ICMC (em direção ao CAASO e biblioteca EESC e ICMC). Outros incentivos 
devem ser convênios com bicicletarias, programas de financiamento de bicicletas, 
investimento em pequenas empresas da região que trabalham com bicicleta e 
novas formas de transporte urbano;  (3) Incentivo ao transporte público, aqui a 
questão principal é a integração com o transporte urbano atual, sem causar 
precarização dos serviços atualmente prestados. Então, o esforço deve estar em 
conjunto com a prefeitura da cidade para estabelecer normas de qualidade e 
segurança no serviço (que atendam a sociedade como um todo e não somente a 
universidade). 

701 
O acesso à deficientes físicas praticamente não existe, e a reforma do bandejão 
piorou essa acessibilidade. 

702 
Segurança principalmente. Eu jamais usaria uma bicicleta de Mil reais por 
exemplo, para ir até a USP pois tenho certeza que ela seria roubada. 

703 Não. 

704 A horário de funcionamento das portarias. 

705 

É praticamente indispensável que haja um plano específico para bicicletas, com 
presença de ciclovias não só nos campi mas também nos arredores e nas vias de 
ligação! Ciclovias bem feitas, bem sinalizadas, além de estrutura para 
estacionamento das bikes e incentivos. 

706 
Aumentar drasticamente a quantidade de ciclovias no campus 1, pois quase não 
existem. 

707 
Acredito que incentivar a utilização da bicicleta como a instalação de bicilcetários, 
faixas exclusivas e sinalização apropriada seria prioridade. 

708 

Em outros questionário sobre mobilidade no campus, foi dado como escolha a 
construção de vestiários para quem vem de bicicleta possam trocar de roupa 
espalhadas pelo campus. Vi nesta medida possibilidade de aumentar o uso de 
bicicleta para o transporte. Não coloco como prioritária esta minha sugestão, mas 
gostaria que fosse melhor estudada. 

709 Segurança no entorno da USP. 

710 Muito interesante 

711 Melhoria no transporte campus 1 <> campus 2 

712 

A questão das catracas nos estacionamentos. Foi a pior medida que poderiam ter 
tomado para questão de mobilidade, pois antes já havia falta e agora há a mesma 
demanda só que com redução dos números de vagas disponíveis para todos. 
Existem estacionamentos com catracas que não estão sendo ocupados. Talvez 
um plano mas eficaz de liberação para alunos do próprio departamento ou vagas 
locais reservadas para professores e funcionários que necessitarão naquele 
período. 

713 
A seguranca em torno da USP, pois assim a mobilidade mais sustentavel talvez 
teria mais adeptos. 

714 
priorizar a regulamentação do uso dos bolsões de estacionamento de todo o 
campus conforme definido pelo Conselho Gestor e em operação parcialmente. 

715 não sei 
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716 Ciclovias na cidade. 

717 
Talvez, fazer como Empresas da Cidade deixar ônibus disponíveis em pontos 
estratégicos. 

718 Delimitação de ciclovias nas vias de acesso ao campus 

719 Plantar mais árvores. Na Área 2 tem poucas sombras para deslocamentos à pé. 

720 
Colocação de pontos de ônibus próximos a todas as portarias do câmpus, 
ciclovias nos arredores do câmpus, incentivo ao uso de combustíveis menos 
poluentes como o etanol. 

721 
Coibir infrações de trânsito dentro dos campus, tais como veículos estacionados 
em locais proibidos, além de advertências, aplicações de multas e guincho 
conforme previsto pelo CTB. 

722 
A possibilidade dos amarelinhos adentrarem ao campus e punirem as pessoas 
que não respeitam sinalizações e normas de trânsito dentro do campus. 

723 Acesso deficientes visuais 

724 Mais bicecletarios e vagas para motocicletas. 

725 Acesso à cadeirantes nos departamentos. 

726 
Segurança e transporte coletivo que passe em frente  a portaria da Carlos 
Botelho. Temos o Shopping que passa em frente para quem vem da Rodoviária, 
porém o retorno, para quem sai do Campus 1 não tem transporte coletivo. 

727 
SEGURANÇA tanto para pedestres como para ciclistas. Como lidar com os 
motoristas mal educados e espaçosos. 

728 
Devemos entender que o tráfico está cada vez mais dificil nas cidades brasileiras, 
a solução é criar corredores de bicicleta por toda a cidade, mas coisas reais e que 
funcionam, não coisas da politica do " tapa buraco" 

729 
Bicicletários, outras entradas de pedestres no campus e mais linhas de ônibus 
entre os campi (1 e 2) 

730 ter transporte os fins de semana 

731 
Desmotivar o uso do carro particular e promover  (com melhoras) o uso do 
transporte público e a bicicleta 

732 

Retirar as cancelas existentes no campus e abolir a segregação de 
estacionamento entre professores/funcionários e alunos/visitantes. Afinal, muitos 
professores precisam menos destes estacionamento do que alunos, uma vez que 
estes serem mais frequentes no campus.    Liberar a portaria e o bolsão da 
Matemática para todos os veículos.    Construir prédios de estacionamento.    
Acredito que a demanda por vagas de estacionamento no campus tende a 
aumentar ainda mais. Por isso, o número de vagas precisa aumentar e se adequar 
à nova realidade. 

733 Mais linhas de ônibus municipais 

734 
Sistema de empréstimo de bicicletas para uso dentro do campus e em seu 
entorno.  Criação de um programa de caronas para diminuir o uso de carros e a 
super lotação de estacionamentos.  Aumento de circular entre Área 1 e Área 2. 

735 
Melhorar a segurança dos bicicletários, implementar espaços para ciclovias, mais 
pontos e linhas de ônibus próximas à entrada da USP pela Marginal (Av. 
Trabalhador Sãocarlense). 

736 deveria ter mais horarios de onibus no periodo da noite (das 18 as 20h) 

737 
Para o caso de docentes e funcionários a USP deveria estudar alguma maneira 
de levar e trazer os filhos das escolas para os mesmos utilizarem transporte 
público ou bicicleta ou a pé. 

738 
Segurança noturna e cuidados com o entorno da universidade, em todos os 
portões, principalmente a noite. Regular a entrada de pessoas sem vinculo com a 
usp no periodo da noite 

739 Acredito que deveria ser instalada uma ciclovia entre as duas áreas. E a USP 
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poderia, talvez em parceria com alguma empresa privada, instalar pontos de 
empréstimo de bicicleta integrado com o cartão USP, de modo que quem 
atrasasse sofresse penalizações tanto no empréstimo de livros na biblioteca como 
na entrada do Restaurante Universitário. Talvez essa atitude pudesse incentivar 
as pessoas a utilizar meios de transporte não poluentes, e realizar exercícios 
físicos. 

740 Acredito que o grande problema é o custo e má qualidade do transporte público. 

741 
Incentivo a caronas e transporte coletivo exclusivo que chegue e saia das 
unidades do campus. 

742 

1) A indicação de uma velocidade ideal de tráfico seria interessante, visto que 
alguns motorista transitam em alta velocidade no Campus.  2) Abordagem do uso 
consciente de vagas de estacionamento, visto que alguns motoristas, por vezes 
ocupam vagas de dois carros. 

743 Mais horários disponíveis de linha de ônibus do Campus 1/Campus 2 

744 
Oque noto são muitas obras que acabam atrapalhando o transito e principalmente 
pedestres, acho que assim como as grandes cidades, algumas obras e consertos 
e reformas deveriam ter um horário para ser feito, tipo a noite e madrugada.. 

745 

Penalidades aos que infringirem as regras de trânsito. é comum pararem em 
vagas de idosos e em vagas reservadas para pessoas com necessidades 
especiais, ou ainda, em vários pontos impróprios sendo que a nossa guarda não 
pode fazer nada. 

746 
Os estacionamentos da USP deveriam ser cobrados para pessoas sem vínculo 
com a Universidade, como ocorre em todo o mundo. 

747 

Deveria ter pontos para guardar bicicletas de modo seguro, vestiários para tomar 
banho. A iluminação nova, aparentemente, melhorou a sensação de segurança 
dentro do Campus para o deslocamento a pé... poderia ser estendida para a 
calçada no entorno do Campus. Os bolsões fechados dos estacionamentos 
pioram a mobilidade dentro do Campus 

748 

Que os estacionamentos privativos dos departamentos/setores permaneçam pois 
facilita muito quem depende destes locais para trabalhar 5 dias por semana, 8 
horas diariamente. E também educação para que os motoristas estacionem 
melhor no meio fio para caber mais veículos. 

749 

Sobre o item 29: Não tenho nenhum problema em oferecer carona no meu carro.   
Item 30: Gosto muito do meio de transportes utilizados por algumas empresas 
aqui de São Carlos, como: TAM e Volkswagen - ônibus coletivo para os 
funcionários, isso diminuiria  o excesso de veículos dentro do campus. 

750 

A limitação do número de carros que podem estacionar no campus com ordem de 
prioridade para 1-)docentes, 2-)funcionários, 3-)deficientes e/ou idosos, 4-) 
visitantes, 5-)estudantes de pós-graduação e 6-)estudantes de graduação. 
Revisão do número de vagas reservadas a dirigentes pois muitas não são 
utilizadas. Tomar medidas legais contra carros que estacionam em locais 
proibidos ou que atrapalham o trânsito. Instalação de mais bicicletários. Outros 
pontos de ônibus no interior do campus 1 (Química, Física, Praça central). 

751 Educação dos motoristas quanto a respeito dos pedestres. 

752 
Mais ônibus na cidade com mais conforto, segurança e mais disponibilidades de 
horários. 

753 

Mobilidade adaptada aos deficientes. Inclusive no restaurante universitário, onde 
as filas são imensas e os cadeirantes encontram dificuldades pela falta de espaço 
nas filas.  Maior segurança nos bicicletários, algumas pessoas vão à USP com 
veículo próprio por conta de que já tiveram bicicletas roubadas. 

754 Educação no transito. 

755 
Acesso à deficientes físicos.  Vagas exclusivas nos estacionamentos.  Redução 
do número de carros dentro da Área 1 do campus. 
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756 Não identifico nada de alarmante no momento. 

757 Estacionamento. 

758 
Acredito que o principal fator da diminuição do uso da mobilidade sustentável é a 
sensação de insegura que  os usuário vivenciam. 

759 

Sim, existem várias, mas eu gostaria de reiterar o caso simples que eu já 
mencionei aqui: a facilidade de acesso de bicicletas aos prédios do campus. Uma 
solução simples, no meu caso, para estimular (facilitar) o uso de bicicletas e 
flexibilizar o acesso das mesmas ao prédios do campus. É um caso onde o bom-
senso deveria prevalecer e, havendo condições para que sejam alojadas --sem 
constrangimetnos e/ou inconvenientes para outros usuários-- dentro dos prédios. 
Não faz sentido algum haver uma REGRA OFICIAL, impedindo o acesso de 
bicicletas de servidores (funcionários ou docentes) ao interior dos prédios, quando 
os proprietários podem alojá-las em local conveniente e seguro. Não há 
necessidade de se criar uma super estrutura de segurança (cara e insustentável) 
para resolver casos, às vezes, puntuais. Mesmo que todos viessem de bicicleta, 
em alguns casos o usuário pode preferir não deixar num bicicletário --por exemplo, 
devido ao alto valor, ou fragilidade do equipamento, etc. Aqueles que tem onde 
acomodá-la, de forma apropriada, deveriam ter o diretio de fazê-lo, se isso não 
causasse transtorno para os demais. No me caso, eu tenho uma sala só minha, 
com espaço suficiente, e uma bicicleta que tem alto custo, portanto eu jamais a 
deixaria num bicicletário onde não há segurança suficiente --nem faz sentido 
colocar alguém lá so para observar isso (hoje já existe uma câmera, que não 
resolve o problema dos furtos!)...  A solução mais simples é permitir a entrada dela 
no prédio do IFSC, mas isso é, atualmente, proibido! Mesmo argumetnando que 
ficará na minha sala. Já tentei arguntar isso com a diretoria do IFSC e não 
consegui mudar esse quadro. Para não infringir uma regra (que considero 
equivocada e injustificada) eu tenho a minha liberdade de escolha cerceada. Uma 
genuina politica (consistente) de mobilidade e sustentabilidade deveria mudar 
esse quadro. 

760 
Manter o transporte oferecido pela universidade ao invés de transferí-lo para o 
municipal. 

761 O estacionamento é para todos. Sem apartheid na universidade! 

762 

A instalação de bolsões de estacionamento que permanecem parcialmente vazios 
(Ex. bolsão IFSC entre Eng. Produção e Creche) e funcionários/ docentes que têm 
este benefício e utilizam as vagas fora dos bolsões, reduzindo assim as vagas 
disponíveis aos demais usuários. Vale ressaltar também motocicletas 
estacionadas fora das áreas demarcadas. 

763 

Não é uma prioridade, mas sim uma sugestão: quem sai do estacionamento da 
Elétrica (ao lado do CAASO) tem preferência em relação a quem vem da Eng. 
Mecânica/Física. Isto não faz sentido (a saída de um estacionamento ter 
preferência), pois quem vem da Eng.Mecânica/Física já está na rua trafegando, e 
este sim deveria ter a preferência ao entrar na curva do campo de futebol. 

764 segurança 

765 
Não é preciso trocar os ônibus que já são disponíveis pela USP e que facilita a 
rotina dos estudantes, por transporte público, que muitas vezes pode não passar 
no horário, a qualidade não é muito boa e que não passa com tanta frequência. 

766 
Além do incentivo ao uso de bicicletas é necessária a construção de um edificio 
garagem. A demanda tanto por funcionarios e alunos é muito alta 

767 
Melhoria das calçadas, faixas de pedestres com redutor de velocidade para 
carros, aumento da iluminação, áreas de descanso com sombra para pedestres. 

768 

Deve ser reduzida a quantidade de obras constantemente realizadas no campus 
sem necessidade. Essas obras prejudicam a movimentação de deficientes e 
pessoas com problema de locomoção em geral, além de ocuparem uma parcela 
significativa das vagas de estacionamento com caçambas e entulhos. 
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769 

Atualmente a mobilidade para o campus e nele, desmotiva pedestres e bicicletas.   
É necessário melhorar as portarias, instalar as faltantes (por exemplo perto da 
geotecnia) e que todas sejam consequentes com ingresso de bicicletas, pedestres 
e carros (quando aplica) de forma segura e prática. Absurdos como nas portarias 
do observatório e da matemática atualmente não cabem numa universidade.   
Faltam muito bicicletários seguros e protegidos do sol/chuva, há em poucos 
prédios.  A grande área ocupada por estacionamento para carros e os conflitos 
dos bolsões "privados" são problemas antigos, medidas anunciadas faz anos não 
estão sendo implementadas e são urgentes. 

770 Aumento da estrutura para ciclistas 

771 

*Priorização do transporte público, coletivo ou individual sustentável (a pé e 
bicicleta)  *Abertura de todos os estacionamentos fechados  *Criação de vagas 
exclusivas para caronas solidárias  *Criação de paraciclos e a segurança para o 
usuário de bicicleta  *Acessibilidade para PNE's 

772 Segurança na minha opinião é a prioridade. 

773 Acessibilidade! 

774 
Campanhas educativas p a comunidade, criação de ciclovias, estacionamentos 
adequados p bicicletas. 

775 acesso para cedeirante (elevador) 

776 
Instalação de bicicletários com camera de segurança e proteção de chuva, 
tomadas para recarregar baterias de bikes elétricas 

777 
Instalação de paraciclos  Coibição de estacionamentos irregulares, como aqueles 
próximos às saídas dos lotes de estacionamento, prejudicando a visibilidade. 

778 
Rever o fechamento de estacionamentos e estabelecer algum tipo de sistema de 
caronas do campus 1 ao 2. 

779 

Parece simples, mas creio que o plantio de árvores no campus dois e o NÃO-
corte de árvores do campus 1, possa incentivar as pessoas a se locomover mais a 
pé ou de bicicleta, por proporcionarem sombra aos pedestres e ciclistas. Vejo a 
locomoção no campus 2 de forma muito penosa, não pela distância, mas pela 
exposição ao sol, especialmente durante o verão. 

780 
Aumentar os bicicletários. No centro acadêmico, sempre está cheio. Aqui na física 
acabaram de colocar um em frente ao bloco de ensino e foi ótimo, pois as 
bicicletas ficavam no meio do caminho. 

781 Segurança no entorno e dentro do campus. 

782 
Que se considere o caso dos não residentes na cidade. Chego no horário para os 
compromissos, trabalho em minha cidade e preciso ter um lugar seguro para 
deixar o carro. 

783 

1.) Intensificação das ações de mobilidade entre os campi.     2.) Avaliação da 
relação das vagas disponibilizadas para professores, técnicos e estudantes. 
Muitas vezes percebemos os bolsões exclusivos com grande quantidade de vagas 
não ocupadas, mesmo nos horários de maior utilização/frequência dentro do 
Campus 1.    3.) Políticas de incentivo a um "projeto canguru" ou conscientização 
dos usuários do Campus 1 sobre as vantagens do uso compartilhado do 
automóvel, inclusive, em função de aspectos econômicos. 

784 
Acho de extrema importância a proibição de caminhões de carga e/ou serviços 
adentrarem o campus no horários de pico: entre 07h30 e 09h30 da manhã e entre 
16h30 e 18h30. O trândsito vira um caos e poderia ser evitado 

785 

A demanda de onibus para o campus dois é realmente mais alta que a oferta. 
Precisaria de mais onibus, talvez um ponto de onibus público ate mesmo dentro 
do campus para ja retirar o fluxo de estudantes que consegue ir para casa por 
transporte publico comum 

786 
Mais locais para estacionamento e maior segurança em todo campus, mesmo 
com a atuação dos profissionais de segurança que o campus oferece. 
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787 
Manutenção do serviço de transporte entre as áreas oferecido pela USP. Abertura 
do campus para facilitar a locomoção e promover mais sensação de segurança. 

788 Melhor distribuiçao dos horarios. 

789 
Elaborar um plano no sentido de estimular as pessoas que moram mais perto do 
campus a não vir de carro, ou implementar um estacionamento único no campus. 

790 

fornecimento de bicicletas vinculadas à carteirinha Usp e e prédio/garagem 
construído pela faculdade, uma iniciativa multi-instituto com ajuda da iniciativa 
privada para o financiamento no sentido de sustentabilidade e campus mais 
seguro (uma boa propaganda para financiadores) 

791 

O Acesso de Bicicletas deve ser melhorado. Tentei colocar TAG para acessar de 
bicicleta pela cancela mas fui informado que só pode ter uma tag por aluno e no 
caso eu já tenho no meu carro. Então o acesso fica dificultado pois ou acesso pelo 
portão de pedestres ou entre as duas cancelas de entrada. Além disso, a 
circulação de bicicletas também é complicada, pois as ruas do campus são bem 
estreitas, atrapalhando a fluidez do trânsito, sem contar nos inúmeros ciclistas 
que, infelizmente, por conta disso principalmente, resolvem andar com suas 
bicicletas pelas calçadas, colocando pedestres em risco. Um último fator que 
gostaria de salientar é a falta de bicicletários. Nem todos os prédios do campus 1 
tem bicicletários e os que têm, apresentam poucas vagas. Foram muitas as vezes 
que encontrei dificuldade de amarrar minha bicicleta num lugar seguro e 
protegido, tendo que colocá-la num posto ou numa lixeira, a meu contragosto. 

792 

A criação de bicicletários mais seguros que os atualmente existentes. Algo 
parecido com bicicletários que existem próximos a estações de Metrô aqui na 
cidade de São Paulo, nos quais as bicicletas são guardadas dentro de uma área 
fechada e só podem ser retiradas mediante apresentação de documento. 

793 
acho que em geral deveria existir um melhor monitoramento por câmeras e 
iluminação em bicicletários, além de aumentar o número de vagas, principalmente 
próximo ao bandejão 

794 
O Rodízio de carros, isso limitará o número de carros dentro do campus, 
contribuirá com o meio ambiente e a cidade. 

795 

Eu acho que a prioridade deve ser dada ao sistema de locomoção entre a Área 1 
e a Área 2. Na minha opinião ela deve continuar a ser feita pelos ônibus da própria 
USP, mas de forma mais inteligente, como ter mais horários por volta da hora de 
almoço e janta e ter horários depois do último horário atual. 

796 
Um sistema de coletivo que pudesse realizar a condução de pessoas de/para o 
campus de maneira regular, eficiente e confortável, proveniente de pontos 
estratégicos da cidade. 

797 A questão de estacionamento no Campus 1. 

798 

A prioridade é a acessibilidade, melhorar o acesso as pessoas com necessidades 
especiais. A começar, por exemplo, pela instalação de elevadores nos lugares que 
ainda não existem. Por exemplo, no ICMC - bloco 6, onde ficam os laboratórios, 
bloco 3, entre outros. E nos outros Institutos que não os conheço bem.  No ICMC 
vejo a dificuldade que alguns alunos cadeirantes sofrem por não poderem ter aula 
nos laboratórios porque não existe elevador, e os professores "tem que se virar" 
pra poder repassar o conteúdo à esses alunos. 

799 

As portarias tanto do campus 1 (física) e do campus 2 (RU) deveriam ficar 
permanentemente abertas em todos os horários. No campus 2 muitas pessoas 
tem que pular a cerca para sair do campus pela portaria do RU, pois esta fecha 
18hrs. A portaria principal fica muito distante desta.    O problema da linha 
campus1-campus2 é a necessidade de locomoção até um ponto único de 
passageiros. Se o ônibus pudesse fazer duas paradas aqui no campus 1 e várias 
no campus 2 seria mais fácil a locomoção.    Não há vagas de estacionamento nos 
bolsões do campus 1 para alunos. Os servidores tiraram metade das vagas para 
uso exclusivo e estas nunca ficam lotadas. Acredito que os alunos e servidores 
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tem os mesmos direitos a todas as vagas. Lembro que um aluno de pós-
graduação precisa cumprir um regime de trabalho todos os dias. 

800 Translado entre Área 1 e 2. 

801 Valorizar bicicletas e caronas.  Integração entre os câmpus 1 e 2. 

802 

Acredito que a transição entre o ônibus provido pela USP e uma parceria com 
empresa privada deve ser feita com muito cuidado. Mesmo fornecendo cartões de 
passagem é de vital importância (já que a USP-São Carlos decidiu passar 
diversos cursos de graduação para o Campus 2) que o transporte seja de 
qualidade e atenda as necessidades dos alunos. As empresas São Carlenses de 
transporte possuem diversas críticas quanto ao serviço prestado nos últimos anos 
na cidade, o que não nos leva a ter confiança que ao assumirem um contrato com 
a USP eles disponibilizariam um serviço melhor. 

803 

Como funcionário da Creche, observo a dificuldade de estacionamento dos 
funcionários desta seção diante de um "Bolsão" de vagas reservadas ao IFSC, 
que, infelizmente, é subutilizado pelos que têm direito de uso, visto que o 
estacionamento exclusivo é distante do instituto. Com a quantidade de veículos e 
as poucas vagas disponíveis, constantemente temos veículos estacionados nas 
vagas de embarque e desembarque destinados aos responsáveis pelas crianças 
da Creche.    Outra opção que entendo ser interessante, mas não sei se 
legalmente é possível, é a cobrança de estacionamento para alunos, servidores e 
funcionários. A medida força o uso de outros meios de transporte, pode colaborar 
com fundos para melhoria de segurança no Campus e facilita o controle de 
entrada e saída de entregadores e prestadores de serviço, que não precisam 
sofrer com o pagamento. A forma de melhorar este controle de acesso é 
Reconhecimento de Placa por Imagem. 

804 
Disponibilizar mais horários de ônibus da USP entre os campi 1 e 2 e fazer com 
que passem em mais locais e não só um em cada campus, como ocorre 
atualmente (sai da arquitetura e para no bloco didático do campus 2). 

805 
Sendo aluna do departamento de geotecnia, acho que deveria ser visto como 
prioridade o acesso a deficientes físicos (cadeirantes) à este prédio, onde 
atualmente não existe nenhum tipo de estrutura para tal mobilidade. 

806 Maior segurança no entorno do campus. 

807 SIM, a mobilidade entre os Campi deve ser prioridade 

808 Ciclovia 

809 Ônibus do Campus 1 ao 2 

810 Manter o transporte entre os campus realizado pelos ônibus da USP 

811 
Família que trabalha no mesmo campus, vejo que utilizam 2 carros para 
deslocamento ao mesmo local de trabalho, embora em Unidades distintas. 

812 Segurança no entorno do campus 1. 

813 

Considero que existiram pequenos avanços em bicicletários no Campus 1. 
Necessita-se ampliar fortemente a facilidade com que as pessoas possam optar 
por vir pedalando. Poderia diminuir meu tempo de traslado casa-USP 1 muito se o 
fizesse por bicicleta, mas sinto-me inseguro de deixá-la nos pontos onde pode-se 
travá-la. Campanhas de educação no trânsito e o trato do ciclista também são 
interessantes, e digo para o motorista e o ciclista. Ainda, vestiários apropriados 
para pessoas que percorrem uma distância maior de bicicleta e um bicicletário 
realmente seguro seriam de grande valia para incentivar o uso do meio de 
transporte mais divertido conhecido! 

814 
Ter mais pontos de ônibus Campus 1- Campus 2, não apenas na Arquitetura; 
melhor distrubuição dos horarios de ônibus Campus 1- Campus 2 após o horario 
de almoço; adaptação de alguns prédios do espaço 1 para cadeirantes. 

815 Não sei 
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816 

As calçadas e trajetos para deslocamento impedem a mobilidade para pessoas 
com necessidades especiais, apesar de algumas alterações terem sido feitas no 
meu ponto de vista continuam inadequadas para as necessidades reais de 
pessoas com algum tipo de deficiência. 

817 

Quando eu fazia a matéria de Planejamento e Análise de Sistemas de Transporte 
o meu grupo propôs que, com relação à segurança, o exterior da USP era mais 
crítico. Sugerimos que a USP fizesse uma parceria com a prefeitura (ou por conta 
própria) e iluminasse mais a área paralela à sua grade e solicitasse mais rondas 
de autoridades nos locais. Às vezes não posso vir estudar aqui por medo de ser 
assaltada ou coisa pior... 

818 Segurança e transporte público melhor. 

819 Maior quantidade de ciclofaixas/vias 

820 
Ônibus da USP entre campus 1 e campus 2 com maior frequência (pelo menos a 
cada 40 min) 

821 nada a declarar 

822 

Instalar uma portaria que desse acesso direto ao Cefer (o que é de certo modo 
feito quando há competições abertas). Tal portaria facilitaria imensamente o 
acesso às instalações esportivas e poderia servir como um atalho para acesso ao 
bloco C e D para uma boa parte dos estudantes que moram na região. 

823 
Ciclovias, inclusive nas vias urbanas para acesso aos campus e aumento de 
linhas de ônibus. 

824 

Segurança com policiamento militar dentro e no entorno do campus. Aumento de 
áreas restritas de estacionamento para docentes e funcionários, linha de 
transporte interno no campus (entre área da marginal e parte alta da carlos 
botelho/E1), com vans ou micro-ônibus. 

825 Segurança 

826 
Seria bastante interessante se pudéssemos ter um esquema de aluguel de 
bicicletas para esse deslocamento entre os campus (e se melhorassem as vias de 
bicicleta, sei que isso seria responsabilidade do município) 

827 

Tendo-se em vista que já existem leis que deveriam ter sido aplicadas há muito 
tempo, creio que a prioridade deva ser para adequação dos espaços para 
pessoas com mobilidade reduzida. É evidente a ausência de calçadas e rampas 
adequadas. Além do desrespeito com as vagas exclusivas e dispositivos de 
acessibilidade (ex: carros que estacionam em frente a rampa de acesso ou faixa 
de pedestre) 

828 
Diminuir os estacionamentos para carros e aumentar os bicicletários, além de 
políticas de incentivo ao transporte coletivo e o andar a pé. 

829 

Punição efetiva para aqueles que não respeitam as leis de trânsito dentro dos 
Campi;  Policiamento dentro dos Campi para coibir ação de marginais;  Políticas 
claras e efetivas sobre o uso do estacionamento dentro do campus, de modo a 
refletir a alta demanda existente hoje. 

830 
Existem certos periodos do dia, que há grande intervalo de horário entre dois 
ônibus oferecidos pela USP. Seria interessante que diminuíssem esses intervalos. 

831 Ampliação dos bicicletários e limitação das vagas para carros... 

832 
A lotação dos bolsões de estacionamento do Campus I deve ser eliminada na 
minha opinião. Carros demais para necessidade de menos. 

833 

Não. E acho que não devem dar benefícios pra quem anda a pé. Devem 
conscientizar os alunos, mas sem gastar a mais com isso. Os estudantes vem de 
carro para não precisar andar 2 quarteirões. Isso é que deveria ser mais 
abordado. E os funcionários que vem para trabalhar não tem onde estacionar. 

834 
Um ônibus circular exclusivo para estas áreas nos horários de pico: 8:00, 12:00, 
14:00, e 18:00.    Fora isso o campus 1 não é acessível via bicicleta devido ao 
relevo da cidade de S Carlos. O campus 2 é mais acessível, no entanto o transito 
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no entorno do campus não oferece segurança a ciclistas. Bicicleta não é uma 
opção no Brasil, infelizmente. 

835 acesso até o terminal rodoviário. 

836 
deslocamento entre o campus 1 e 2. poucos ônibus ( tanto os oferecidos pela usp 
quanto os municipais) em poucos horários e horários muito espaçados. 

837 Rampas menos íngremes no Bloco C e no cefer. 

838 
Estender a linha Antenor Garcia x USP 2, que hoje tem seu ponto final na portaria 
da Área 2, até o ponto do Conjunto Didático. 

839 
A qualidade do transporte urbano publico da cidade é péssimo. Isso por si só já 
descarta a possibilidade de usar como transporte ao campus 2. 

840 
Retirar carros de dentro do campus dificultando o estacionamento de pessoas que 
nao sejam servidores, e assim mesmo apenas um veiculo por servidor. 

841 outros pontos de partida para os buses para a Área 2 

842 
Possibilidade de uso dos ônibus da faculdade sem a necessidade de "matar" uma 
parte da aula 

843 
O transporte entre campus 1 e 2 deve permanecer gratuito, e atender melhor à 
demanda do que atende atualmente. 

844 Reduzir o número de carros no interior do campus 1. 

845 
Intensificação da presença de agentes de segurança no entorno dos campi 
universitários. Maior acessibilidade, principalmente no campus II, às pessoas com 
deficiência física. 

846 
Incentivos e beneficios de outros modos de transporte como de bicicleta ou a pé.  
Infraestrutura necessária para garantir uma boa aceitação do plano 

847 
Maior disponibilidade de horários e de linhas urbanas ao longo da cidade que 
levem até o Campus 2 (se possível, DENTRO do campus 2). 

848 
Regularização das vagas de estacionamento; Instalação de mapas funcionais 
pelo campus, para melhor localização dos prédios; 

849 
Melhorar a segurança ao redor da universidade para aqueles que fazem o trajeto 
Casa - Universidade a pé ou de bicicleta. 

850 

Conforme colocado na questão nº 13, diariamente atravesso o campus 1 (da 
portaria da Matemática até a portaria da Carlos Botelho) a pé com a minha bebê 
no carrinho. Nesse trajeto encontro inúmeras dificuldades para passar com o 
carrinho em diversos lugares. Muitos trechos não têm calçada ou têm uma 
calçada muito estreita, o que me obriga a andar com a minha bebê no carrinho 
pela rua, que é extremamente perigoso!!! Além disso, em vários trechos não há 
rampas, apenas escadas, então acabo tendo que fazer uma volta enorme para 
conseguir chegar a um lugar por onde eu consiga passar com o carrinho. Diante 
disso, fico imaginando então quanta dificuldade um cadeirante teria para se 
locomover pelo campus. Certamente, muito mais dificuldade ainda do que eu com 
o carrinho da minha bebê! Acredito que essas são questões básicas e urgentes 
quando se trata de um plano de mobilidade! 

851 

A linha de onibus 23 USPII deve entrar em todos os horários no campus 2 e parar 
no ponto do bloco didático. Não faz sentido entrar apenas 2x ao dia. Outras linhas 
que passam próxima ao Campus 2, como na Alameda dos Coquieros por 
exemplo, deveriam também entrar no Campus 2 e parar no bloco didático em 
todos os horários. Além disso, penso que a USP também deve manter a sua linha 
de atendimento pelo menos de hora em hora. Só assim teremos boa mobilidade 
entre os dois campus e outras regiões da cidade. 

852 Frequência e regularidade do transporte 

853 
Deveria haver um replanejamento dos estacionamentos. Hoje as vagas oferecidas 
nao são sulficientes para suprir a necessidade dos alunos. 

854 
Educação dos ciclistas quanto ao trânsito em passagens comuns a pedestres.  Há 
muitos ciclistas que passam rápido por calçadas arriscando atropelar os 
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pedestres. 

855 Segurança 

856 Não tenho nada a destacar no momento. 

857 

- Linhas do TP que acessem a região interna do campus.  - Incentivos a "caronas" 
e aos meios sustentáveis (essencialmente bicicletas)  - Mesmo não morando tão 
perto durante a graduação, 1.5 Kms de percurso, 20 minutos, fiz muitas vezes o 
percurso a pé, entretanto os problemas de segurança aumentaram de 2005 para 
cá e acho que hoje não iria mais sozinho para casa (a pé) a noite se pudesse 
evitar. 

858 Manter o transporte gratuito do campus 1 ao campus 2 e vice-versa 

859 Mais horários de ônibus entre as áreas 

860 Segurança em alta prioridade 

861 

(1) A abertura de mais portões para pedestres e ciclistas. Os portões atuais, com 
exceção do existente na Av. Carlos Botelho, foram pensados para carros e não 
para pedestres. (2) A construção de ciclovias, FORA DAS RUAS DO CAMPUS. 
As ruas dos campi são mal projetadas e muito estreitas e a implantação de 
ciclovias nessas ruas vai colocar em risco os ciclistas, em vista da falta de largura 
e da excessiva declividade das rampas. Por isso, sugiro que sejam planejadas 
vias EXCLUSIVAS para bicicletas, fora das calçadas de pedestres e das ruas do 
campus, com largura e inclinações adequadas, sem improvisações toscas como 
as ciclovias criadas pela prefeitura municipal de São Carlos. (3) A construção de 
bicicletários seguros, com vigias, ao lados dos prédios com maior concentração de 
pessoas, para incentivar o uso de bicicletas, principalmente por parte dos alunos 
(a faixa etária que mais se adaptaria ao uso de bicicletas). (4) A restrição ao 
estacionamento e à circulação viária dentro do campus. A restrição ao 
estacionamento deveria ser feita através de cobrança de uma taxa de 
estacionamento e a restrição à circulação viária deveria impedir motoristas de 
usarem seus carros como meio de deslocamento dentro do campus -- o acesso 
aos estacionamentos se daria pelas ruas ao redor do campus, com novas 
entradas e saídas construídas ao redor do campus. 

862 
Comissão Paritária sem o Maldonado do ICMC - se dependesse dele, o campus 
estaria fechado para os carros dos professores 

863 

sobre a pergunta anterior: não adianta dar desconto em eventos para o público da 
minha idade. Seria preciso melhorar as condições oferecidas para quem anda a 
pé. (não só aqui dentro).     Não acho que seja possível melhorar fortemente o 
cenário sem que haja melhoras nas condições oferecidas fora do campus para 
quem caminha, ou vêm de bicicleta. 

864 
Não uso ônibus, ando a pé ou bicicleta porque mochilas de computador são muito 
visadas. Enquanto não melhorar a segurança, acho difícil utilizar outro meio de 
transporte pelo risco de assalto. 

865 
Deveria ser feito projeto para colocação de bicicletas gratuitas, para por 
emprestimo fazer circulação interna no campus 1 e porque não entre o 1 e o 2 

866 Segurança em torno da usp. 

867 Cilovias no campus!!   Principalmente no campus 2 

868 sim, ciclovias 

869 Entorno da Creche, horários de chegada e saída de crianças. 

870 Aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos suportes para bicicleta. 

871 
Plantio de arvores em todos as calçadas usada por pedestres no campus. Proibir 
o acesso dos alunos com veiculo no campus, ou efetuar rodizio através das 
placas.  Forte incentivo à educação dos motoristas dentro do campus. 

872 
o transporte entre os campos, pois todo início de ano é um caos e a situação cada 
vez piora pq os ônibus vivem lotados além da capacidade expondo os usuários a 
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situação de risco 

873 
Redução radical da presença de automóveis dentro do campus, substituição dos 
leitos carroçáveis por boulevards equipados por ciclovia e demolição dos 
alambrados, após o óbvio cercamento de áreas escuras e "cantos" inacessíveis. 

874 
entendo que as vagas reservadas para deficientes deveriam estar localizadas, 
também, nos estacionamentos privativos e não somente nos livres. 

875 

Creio que a USP deveria promover um programa que estabeleça prioridade no 
estacionamento para alunos que têm mais dificuldade de se locomover até o 
campus (por exemplo, moram longe).  A questão da segurança também é 
importante, pois é o que leva os alunos que moram perto a virem de carro. 

876 
no meu modo de pensar ,ser ter a moradia mais proxima ao campus, escolas para 
filhos assim tornaria mais pratico o deslocamento. 

877 

Incentivar o uso de bicicletas. Possíveis iniciativas poderiam:   - Oferecer 
bicicletas para alugar, com preços bem acessíveis. Pensar em programas de 
incentivo, como por exemplo, Quatro alugueis de um dia grátis por mês; Devolva a 
bicicleta em menos de 30min e use o serviço de graça; etc.  - Montar uma estação 
para manutenção de bicicletas dentro do campus, em que seja cobrado apenas o 
material, mas com serviço gratuito.  - Oferecer oficinas de como dar manutenção 
nas bikes.  - Melhorar a infraestrutura para ciclistas dentro do campus, como 
estacionamentos seguros, vestiários e armários.  Pensem fora da caixa! 

878 Revisar a política dos carros, são muitos e ocupam até as vagas de motocicleta. 

879 
Melhoria dos pontos de ônibus, empréstimos de bicicletas, ciclovias ligando 
ambos os campus e mais horários no final da tarde /noite 

880 
melhoria no uso de estacionamentos, redução da velocidade de veículos no 
Campus, reorganização de portarias para maior fluidez. 

881 
Sugeriria uma conversa com o pessoal da Atenas Paulista para oferecer mais 
horários de ônibus para o campus I em locais mais periféricos da cidade. 

882 

Sim, o estacionamento no campus. Acredito que as vagas deveriam ser 
destinadas prioritariamente aos funcionários e docentes. A grande quantidade de 
veículos estacionados em local proibido atrapalha o trânsito e favorece acidentes. 
A velocidade de tráfego também está absurda; não existe respeito aos pedestres. 
Veículos sendo riscados e amassados por motoristas desatentos; pedestres que 
não observam a via e simplesmente entram na frente dos carros. Além de 
mudanças físicas, será necessária a orientação e educação de motoristas e 
pedestres dentro do campus. 

883 
Um acesso, portão, para pedestres, entre o Salão de Eventos e a Rua Salomão 
Dibbo. 

884 

A declividade do terreno no campus 1, somando a falta de arvore,s no extremo 
norte diminui bastante a vontade de usar bicicleta ou caminhar. fazer caminhos 
sinuosos para que a declividade não seja tão sentida é uma alternativa (no caso 
de vias para pedestres e bicicleta). Pelo clima, também a geração de áreas com 
árvores é bastante acertada. Algumas respostas tipo influencia das 
palestras...respondi pensando no que eu percebo, porém já que eu só me mobilizo 
a pé é impossível achar meio de transporte mais sustentável... deveriam ter dado 
a opção do porque a mudança no meio de transporte não mudaria. 

885 não pensei ainda no assunto 

886 
Vejo que vocês estão empenhados nessas mudanças, cada vez melhorando, mas 
infelizmente não posso deixar de usar o automóvel como meio de locomoção, 
devido a problemas familiares que dependem de mim. 

887 

Sou contra os "bolsões" de estacionamento formado para funcionários, uma vez 
que os alunos também tem que estar presentes na universidade todos os dias e 
também têm os mesmos problemas de deslocamento que os funcionários 
possuem, não justificando então esta "predileção" de alguns em detrimento dos 
demais. 
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888 Incentivo a bicicletas 

889 

Considero importante disponibilizar mais entradas para o Campus 1, nem que 
seja comente entrada de pedestres e bicicletas onde já há alguma estrutura: 
Geotecnia e LRQ. Para mim as duas seriam de extrema utilidade já que 
atualmente não tenho carro e só ando a pé. O mais perto da minha casa é o LRQ 
e da escola do meu filho a Geotecnica. Eu economizaria facilmente 5 a 10 minutos 
de caminhada (1km) se essas entradas estivessem disponíveis. Creio que nem 
funcionário precisa, coloca uma catraca eletrônica para ser ativada com cartão 
USP, coloca uma câmera de segurança e o funcionário só passaria ali para 
trancar o portão com cadeado no período da noite (por exemplo, 0h às 6h). Fica a 
minha sugestão. 

890 
Identifico a necessidade de um programa de utilização de bicicletas com ciclovias 
e postos qualificados para guardar as bicicletas, possibilidade de banho do 
usuário, troca de roupa, etc. 

891 

Acho que uma portaria para pedestre e bicicleta na esquina da Miguel Petroni 
com a Av. Francisco Pereira Lopes melhoraria o fluxo para quem vem de ônibus e 
traria mais segurança aos pedestres. Pra quem anda de carro parece perto das 
outras portarias, mas para quem anda a pé é uma diferença significativa. 

892 

Ter pontos de ônibus próximo ao Campus 1 (na Av. Trabalhador São Carlense);     
Aumentar o estacionamento de motocicletas próximo ao Dpto. de Engenharia 
Elétrica e a Segurança.    A Polícia Militar deve multar quem estaciona de maneira 
incorreta. 

893 Em qual tipo de: plano de mobilidade a pé, de carro? ou de bicicleta??? 

894 
Complementando a pergunta anterior, eu não tenho interesse nos benefícios 
(motivo de saúde), mas acredito que alunos e funcionários mais jovens tenham e 
seja uma boa maneira de incentivar e conscientizar. 

895 

Estimular, de alguma forma, a comunidade da USP a utilizar algum transporte 
coletivo ou não poluente, como bicicletas, pois mesmo sendo uma universidade 
com a fama que tem, falta a conscientização, tanto de alunos, funcionários e 
docentes, da importância que isto tem atualmente. 

896 

Pedestres, bicicletas, veículos automotores, NÃO podem partilhar a mesma via. 
Pedestre anda no passeio; bicicleta na ciclovia; automotor na rua. As regras de 
trânsito são feitas para TODOS os meios de transporte e portanto a sinalização 
deve ser igualmente visível a todos: pedestres, ciclistas e motoristas. Definir mão 
de direção é fundamental. 

897 
Poderia ter bolsões de estacionamento, com transporte público gratuito circulando 
o campus, bem como bicicletas para empréstimo dentro do campus. 

898 

- O BUSP não deveria ser substituído pelas linhas municipais. Na minha 
percepção isso coloca em risco a segurança dos usuários deste serviço.   - 
Promover mais pedalas.  - Pensar seriamente na criação de vestiários nos 
institutos.  - Aumentar a segurança no campus durante o dia que é quando mais 
relaxamos e mais bikes são roubadas. 

899 - Acessibilidade   - Estacionamento 

900 Ciclo faixas e bicicletários 

901 segurança dos ciclistas para chegar ao campus 

902 
Estacionamentos exclusivos para servidores e melhores estacionamentos para 
motos. 

903 

Sim, tratar os alunos em pé de igualdade com os professores. Isto é, não restringir 
quase a totalidade dos estacionamentos para beneficiar apenas os professores. 
Na maioria do tempo, os estacionamentos ficam vazios e os estudantes ficam sem 
lugar para parar o carro. Ao mesmo tempo, não há nenhum incentivo para se 
adotar outras formas de mobilidade. Se houver incentivo, ele deve se aplicar tanto 
aos alunos quanto aos docentes e funcionários. 
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904 - incentivo ao uso de transporte alternativo  - acessibilidade nos prédios 

905 Privilegiar alternativas de transporte para além do automóvel. 

906 
Abrir as catracas de estacionamento privados.   Aumentar a fiscalização em vagas 
de deficientes e idosos  Aumentar a segurança dos bicicletarios. 

907 A questão do estacionamento, principalmente após às 14hs. 

908 Melhorar a acesso e a circulação de bicicletas 

909 
Calçadas tem que ser mais bem planejada para a mobilidade. Em muitas delas 
existem "obstáculos" como postes e árvores. 

910 
Focar no transporte feito por bicicletas. Criar mais bicicletarios, garantir a 
seguranca das bicicletas, criar ciclofaixas se necessário e com certeza programas 
de incentivo para o uso de bicicletas, em especial para alunos de graduacao. 

911 CIRCULARES DA USP PODER TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS 

912 
Penso que a segurança nos arredores do Campus 1 é um tópico que deveria ser 
priorizado, sobretudo no período noturno; haja vista os assaltos decorrentes nos 
últimos meses. 

913 
qualidade em primeiro lugar, ônibus seguros e confortáveis, sem atrasos, e maior 
número de horários disponíveis. 

914 
Acredito que deveria existir um programa de carona dentro do campus como 
existe de São Carlos para outras cidades o qual os alunos utilizam muito. 

915 

Deveria ser tratada como prioritária a mobilidade dos pedestres (inclusive 
pedestres que apenas acessam o campus para percorrer distâncias menores para 
chegarem a seus destinos) e a questão dos portadores de necessidades 
especiais. 

916 Não 

917 costumo ficar no campus do CRHEA - Broa 

918 
as linhas de onibus espeficias, locais de saida e a possibilidade dos 
deslocamentos ser dentro do campus 2 umas vez que a área abrangida é bem 
maior 

919 

Identificar as áreas limitar (impedir) o acesso do ciclista aos passeios destinados a 
pedestres. Destinar áreas de parada rápida para quem utiliza serviços bancários, 
de saúde, de biblioteca e outros, com luminosos que mostrem o horário em que a 
pessoa estacionou no local, para fiscalização da própria comunidade interessada. 

920 
Primeiramente, deveriam pensar nos deficientes físicos, já que ainda há prédios 
sem acesso para eles (por exemplo, o prédio da engenharia mecatrônica). 

921 

Não vejo rampas que possibilitem um cadeirante andar sozinho pelo Campus 1. 
Muitas escadas, não vejo elevadores. Quando eu mesma tive uma lesão no joelho 
e fiquei com dificuldade de locomoção, evitava vir pra Universidade, pois sofria 
demais em ter que subir escadas toda hora, pra qualquer coisa.Sem contar as 
subidas íngremes que temos do depto de Geotecnia (por exemplo) para o bloco 
E1 (por exemplo). 

922 
Acho fundamental que as aulas sejam concentradas num único bloco e que 
apenas os docentes se desloquem. Isso facilitaria a carona não só para alunos da 
mesma sala, mas para aqueles que estariam no mesmo bloco. 

923 

Precisa de outras portarias abertas, como a que está em finalização proxima ao 
IFSC campus 2. Moro ao lado do campus (Parque Faber), mas atualmente ando 
8km para chegar ao campus, enquanto por uma portaria bem localizada, poderia 
vir andando. 

924 

Incentivar transportes alternativos ao carro é importante devido à notória falta de 
espaço/estacionamento no interior do campus. Porém, a falta de segurança no 
entorno do campus "obriga" que mesmo os residentes próximo ao campus use 
carro para se locomover. É muito arriscado caminhar portando mochilas (p.ex.) no 
entorno do campus 1, mesmo durante o dia. 
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925 
Priorizando o uso de bicicletas, seria interessante pensar em mais vestiários, ao 
menos um por unidade. 

926 incentivo ao uso de bicicletas para alunos. 

927 Segurança. 

928 

Ciclovia, bicicletário, enfim, facilidade de acesso para pedestres, deficientes e 
bicicletas. Além disso, fazer campanhas mais incisivas para convencer as pessoas 
de que é melhor ir para o campus a pé/bicicleta/transporte público, pois só assim 
as condições desses métodos de deslocamento vão ser beneficiadas. 

929 Segurança no trânsito, para aumentar o uso de bicicleta. 

930 

Sim, identifico algumas situações:  Situação 1: É notável e absurda a quantidade 
de pessoas que desrespeitam a proibição de estacionamento em diversos pontos 
da Área 1 (área que utilizo). Esta proibição, muitas vezes, prejudica o 
deslocamento a pé e por bicicleta no interior do campus, inclusive para aquelas 
pessoas que possuem alguma restrição de mobilidade. Na minha opinião, é 
urgentemente necessária a aplicação de multas para estas pessoas, uma vez que 
as vias são públicas e eles estão desrespeitando a legislação.  Situação 2: 
Presença de muitas bicicletas fixadas em postes, corrimões e pilares. Acredito ser 
necessária a instalação de mais bicicletários dentro do campus, notadamente 
próximos a prédios de uso comum, tais como, restaurante universitário, biblioteca, 
blocos de salas de aula. Em determinados caso, a extinção de apenas uma vaga 
de estacionamento, pode contribuir muito para a suprir a falta de bicicletários.  
Situação 3: Ao longo do campus, principalmente em cruzamentos, há muitos 
pontos cegos que dificultam a visibilidade do motorista que está utilizando carro. 
Esta situação, muitas vezes, faz com que a pessoa avance no cruzamento 
podendo causar um acidente de trânsito.  Situação 4: Necessidade de 
implantação de ciclovia/ciclofaixa dentro do campus;  Situação 5: Muitas vezes o 
pedestre não é visualizado pelo motorista de carro, pois está em um nível inferior 
da calçada (causada pelo desnível do terreno). Sendo assim, muitas vezes é 
necessária a execução de travessias elevadas em alguns pontos dentro do 
campus, inclusive com a melhoria da iluminação, ou mesmo a implantação de 
uma iluminação diferenciada. 

931 Aumento de segurança no entorno da USP. 

932 Segurança nos arredores da universidade 

933 Indicação de rotas de omnibus do e para os campus da USP 

934 
posso compartilhar experiencias e contar com faço para vir de bike, depois de ter 
sido atropelado uma vez fora do campus e uma vez DENTRO do campus 

935 
Mais opções de horários para se deslocar. E uma quantidade maior de ônibus nos 
horários críticos para os alunos: 13h 17h 

936 
recebendo um incentivo financeiro para a compra e uso de bicicletas (mecânica 
ou elétrica) 

937 As frequências dos horários do ônibus. 

938 

Do ponto de vista de um pedestre, estou presenciando cada vez mais 
concorrência com as bicicletas. As ciclovias existentes são faixas de pouca 
extensão, que não levam a lugar nenhum. Eu faço minha parte, mas vejo que elas 
não são respeitadas pelas maiorias dos pedestres que, mesmo em calçadas 
largas, caminham pela pequena extensão das ciclovias. O inverso também ocorre, 
com os ciclistas utilizando as calçadas para as bicicletas; não foram poucas as 
vezes que tive que sair da calçada ou desviar do meu caminho para deixar uma 
bicicleta passar, ou quase colidindo com um mais desatento. Na minha opinião, 
deve-se investir em mais ciclovias no campus e em alguma forma de barreira para 
não deixar as bicicletas atrapalharem, como, por exemplo, na área em torno do 
bandejão e na calçada do CEFER. 

939 Não 
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940 

Estímulo à menor presença de automóveis, a partir de campanha de educação, 
adaptações físicas e bonificações para quem comprovadamente acessa os Campi 
por meios não motorizados. Ah, a campanha deve ser jovem, bonita e alegre, 
mostrando as vantagens de se deixar o automóvel de lado, principalmente 
vinculando a mudança de estilo de vida à saúde e convivência humana. Por favor, 
ridicularizem as caminhonetes e SUVs!  = ] 

941 
O maior problema no campus 1, são as vagas para estacionamento, ainda mais 
para pessoas que se deslocam de outras instituições e cidades, quando em visita 
a USP. Perde-se muito tempo para se encontrar um local para estacionar. 

942 

Sugiro haver "pontos de carona" dentro dos Campi, pois sabendo que o caronista 
é da comunidade da USP me sinto mais seguro.   O ônibus que liga os Campi 1 e 
2 deveria ter pontos estratégicos ao longo do percurso. Em muitos casos é 
inviável ir para um Campus para poder se locomover para o outro Campus. Os 
horários dos ônibus devem ser mais frequentes. Esse ônibus deve continuar a ser 
gratuito. Várias universidades europeias possuem trens elevados, pequenos e 
rápidos para ligar os Campi. 

943 Segurança 

944 Não privatizar os ônibus e ter mais linhas 

945 
Vendo a situação de colegas, eles precisam de mais horários de ônibus 
atendendo o campus 2. 

946 
Em parceria com a Prefeitura municipal, poderia ser criada uma ciclovia que 
partisse do Santa Felícia até o campus 1 

947 Segurança, quantidade adequada de transporte e horários mais apropriados 

948 
Maior segurança no trajeto entre minha casa e o campus 1, para que eu me sinta 
mais confortável indo a pé ou de bicicleta. 

949 Acesso de veículos de pessoas externas a USP. 

950 

Tem pessoas como eu, que precisamos ir até o campus 2 os fins de semana, ficar 
ate tarde (21-22hs) trabalhando no laboratorio em dias de semana, e chegar ou ir 
em bora em horarios onde o onibus da USP tem faixas muito grandes como das 
10hs-12:10hs ou das 14hs-4:10hs. 

951 

Retirada de cancelas para estacionamentos exclusivos de algumas unidades do 
Campus, ou que o acesso a esses bolsões seja de uso de todos os funcionários e 
docentes.  Principalmente o bolsão ao lado da Creche, que fica parcialmente 
vazio, na maioria dos dias da semana mas, por conta da cancela, ninguém pode 
ocupar estas vagas e acabam por estacionar indevidamente nas proximidades 
(inclusive nas vagas de embarque/desembarque de crianças da Creche). 

952 
Manter o uso do transporte diretos C1-C2 apenas para pessoas ligadas a USP. 
Aumentar os pontos de parada dos ônibus, ex: um próximo ao Dpto. Da Materiais. 

953 

Construção de pontos de fixação de bicicleta com maior segurança (com câmera, 
próximo a guaritas, etc.). Disponibilização de ônibus ou van para funcionários 
(horários fixos).  Preservar árvores para sombreamento de calçadas.  Cobrar 
finalização mais rápida de obras nos campi, como a instalação da iluminação por 
LED, a qual obstruiu várias calçadas por meses.  Solicitar instalação de semáforos 
no acesso da arquitetura para ser mais seguro para ciclistas em horários de pico.  
Definição de uma das calçadas da via principal da arquitetura (entrada até o IFSC) 
para bicicletas. Esta via é muito estreita para veículos estacionados + duas vias + 
bicicletas. 

954 
Vagas para estacionamento no campus I e linhas de ônibus urbano para o 
campus II. 

955 
Sim. Como o problema da declividade natural do Campus vai ser tratada face ao 
deslocamento do deficiente físico, uma vez que esta declividade é superior a 
8,33%? E os corrimãos que são obrigatórios a partir da inclinação de 8,33%? 

956 Não 
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957 
Punições rigorosas para veículos estacionados de maneira irregular, como em 
áreas sinalizadas como proibidas, dentro do campus. 

958 Priorização do pedestre e ciclista. 

959 
A questão do transporte público/ou transporte da USP com mais ônibus e horários 
mais flexíveis e acesso dentro do Campus II até os prédios da Eng. de Materiais e 
o prédio da Eng. Aeronáutica 

960 
O transporte do campus 1 para o campus 2.  Ciclovias com acesso aos dois 
campi. 

961 

Não deveria haver diferenciação de espaço no campus entre alunos e 
professores/funcionários. Essa diferença causa desconforto, principalmente para 
os alunos da pós-graduação, que consideram também um trabalho aqui na USP e 
não apenas um estudo. 

962 melhoria do transporte coletivo urbano. 

963 Não 

964 
Aumentar a quantidade de horários disponíveis dos ônibus e a quantidade deles, 
para evitar longas esperas nas filas. 

965 Segurança no entorno da Universidade (campus 1). 

966 

talvez o estudo sobre a possibilidade de um onibus da USP passar em 
determinados locais da cidade, pegando pessoal para trabalhar, como é feito por 
algumas empresas, a custo de transporte coletivo viável a se estudar) e em 
horários estratégicos para atendimento dos horários de expediente, seja uma boa 
opção. 

967 

Acredito que para os alunos seria ideal as aulas se concentrarem apenas num 
dos Campi, pelo menos ao longo do dia. É desgastaste e caro esse transporte. A 
logística pode ser um pouco mais complicada inicialmente, uma vez que as 
unidades terão que conversar e entrar em sintonia. Porém,  isso evitaria os ônibus 
lotados (os alunos de diferentes unidades ou cursos poderiam alternar os dias de 
aula no campus 2, por ex.) e uma vez lá, passariam o dia todo. 

968 
Trabalho no Campus 2 e é altamente recomendável que o PARE para quem está 
na Av. João Dagnone no cruzamento da última rua antes da entrada do Campus 
seja colocado nesta outra rua, que não possui movimento, e não na avenida. 

969 
Transporte mais adequado entre os campi.  Incentivo ao uso de transporte 
alternativo.  Vagas de estacionamento. 

970 
Sim, a criação de uma ciclovia entre os campus, e articulação com a prefeitura 
para criação de ciclofaixas em ruas de acesso ao campus como a Av. Trabalhador 
São carlense, Av. São Carlos, Miguel Petroni, entre outras. 

971 estacionamentos 

972 

Os veículos do transporte público municipal são muito velhos, a maioria são da 
década de noventa (quando frequentava o ensino fundamental) e isso 
notoriamente desmotiva as pessoas que tem carro a usufruir do transporte 
público. O preço da passagem é alto para os trechos percorridos. 

973 
Manutenção do Sistema de Transporte que vigora, que atende aos estudantes de 
maneira eficiente 

974 Dar caronas e respeitar os pedestres nas faixas. 

975 Prioridade as bicicletas! E por favor não troquem os ônibus da usp pela Athenas. 

976 
Adequação dos prédios antigos para pessoas com dificuldades de locomoção, 
como instalação de elevadores. 

977 
é absolutamente necessário que o desrespeito e a violação das normas de 
trânsito seja punido.    os estacionamentos internos deveriam ser reservados aos 
funcionarios (pelo menos no campus 1) 

978 
SIM, reiteradamente SIM. Não obstante ser uma característica do povo brasileiro, 
a deseducação no trânsito e a falta de civilidade e respeito aos pedestres, seria de 
VITAL importância que houvesses intervenções no Campus em duas questões:  
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01) REDUÇÃO DE VELOCIDADE, existem pessoas (servidores técnico 
administrativos - se precisar dou o nome) e até mesmo docentes, que 
efetivamente não respeitam o limite de velocidade, 02) RESPEITO as faixas de 
pedestres, elas são SOLENEMENTE ignoradas, se em algum momento houvesse 
uma mudança de cultura em relação as duas questões apontadas, seria muito 
bom. 

979 

Avaliar o uso dos estacionamentos privativos dentro do campus (destinado 
apenas a docentes e funcionários). Recentemente observo o estacionamento 
privativo do ICMC sempre com muitas vagas disponíveis, que poderia estar sendo 
utilizadas por demais usuários do campus. É preciso que os estacionamento 
privativos sejam equacionados corretamente para comportarem o fluxo médio de 
carros, evitando ociosidade de vagas. 

980 Implantação de ciclovias e clicofaixas. 

981 
Sim!  AUMENTAR O NÚMERO DE ESTACIONAMENTO!  A FALTA DE 
ESTACIONAMENTO DENTRO DO CAMPUS 1 É UMA VERGONHA PARA UMA 
UNIVERSIDADE COMO A USP! VERGONHA! VERGONHA! 

982 
O fim do confisco de vagas de estacionamento dentro do campus. Um exemplo é 
o do bolsão do ICMC, que foi fechado aos alunos e fica com vagas osciosas 
enquanto o resto do campus não possui vagas suficientes. 

983 
Sim.  1) Ciclovias entre o campus-1 e 2, com rota alternativa à Miguel Petroni.  
2)Extensão do horário de ônibus até às 20:00 h  3) Plantio de árvores 

984 Desincentivo do uso de automoveis 

985 Não 

986 Considero a segurança fator primordial. 

987 

Me parece trivial implantar uma ciclovia na subida ao lado do campo de futebol da 
Área 1 do nosso Campus.    Passo ali diariamente de bicicleta e vejo que temos 
espaço para a ciclovia, possivelmente com uma via em cada lado da rua, e 
certamente sem atrapalhar os pedestres.    Ali é uma subida e os ciclistas movem-
se naturalmente com menor velocidade. Os motoristas em geral são 
conscientes[1], mas o ciclista fica constrangido e tende a se colocar em posição 
perigosa para que o motorista possa ultrapassá-lo.    [1] Exceção feita a alguns 
funcionários do próprio Campus. Inclusive a segurança já me agrediu verbalmente 
e me ameaçou fisicamente depois que reclamei por ter sido fechado por eles ao 
me deslocar de bicicleta. 

988 

Deveria ter mais ônibus para transporte entre campus 1 e campus 2, nos horários 
de pico, para que atenda todos os usuários dentro das normas de segurança e 
conforto, evitando a superlotação (acima de 80 pessoas em alguns casos) na 
maior parte (em torno de 70%) do período letivo. 

989 

Este não é o primeiro questionário que repondo sobre este assunto. Espero que 
desta vez ele contribua para estabelecer ações para a melhoria da vida nos 
câmpus. A quantidade de veículos dentro do câmpus 1 degradou enormemente a 
qualidade de vida. Estou aqui desde a década de 70 e acompanho e lamento a 
degradação. O que presenciamos aqui é a reprodução do caos das cidades. 
Automóveis estacionados impunemente em vagas reservadas, sobre faixas de 
pedestres, sobre gramados. Sem qualquer restrição. Somos uma universidade. 
Devemos acreditar, praticar e difundir o que tanto sabemos. Neste aspecto, 
falhamos. Devemos dar exemplos. O cidadão comum deve olhar para a vida em 
nosso campus e suspirar: “Puxa, como seria bom se nossa cidade fosse como lá!” 
Eu viria para o campus 1 de ônibus, se houvesse um bom serviço. Creio que em 
breve será preciso tomar medidas radicais para restaurar um pouco de conforto e 
freiar a degradação. Uma das medidas seria: vagas zero para estacionamento. 
Nenhuma ampliação. E começar as restrições. Com determinação. 

990 
Acessibilidade do campus 2 a pessoas com mobilidade reduzida e melhoria do 
serviço de ônibus entre campus 1 e 2, pois os horários são bastante limitados e 
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por vezes os ônibus partem com superlotação, pondo em risco a segurança dos 
usuários 

991 
sim, facilidade no transporte urbano, uma linha direta para USP ou transporte 
fornecido pela USP, assim seria diminuido a quantidade de carros dentro do 
campus. 

992 
Oferecimento de transporte público de qualidade, a qual inclui baixa lotação, 
oferecimento de horários que estejam em consonância c/ os horários dos 
usuários, ar condicionado no verão, pontos de parada convenientes, etc. 

993 Não deveria acabar o transporte oferecido pela USP entre os campus 1 e 2 

994 
Ampliar o número de portarias de acesso e criar novos caminhos a pé dentro do 
campus 

995 
Plano de racionalização de mobilidade do CDCC até Campus USP 1 e Campus 
USP 2 e vice-versa 

996 
Convênio com a empresa prestadora de serviço de transporte público dar 
descontos aos funcionários que utilizam o mesmo. 

997 
Bicicletas e acesso pleno por deficientes fisicos.  Uma pesquisa parecida com 
esta foi feita ha mais de um ano e tenho a impressao de que nada mudou. 
Gostaria que esta realmente surtisse efeito. 

998 

1) Atuação conjunta com a Prefeitura Municipal que viabilize: (a) linhas de ônibus 
mais eficientes a atender as áreas 1 e 2; (b) melhores condições para uso de 
bicicleta no trânsito de São Carlos (mais ciclovias, campanhas frequentes de 
conscientização da população, fiscalização e sinalização). 2) Criação de um 
software para caronas (oferta e busca de caronas), com ênfase para dentro de SC 
e áreas 1 e 2, mas tb de SC para outros campi USP. 

999 

O primeiro ponto é considerar os usuários com o mesmo status, ou seja, a 
comunidade "USPiana" sem distinção de vínculo. Tal assunto é necessário, pois 
com o problema de mobilidade no campus, foi inicialmente tomada medidas para 
melhorar os problemas de docentes e funcionários. Vide situação do ICMC-USP, 
em que existem apenas 18 vagas abertas ao público e mais de 150 privadas a 
funcionários e docentes que permanecem ociosas durante o dia. Note que mesmo 
que todos os alunos e frequentadores utilizassem carona, não seria possível 
utilizar o transporte particular.   Planos de meta para funcionários, USP-Coins para 
alunos, identificação de Hot-spots (criando vagas com rodízio por tempo máximo 
de uso, i.e, ao redor dos bancos e unidades de atendimento) podem de fato ajudar 
a melhorar a mobilidade, porém é preciso que as soluções visem a melhora da 
mobilidade para todos e não de uma classe específica de usuário. 

1000 

Acho que deveria ter uma fiscalização rigorosa e até mesmo multar as pessoas 
que não respeitam a velocidade dentro do campus, as que estacionam em lugar 
proibido e as que "egoisticamente" usam duas vagas para estacionar, sendo que 
aqui já é um sufoco para achar onde uma vaga. 

1001 

A portaria da física (abaixo da igreja Nossa Senhora de Fátima) deveria ficar 
aberta 24h, assim como acontece com outras portarias. Muitas vezes vou de carro 
para a USP (apesar de morar a 1 quadra), pois sei que vou voltar tarde e o portão 
estará fechado. 

1002 

Que as pessoas que elaborarão o plano, se coloquem no lugar dos usuários.  
Quando chove ou há muito sol, por exemplo, existe muita gente para pegar o 
ônibus nos pontos e não há cobertura o suficiente, fazendo com que as pessoas 
tenham que esperar fora dos abrigos se molhando ou tomando muito sol.  Muitas 
vezes os ônibus partem do ponto extremamente lotados, com muito mais do que 
os 80 passageiros permitidos. Até o dia que acontecer um acidente e o motorista 
bater o ônibus. Então várias pessoas vão se machucar por não estarem em 
segurança o suficiente dentro do ônibus (muito apertado, sem local para se 
segurar). A USP espera os acidentes PREVISÍVEIS acontecerem para tomar 
alguma atitude. Foi assim com a menina que caiu uma árvore na cabeça e ela 
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veio a falecer, será assim com acidentes provocados pelo ônibus.  Acessibilidade 
para pessoas com deficiência física então, nem se fala. Nota ZERO. Tanto na 
área I quanto na área II. Pior na área II, porque os prédios dos departamentos são 
mais afastados... 

1003 
Mais incentivo para quem vier ao campus utilizando meios de transporte não 
motorizados. 

1004 
instalação de onibus a cada hora da USP fora do campi para apanhar os alunos e 
funcionarios que moram a + ou - de 10 a 15 quadras de distancia, desafogaria os 
estacionamentos 

1005 

Eu não venho de bicicleta pois acho que o entorno da USP é de foma geral pouco 
seguro para o ciclista. Acho que a proposta e envio para as autoridades 
competentes de um projeto simples de uma ciclovia seria muito pertinente. E 
quando digo simples, é que a proposta deveria ser simples para ser viavel de ser 
executada, uma proposta para aumentar a seguranca do ciclista e nao para tentar 
deixar a vida dele perfeita. 

1006 
Não sei se é prioritária, mas falta de local para tomar banho e trocar de roupa 
(para usar bicicleta) perto do local de trabalho é um dos fatores que desmotiva o 
uso 

1007 
Segurança ao redor do campus.  Construção de estacionamentos no campus, 
sendo esses NÃO fechados à funcionários. 

1008 
Acessibilidade como disse no item anterior que é somente para Ingles na atual 
situação. Basta agluem se sentar numa cadeira de rodas e tentar andar pelo 
campus pra ver. Arummar calçadas também. Segurança em torno da USP. 

1009 

Ter um programa de orientações para os pedestres, ciclistas e motoristas (moto e 
carro) do campus para evitar acidentes e respeitarem normas de trânsito. 
Construção de uma ciclovia no campus para mais segurança dos ciclistas, ter 
estacionamento de motos próximo ao UBAS, pois as pessoas colocam as motos 
sobre a calçadas, diminuindo ainda mais a mobilidade de pedestres e cadeirantes. 
Estabelecer os horários para entrada e saída de caminhões no campus, pois em 
muitos casos entram nos horários de maior fluxo de transito de veículo e pessoas 
e estacionam no meio da rua colocando em risco os motoristas que precisam ir 
para a contra mão e os pedestres que em muitas vezes precisam caminhar na rua 
pois o caminhão estaciona sobre a calçada. 

1010 

Construção de ciclovias/ciclofaixas  Construção de bicicletários SEGUROS  
Cobrança pelo estacionamento  Construção de mais acessos para pedestres e 
ciclistas ao Campus  Abertura dos acessos já construídos: há um em frente a 
FIPAI que está pronto à meses mas o portão continua trancado... Pra que serve? 

1011 

Conscientizar as pessoas que as faixas de bicicleta deveriam ser utilizados pelas 
mesmas ao invés dos pedestres que simplesmente ignoram a faixa, acho que 
chamando a atenção para esse pequeno detalhe possa servir de estímulo para 
que os mesmos adotem bicicletas como meio de transporte. 

1012 
Facilitar a entrada no câmpus 1 (e no câmpus 2) para pedestres e/ou ciclistas, 
considerando portões fechados que poderiam ser abertos pelo menos em parte do 
tempo (p. ex., abrir o portão da 28 de Setembro na hora do almoço). 

1013 

Acessibilidade a cadeirantes a todos os prédios e locais de atendimento ao 
público interno e externo. Melhor identificação visual dos prédios e mapas do 
campus. Uma linha, pelo menos, de ônibus que passe pelas portarias da 
Matemática e da Arquitetura. Ciclovia até o cartódromo e até a avenida São 
Carlos 

1014 

Além da segurança necessitar de maior atenção, é essencial uma melhor 
distribuição do nº de vagas para carros e motos. Também seria de fundamental 
importância uma parceria efetiva entre o governo municipal e a Universidade no 
estudo e aplicação de soluções para a melhoria do transporte público e da 
viabilidade, com segurança, do uso do transporte alternativo, levando essas 
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questões à comunidade local para discussão. 

1015 

Acredito que um plano de mobilidade precisaria contemplar as questões de 
segurança. Incentivos são muito interessantes, mas dificilmente pesariam na 
escolha de alternativas de mobilidade se estas ainda representassem riscos para 
os usuários do campus. 

1016 

Incentivar as caronas;  Dificultar o acesso de carros;  Integrar o sistema de 
transporte público com os campi;  Intensificar os ônibus da usp (campus 1 <-> 
campus 2);  Aumentar o número de acessos para pedestres e ciclistas;  Diminuir a 
quantidade de estacionamentos (quanto mais estacionamento mais carros);  
Incentivar o uso das áreas em volta e dentro dos campie, principalmente de noite, 
isso melhora a sensação de segurança e gera entretenimento para a cidade;  Não 
utilizar a polícia militar dentro dos campi, eles são treinados para o confronto e 
não para servir a população;   Promover e facilitar eventos tanto dentro dos campi 
quanto em volta deles, a utilização dessas areas pela população não apenas 
melhora a segurança,  como também diminui a distância social entre a 
universidade e a cidade. 

1017 Ciclovias, ciclofaixas e estacionamentos seguros para bicicletas, com câmeras! 

1018 
A questão da violência, em especial nas saídas do campus 1, está dificultado o 
trânsito de alunos ao campus. Deveria ser colocado mais patrulhamento naquelas 
saídas. 

1019 Ciclovia entre as duas areas 

1020 
Construção de ciclovias e/ou ciclofaixas do campus 1 ao campus 2.  Ampliação do 
serviço de ônibus da PUSP, mas NUNCA o uso de terceirização pela Athenas 
Paulista. 

1021 

Acredito que se o ônibus da própria USP tivesse um trajeto que não fosse fixo em 
1 ponto por campus já seria bem mais aceito pela população uspiana. Colocar 
uma empresa de fora não vai melhorar em nada, visto que a população de São 
Carlos já sofre com o serviço prestado pela empresa de transporte urbano da 
cidade. 

1022 
Acho que mais portarias deveriam ser abertas, mesmo que somente para 
pedestres. Quanto mais fácil for chegar ao campus a pé, maior o incentivo para a 
pessoa deixar o carro em casa. 

1023 

Se a questão de estacionamentos fizer parte desse plano, acredito que deveriam 
ser retiradas as cancelas que reservam muito mais vagas do que são necessárias, 
fazendo com que a taxa de ocupação dos estacionamentos diminua e o transito 
interno piore bastante. Penso que uma abordagem melhor seria reservar apenas o 
número de vagas necessário e aplicar multas a quem desrespeitar a reserva. 
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Pesquisa de opinião sobre as condições de mobilidade no campus 

Instruções 

Leia atentamente as questões abaixo. O questionário é estruturado de forma lógica, portanto 
conforme a resposta você seguirá a sequência das questões ou passará para o próximo tema. 

Parte I: Perfil 

1) Gênero: 

a. Masculino 

b. Feminino 

 

2) Idade: 

a. Menos de 18 anos 

b. 18 a 24 anos 

c. 25 a 30 anos 

d. 31 a 39 anos 

e. 40 a 49 anos 

f. 50 a 59 anos 

g. 60 anos ou mais 

 

3) Principal vinculação com a universidade: 

a. Aluno de graduação (passe para a questão 4) 

b. Aluno de pós-graduação (passe para a questão 7) 

c. Servidor docente (passe para a questão 9) 

d. Servidor técnico administrativo (passe para a questão 11) 

e. Outro (passe para a questão 13) 

Alunos de graduação 

4) Número USP (opcional): _____________________________________ 

 

5) Curso:    _____________________________________ 

 

6) Mora no alojamento: 

a. Sim (passe para a questão 18) 

b. Não (passe para a questão 14) 

Alunos de pós-graduação 

7) Número USP (opcional): _____________________________________ 

 

8) Departamento:    _____________________________________ 

Passe para a questão 14 
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Servidor docente 

9) Número funcional (opcional):  _____________________________________ 

 

10) Setor do campus:   _____________________________________ 

Passe para a questão 14 

Servidor técnico administrativo 

11) Número funcional (opcional):  _____________________________________ 

 

12) Setor do campus:   _____________________________________ 

Passe para a questão 14 

Outros 

13) Departamento:    _____________________________________ 

Parte II: Características de deslocamento 

14) Você reside na cidade de São Carlos? 

a. Sim 

b. Não (passe para a questão 21) 

 

15) INDIQUE A ESQUINA MAIS PRÓXIMA do local onde reside em São Carlos: 

Rua 1 - _____________________________________________________ 

Rua 2 - _____________________________________________________ 

16) De maneira geral, de onde você inicia o seu deslocamento para a universidade? 

a. Casa (passe para a questão 18) 

b. Trabalho 

c. Outro (especifique) ______________________________ 

 

17) INDIQUE A ESQUINA MAIS PRÓXIMA do ponto onde você inicia o deslocamento até 

o campus: 

Rua 1 - _____________________________________________________ 

Rua 2 - _____________________________________________________ 

18)  A quantas quadras da sua casa fica o ponto de ônibus mais próximo? 

a. Menos de 1 quadra (menos de 100 m) 

b. 1 quadra (aproximadamente 100 m) 

c. 2 quadras (aproximadamente 200 m) 
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d. 3 quadras (aproximadamente 300 m) 

e. 4 quadras (aproximadamente 400 m) 

f. 5 quadras (aproximadamente 500 m) 

g. 6 quadras (aproximadamente 600 m) 

h. 7 quadras (aproximadamente 700 m) 

i. 8 quadras (aproximadamente 800 m) 

j. 9 quadras (aproximadamente 900 m) 

k. 10 quadras (aproximadamente 1000 m) 

l. 11 quadras (aproximadamente 1100 m) 

m. 12 quadras (aproximadamente 1200 m) 

n. 13 quadras (aproximadamente 1300 m) 

o. 14 quadras (aproximadamente 1400 m) 

p. 15 quadras (aproximadamente 1500 m) 

q. Mais de 15 quadras (mais de 1500 m) 

r. Não sei 

 

19) Você conhece as linhas do transporte público urbano que passam próximas ao 

campus? 

a. Sim. Não tenho dificuldade caso precise utilizar ônibus para ir até o campus 

b. Conheço a maioria. Não tenho muita dificuldade caso precise utilizar ônibus 

para ir até o campus 

c. Conheço a minoria. Tenho dificuldade caso precise utilizar ônibus para ir até o 

campus 

d. Não. Tenho muita dificuldade caso precise utilizar ônibus para ir até o campus 

 

20) Independente do modo de transporte que você utiliza, qual tempo você acha 

aceitável para realizar o deslocamento casa-universidade? 

a. Menos de 5 minutos 

b. De 5 a 10 minutos 

c. De 10 a 15 minutos 

d. De 15 a 20 minutos 

e. De 20 a 25 minutos 

f. De 25 a 30 minutos 

g. De 30 a 35 minutos 

h. De 35 a 40 minutos 

i. De 40 a 45 minutos 

j. De 45 a 50 minutos 

k. De 50 minutos a 1 hora 

l. Mais de 1 hora 
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Parte III: Características da área 1 do campus USP de São Carlos 

21) Você frequenta a área 1 do campus de São Carlos (“campus 1”)? 

a. Não (passe para a questão 47) 

b. Raramente (passe para a questão 47) 

c. 1 dia a cada quinzena 

d. 1 dia por semana 

e. 2 dia por semana 

f. 3 dia por semana 

g. 4 dia por semana 

h. 5 dia por semana 

i. 6 dia por semana 

j. 7 dia por semana 

 

22) Há quanto tempo você frequenta regularmente a área 1 do campus de São Carlos 

(“campus 1”)? 

______________ano(s) 

23) Qual entrada da área 1 do campus de São Carlos que você normalmente utiliza? 

a. Portaria do observatório (Av. Dr. Carlos Botelho) 

b. Portaria da Física (Rua Miguel Petroni, logo abaixo da Igreja de N. Sra. de 

Fátima) 

c. Portaria da Física/Produção (Rua Miguel Petroni, em frente à Praça dos 

Universitários) 

d. Portaria da Arquitetura (Av. Trabalhador São-carlense) 

e. Portaria da Matemática e Computação (Rua Dr. Carlos de Camargo Sales, junto 

ao CAASO) 

 

24) Analisando a área 1 como um todo, você acha que é acessível aos usuários com 

algum tipo de restrição de mobilidade? 

a. Sim. Nunca notei obstáculos que restringissem a acessibilidade a estes 

usuários nas dependências do campus 

b. Grande parte do campus sim. Algumas áreas possuem obstáculos, mas de 

maneira geral considero o campus acessível a estes usuários 

c. Pequena parte do campus sim. Há diversas áreas que não oferecem condições 

básicas de acessibilidade a estes usuários 

d. Não. O campus não oferece condições básicas de acessibilidade a estes 

usuários 
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25) Dentre os prédios que você frequenta na área 1, como você avalia a acessibilidade 

para os usuários com algum tipo de restrição de mobilidade? 

a. Ótima. Prédios totalmente equipados para receber os usuários com algum tipo 

de restrição de mobilidade 

b. Boa. Prédios parcialmente equipados, mas possuem boas condições para 

atender os usuários com algum tipo de restrição de mobilidade 

c. Regular. Prédios pouco equipados, com limitações para atender os usuários 

com algum tipo de restrição de mobilidade 

d. Ruim. Prédios não equipado para receber os usuários com algum tipo de 

restrição de mobilidade 

26) Você já teve sua bicicleta furtada/roubada DENTRO do “campus 1”? 

a. Sim, foi furtada de um bicicletário 

b. Sim, foi furtada fora de um bicicletário 

c. Sim, foi roubada mediante abordagem 

d. Não (passe para a questão 29) 

 

27) Quando sua bicicleta foi furtada/roubada? 

a. A menos de 6 meses 

b. Entre o período de 6 meses a 1 ano 

c. Entre o período de 1 ano a 2 anos 

d. Entre o período de 2 anos a 3 anos 

e. Entre o período de 3 anos a 4 anos 

f. Entre o período de 4 anos a 5 anos 

g. A mais de 5 anos 

 

28) Gostaria de deixar algum comentário sobre o assunto? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

29) Qual é o modo de transporte principal que você utiliza para se deslocar até a área 1 

do campus de São Carlos (“campus 1”)? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano - (passe para a questão 32) 

d. Automóvel, na condição de MOTORISTA (passe para a questão 38) 

e. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

f. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

g. Motocicleta 

h. Outro (especifique) ________________________________________ 
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30) Há quanto tempo você se desloca desta maneira até o campus 1? 

a. Há menos de 6 meses 

b. Há mais de 6 meses (passe para a questão 42) 

 

31) Qual modo você utilizava antes? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano 

d. Automóvel, na condição de MOTORISTA 

e. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

f. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

g. Motocicleta 

h. Nenhum. Antes deste período não frequentava o campus 

i. Outro (especifique) ________________________________________ 

Passe para a questão 42 

32) Como você avalia a frequência de atendimento? 

a. Ótima (intervalo de atendimento de 15 minutos ou menos) 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim (intervalo de atendimento de 60 minutos ou mais) 

 

33) Como você avalia a pontualidade? 

a. Ótima (nunca atrasa) 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim (sempre atrasa) 

 

34) Como você avalia o tempo de viagem? 

a. Ótimo (praticamente o mesmo tempo que levaria de automóvel) 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim (duas ou mais vezes o tempo que levaria de automóvel) 

 

35) Como você avalia a lotação dos veículos? 

a. Ótima (quando há assentos livres) 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim (quando o veículo está lotado) 

 

36) Há quanto tempo você se desloca desta maneira até o campus 1? 

a. Há menos de 6 meses 

b. Há mais de 6 meses (passe para a questão 43) 
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37) Qual modo você utilizava antes? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Automóvel, na condição de MOTORISTA 

d. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

e. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

f. Motocicleta 

g. Nenhum. Antes deste período não frequentava o campus 

h. Outro (especifique) ________________________________________ 

Passe para a questão 43 

38) Você “dá carona” para outras pessoas até a área 1? 

a. Frequentemente 

b. Raramente 

c. Nunca (passe para a questão 40) 

 

39) Em média, a quantas pessoas você “dá carona” até a área 1? 

a. 1 pessoa 

b. 2 pessoas 

c. 3 pessoas 

d. 4 pessoas 

 

40) Você sempre utiliza o automóvel para acessar o “campus 1”? 

a. Sim, sempre utilizo o automóvel (passe para a questão 42) 

b. Não, às vezes utilizo outro(s) modo(s) de transporte 

 

41) Qual modo de transporte você utiliza para substituir o automóvel? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano 

d. Motocicleta 

e. Outro (especifique) ________________________________________ 

 

42) Por que você NÃO utiliza o transporte público urbano, como modo principal, para se 

deslocar até o “campus 1”? (se for necessário, marque mais de uma alternativa) 

a. Moro muito perto do “campus 1” 

b. Andar de ônibus é muito desconfortável 

c. O ponto de ônibus é muito longe da minha casa 

d. Há poucos horários de ônibus para o “campus 1” 

e. Há poucos pontos de ônibus próximo ao “campus 1” 

f. Outras pessoas dependem do meu modo de transporte. Exemplo: levar filho 

na escola 

g. Outros motivos (especifique) ____________________________ 
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43) Classifique, SOMENTE para os turnos que você costuma acessar ou se deslocar AO 

REDOR do “campus 1”, qual a sua SENSAÇÃO DE SEGURANÇA em relação a assalto e 

outros tipos de violência ou assédio: 

 

Gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

44) Você presenciou ou sofreu algum tipo de violência ou assédio NO ENTORNO do 

“campus 1”: 

a. Sim 

b. Não (passe para a questão 46) 

Gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

45) Que tipo de violência ou assédio você presenciou ou sofreu? (se for necessário, 

marque mais de uma alternativa) 

a. Sofri um assalto 

b. Sofri mais de um assalto 

c. Presenciei um assalto 

d. Presenciei mais de um assalto 

e. Sofri uma tentativa de assalto 

f. Sofri mais de uma tentativa de assalto 

g. Presenciei uma tentativa de assalto 

h. Presenciei mais de uma tentativa de assalto 

i. Sofri assédio sexual, uma vez  

j. Sofri assédio sexual, mais de uma vez 

k. Presenciei um ato de assédio sexual 

l. Presenciei mais de um ato de assédio sexual 

m. Sofri assédio moral, uma vez  

n. Sofri assédio moral, mais de uma vez 

o. Presenciei um ato de assédio moral 

p. Presenciei mais de um ato de assédio moral 

q. Outros (especifique) _________________________________ 
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46) Com relação a medidas de segurança no ENTORNO e DENTRO do “campus 1”, você é 

favorável a (se for necessário, marque mais de uma alternativa) 

a. Intensificação das rondas no ENTORNO do campus, pela Guarda Universitária 

(PPUSP) 

b. Intensificação das rondas no ENTORNO do campus, pela Policia Militar 

c. Intensificação das rondas no ENTORNO do campus, pela Guarda Municipal 

d. Intensificação de rondas DENTRO do campus, pela Guarda Universitária 

(PPUSP) 

e. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Policia Militar 

f. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Policia Militar, mas somente 

nos horários mais críticos, como à noite e durante grandes eventos 

g. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Guarda Municipal 

h. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Guarda Municipal, mas 

somente nos horários mais críticos como à noite e durante grandes eventos 

i. Instalação de mais câmeras de monitoramento 

j. Nenhuma das alternativas 

Gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Parte IV: Características da área 2 do campus USP de São Carlos 

47) Você frequenta a área 2 do campus de São Carlos (“campus 2”)? 

a. Não (passe para a questão 81) 

b. Raramente (passe para a questão 81) 

c. 1 dia a cada quinzena 

d. 1 dia por semana 

e. 2 dia por semana 

f. 3 dia por semana 

g. 4 dia por semana 

h. 5 dia por semana 

i. 6 dia por semana 

j. 7 dia por semana 

48) Há quanto tempo você frequenta regularmente a área 2 do campus de São Carlos 

(“campus 2”)? 

______________ano(s) 

49) Analisando a área 2 como um todo, você acha que é acessível aos usuários com 

algum tipo de restrição de mobilidade? 

a. Sim. Nunca notei obstáculos que restringissem a acessibilidade a estes 

usuários nas dependências do campus 

b. Grande parte do campus sim. Algumas áreas possuem obstáculos, mas de 

maneira geral considero o campus acessível a estes usuários 
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c. Pequena parte do campus sim. Há diversas áreas que não oferecem condições 

básicas de acessibilidade a estes usuários 

d. Não. O campus não oferece condições básicas de acessibilidade a estes 

usuários 

 

50) Dentre os prédios que você frequenta na área 2, como você avalia a acessibilidade 

para os usuários com algum tipo de restrição de mobilidade? 

a. Ótima. Prédios totalmente equipados para receber os usuários com algum tipo 

de restrição de mobilidade 

b. Boa. Prédios parcialmente equipados, mas possuem boas condições para 

atender os usuários com algum tipo de restrição de mobilidade 

c. Regular. Prédios pouco equipados, com limitações para atender os usuários 

com algum tipo de restrição de mobilidade 

d. Ruim. Prédios não equipado para receber os usuários com algum tipo de 

restrição de mobilidade 

51) Você já teve sua bicicleta furtada/roubada DENTRO do “campus 2”? 

a. Sim, foi furtada de um bicicletário 

b. Sim, foi furtada fora de um bicicletário 

c. Sim, foi roubada mediante abordagem 

d. Não (passe para a questão 54) 

 

52) Quando sua bicicleta foi furtada/roubada? 

a. A menos de 6 meses 

b. Entre o período de 6 meses a 1 ano 

c. Entre o período de 1 ano a 2 anos 

d. Entre o período de 2 anos a 3 anos 

e. Entre o período de 3 anos a 4 anos 

f. Entre o período de 4 anos a 5 anos 

g. A mais de 5 anos 

 

53) Gostaria de deixar algum comentário sobre o assunto? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

54) Qual é o modo de transporte principal que você utiliza para se deslocar até a área 2 

do campus de São Carlos (“campus 2”)? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano - (passe para a questão 57) 

d. Ônibus oferecido pela USP - (passe para a questão 63) 

e. Automóvel, na condição de MOTORISTA (passe para a questão 69) 

f. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

g. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

h. Motocicleta 

i. Outro (especifique) ________________________________________ 
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55) Há quanto tempo você se desloca desta maneira até o campus 1? 

a. Há menos de 6 meses 

b. Há mais de 6 meses (passe para a questão 73) 

 

56) Qual modo você utilizava antes? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano 

d. Ônibus oferecido pela USP 

e. Automóvel, na condição de MOTORISTA 

f. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

g. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

h. Motocicleta 

i. Nenhum. Antes deste período não frequentava o campus 

j. Outro (especifique) ________________________________________ 

Passe para a questão 73 

57) Como você avalia a frequência de atendimento? 

a. Ótima (intervalo de atendimento de 15 minutos ou menos) 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim (intervalo de atendimento de 60 minutos ou mais) 

 

58) Como você avalia a pontualidade? 

a. Ótima (nunca atrasa) 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim (sempre atrasa) 

 

59) Como você avalia o tempo de viagem? 

a. Ótimo (praticamente o mesmo tempo que levaria de automóvel) 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim (duas ou mais vezes o tempo que levaria de automóvel) 

 

60) Como você avalia a lotação dos veículos? 

a. Ótima (quando há assentos livres) 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim (quando o veículo está lotado) 

 

61) Há quanto tempo você se desloca desta maneira até o campus 1? 

a. Há menos de 6 meses 

b. Há mais de 6 meses (passe para a questão 75) 
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62) Qual modo você utilizava antes? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus oferecido pela USP 

d. Automóvel, na condição de MOTORISTA 

e. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

f. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

g. Motocicleta 

h. Outro (especifique) ________________________________________ 

Passe para a questão 75 

63) Como você avalia a frequência de atendimento? 

a. Ótima (intervalo de atendimento de 15 min ou menos) 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim (intervalo de atendimento de 60 min ou mais) 

 

64) Como você avalia a pontualidade? 

a. Ótima (nunca atrasa) 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim (sempre atrasa) 

 

65) Como você avalia o tempo de viagem? 

a. Ótimo (praticamente o mesmo tempo que levaria de automóvel) 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim (duas ou mais vezes o tempo que levaria de automóvel) 

 

66) Como você avalia a lotação dos veículos? 

a. Ótima (quando há assentos livres) 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim (quando o veículo está lotado) 

 

67) Há quanto tempo você se desloca desta maneira até o campus 1? 

a. Há menos de 6 meses 

b. Há mais de 6 meses (passe para a questão 75) 

 

68) Qual modo você utilizava antes? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano 

d. Automóvel, na condição de MOTORISTA 
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e. Automóvel, na condição de CARONA - estaciona no campus 

f. Automóvel, na condição de CARONA - não estaciona no campus 

g. Motocicleta 

h. Nenhum. Antes deste período não frequentava o campus 

i. Outro (especifique) ________________________________________ 

Passe para a questão 75 

69) Você “dá carona” para outras pessoas até a área 2? 

a. Frequentemente 

b. Raramente 

c. Nunca (passe para a questão 71) 

 

70) Em média, a quantas pessoas você “dá carona” até a área 2? 

a. 1 pessoa 

b. 2 pessoas 

c. 3 pessoas 

d. 4 pessoas 

 

71) Você sempre utiliza o automóvel para acessar o “campus 2”? 

a. Sim, sempre utilizo o automóvel (passe para a questão 73) 

b. Não, às vezes utilizo outro(s) modo(s) de transporte 

 

72) Qual modo de transporte você utiliza para substituir o automóvel? 

a. A pé 

b. Bicicleta 

c. Ônibus do transporte público urbano 

d. Ônibus oferecido pela USP 

e. Carona 

f. Motocicleta 

g. Outro (especifique) ________________________________________ 

 

73) Por que você NÃO utiliza o transporte público urbano, como modo principal, para se 

deslocar até o “campus 2”? (se for necessário, marque mais de uma alternativa) 

a. O ponto de ônibus é muito longe da minha casa 

b. Moro muito perto do “campus 2” 

c. Outras pessoas dependem do meu modo de transporte. Exemplo: levar filho 

na escola 

d. Demanda muito tempo no trajeto 

e. Andar de ônibus é muito desconfortável 

f. Há poucos horários de ônibus para o “campus 2” 

g. Há poucos pontos de ônibus próximo ao “campus 2” 

h. Outros motivos (especifique) ____________________________ 
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74) Por que você NÃO utiliza o ônibus oferecido pela USP, como modo principal, para se 

deslocar até o “campus 2”? (se for necessário, marque mais de uma alternativa) 

a. Demanda muito tempo no trajeto 

b. Não há ponto de ônibus próximo ao meu destino no “campus 2” 

c. Há poucos horários de ônibus para o “campus 2” 

d. O ponto de ônibus é muito longe da minha casa 

e. Andar de ônibus é muito desconfortável 

f. Nos horários que utilizo a linha intercampi, os veículos estão sempre lotados 

g. Moro muito perto do “campus 2” 

h. Outras pessoas dependem do meu modo de transporte. Exemplo: levar filho 

na escola 

i. Outros motivos (especifique) ____________________________ 

 

75) Atualmente, a administração do campus estuda a possibilidade de substituir o 

serviço de transporte entre as áreas 1 e 2 pelo uso do transporte público urbano. 

Para isso a USP disponibilizaria gratuitamente aos usuários da área 2 os passes 

necessários para o deslocamento. Nestas condições você utilizaria o transporte 

público urbano para acessar o “campus 2”? 

a. Sim, utilizaria o transporte público urbano (passe para a questão 77) 

b. Não utilizaria 

 

76) Ainda considerando que a USP disponibilizaria os passes, quais mudanças seriam 

necessárias para que você utilizasse o transporte público urbano para ir ao “campus 

2”? (se for necessário, marque mais de uma alternativa) 

a. Os ônibus urbanos deveriam realizar o trajeto pelo menos a cada 60 minutos 

b. Os ônibus urbanos deveriam ser mais confortáveis 

c. Deveria haver pontos de ônibus mais perto da minha casa 

d. Deveria haver pontos de ônibus mais perto dos destinos no “campus 2” 

e. Os trajetos deveriam ser diretos, ligando os principais pontos da cidade ao 

campus 

f. Outros (especifique) ____________________________ 

 

77) Classifique, SOMENTE para os turnos que você costuma acessar ou se deslocar AO 

REDOR do “campus 2”, qual a sua SENSAÇÃO DE SEGURANÇA em relação a assalto e 

outros tipos de violência ou assédio: 

 

Gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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78) Você presenciou ou sofreu algum tipo de violência ou assédio NO ENTORNO do 

“campus 2”: 

a. Sim 

b. Não (passe para a questão 80) 

Gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

79) Que tipo de violência ou assédio você presenciou ou sofreu? (se for necessário, 

marque mais de uma alternativa) 

a. Sofri um assalto 

b. Sofri mais de um assalto 

c. Presenciei um assalto 

d. Presenciei mais de um assalto 

e. Sofri uma tentativa de assalto 

f. Sofri mais de uma tentativa de assalto 

g. Presenciei uma tentativa de assalto 

h. Presenciei mais de uma tentativa de assalto 

i. Sofri assédio sexual, uma vez  

j. Sofri assédio sexual, mais de uma vez 

k. Presenciei um ato de assédio sexual 

l. Presenciei mais de um ato de assédio sexual 

m. Sofri assédio moral, uma vez  

n. Sofri assédio moral, mais de uma vez 

o. Presenciei um ato de assédio moral 

p. Presenciei mais de um ato de assédio moral 

q. Outros (especifique) _________________________________ 

 

80) Com relação a medidas de segurança no ENTORNO e DENTRO do “campus 2”, você é 

favorável a (se for necessário, marque mais de uma alternativa) 

a. Intensificação das rondas no ENTORNO do campus, pela Guarda Universitária 

(PPUSP) 

b. Intensificação das rondas no ENTORNO do campus, pela Policia Militar 

c. Intensificação das rondas no ENTORNO do campus, pela Guarda Municipal 

d. Intensificação de rondas DENTRO do campus, pela Guarda Universitária 

(PPUSP) 

e. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Policia Militar 

f. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Policia Militar, mas somente 

nos horários mais críticos, como à noite e durante grandes eventos 

g. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Guarda Municipal 

h. Realização de rondas DENTRO do campus, pela Guarda Municipal, mas 

somente nos horários mais críticos como à noite e durante grandes eventos 

i. Instalação de mais câmeras de monitoramento 

j. Nenhuma das alternativas 
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Gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Parte V: Ações de incentivo promovidas pela universidade 

81) Você tem conhecimento ou participou de alguma das ações de conscientização ao 

uso de modos de transportes mais sustentáveis, promovida neste campus? 

a. Sim 

b. Não (passe para a questão 84) 

 

82) Quais destas ações você tem conhecimento ou participou (se for necessário, marque 

mais de uma alternativa)? 

a. Pedalada 

b. Palestras 

c. Oficinas/ Workshops 

d. Outras (_________________________) 

 

83) Como você classifica a influência destas ações no seu cotidiano: 

a. Não influenciou em absolutamente nada 

b. Fez-me refletir sobre o meu modo de deslocamento 

c. Motivou-me a, esporadicamente, fazer caminhadas, utilizar bicicleta e/ou oferecer 

carona para o campus 

d. Motivou-me a mudar meus hábitos de deslocamento. Atualmente utilizo 

frequentemente modos que julgo mais sustentáveis 

 

84) Você tem conhecimento ou participou de alguma das ações de educação no trânsito, 

promovida neste campus? 

a. Sim 

b. Não (passe para a questão 88) 

 

85) Quais destas ações você tem conhecimento ou participou (se for necessário, marque 

mais de uma alternativa)? 

a. Palestras 

b. Oficinas/ Workshops 

c. Outras (_________________________) 

 

86) Como você classifica a influência destas ações dentro do campus: 

a. Não influenciou em absolutamente nada 

b. Fez-me refletir sobre o modo com que me desloco, em prol da segurança no 

trânsito 

c. Motivou-me a prestar mais atenção nas regras de trânsito, em prol da minha 

segurança e dos demais usuários do sistema viário 
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87) Como você avalia a influência destas ações no seu comportamento? 

 
 

88) Considerando a possibilidade da USP oferecer programas de benefícios exclusivos 

para usuários que não utilizem automóveis, como descontos e ingressos para 

eventos, você se sentiria mais motivado a adotar ou continuar usando modos mais 

sustentáveis (a pé, bicicleta, carona ou transporte público)? 

a. Sim 

b. Não 

 

89) Nos próximos meses deverá ser elaborado um plano de mobilidade, tanto para a 

área 1 como para a área 2 do campus São Carlos. Na sua opinião, você identifica 

alguma situação que deveria ser tratada como prioritária no âmbito de um plano de 

mobilidade? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



1.Gênero

Início

2.Idade

3.Vinculação com a Universidade

Aluno de graduação Aluno de pós-graduação Servidor
técnico/administrativoServidor docente Outro

4.Número USP

5.Curso

6.Mora no
alojamento

7.Número USP

8.Departamento

11.Número funcional

12.Setor do campus

9.Número funcional 13.Departamento

10.Setor do campus

Não

14.Reside em
São Carlos

15.Esquina mais próxima da sua residência

Sim

16.Início de casa o
deslocamento  para

USP

Não

17.Esquina mais próxima do ponto de início de deslocamento

18.Distância do ponto de ônibus mais próximo da sua residência

Sim

19.Conhecimento sobre as linhas de TPU que passam no campus

20.Tempo ideal para o deslocamento casa-universidade

21.Frequenta a
área 1 do campus

Não

Sim

22.Quanto tempo frequenta a área 1

23.Acesso da área 1 é utilizado com maior frequência

24.Avaliação da acessibilidade da área 1

25.Avaliação da acessibilidade dos prédios da área 1

27.Há quanto tempo ocorreu o furto/roubo

28.Caixa de comentário

26.Já teve sua
bicicleta

furtada/roubada na
área 1

Não

Não

Sim

29.Modo principal de deslocamento

A pé, bicicleta, carona,
moto ou outro

Transporte público
urbano Automóvel (motorista)

31.Modo que utilizava antes

32.Avaliação da frequência

39.Média de pessoas no carro no
deslocamento para a área 1

30.Utiliza este
modo para ir a
área 1 há menos

de 6 meses

Sim

Não

33.Avaliação da pontualidade

34.Avaliação da tempo de
viagem

35.Avaliação da lotação dos
veículos

37.Modo que utilizava antes

36.Utiliza este
modo para ir a
área 1 há menos

de 6 meses

Sim

Não

38.Oferece
carona

Sim

Não

40.Sempre
utiliza
automóvel

Não

Sim

41.Modo que utilizava antes

42.Motivo para não utilizar o transporte público urbano

43.Sensação de segurança ao acessar a área 1

44.Presenciou ou
sofreu algum de
violência ou assédio

no entrono do
campus 1

Sim

Não

Caixa de comentário

45.Tipo de violência ou assédio que foi presenciado ou sofrido

46.Medidas de segurança internas e ao redor do campus

Caixa de comentário

47.Frequenta a
área 2 do
campus

Não

Sim

48.Quanto tempo frequenta a área 2

49.Avaliação da acessibilidade da área 2

50.Avaliação da acessibilidade dos prédios da área 2

52.Há quanto tempo ocorreu o furto/roubo

53.Caixa de comentário

51.Já teve
sua bicicleta

furtada/roubada
na área 2

Não

Sim

54.Modo principal de deslocamento

A pé, bicicleta, carona, moto
ou outro

Transporte público
urbano

Transporte coletivo
oferecido pela USP

56.Modo que utilizava antes

57.Avaliação da frequência

70.Média de pessoas no carro no
deslocamento para a área 2

55.Utiliza este
modo para ir a
área 2 há menos

de 6 meses

Sim

Não

58.Avaliação da pontualidade

59.Avaliação da tempo de
viagem

60.Avaliação da lotação dos
veículos

62.Modo que utilizava antes

61.Utiliza este
modo para ir a
área 2 há menos

de 6 meses

Sim

69.Oferece
carona

Sim

Não

71.Sempre
utiliza
automóvel

Não

Sim

72.Modo que utilizava antes

73.Motivo para não utilizar o transporte público urbano

77.Sensação de segurança ao acessar a área 2

Sim

Não

Caixa de comentário

79.Tipo de violência ou assédio que foi presenciado ou sofrido

80.Medidas de segurança internas e ao redor do campus

Caixa de comentário

Automóvel (motorista)

63.Avaliação da frequência

64.Avaliação da pontualidade

65.Avaliação da tempo de
viagem

66.Avaliação da lotação dos
veículos

68.Modo que utilizava antes

67.Utiliza este
modo para ir a
área 2 há menos

de 6 meses

Sim

NãoNão

74.Motivo para não utilizar o transporte coletivo oferecido pela USP

75.Utilização da
linha entre áreas

em caso de
terceirização do
serviço

Sim

Não

78.Presenciou ou
sofreu algum de
violência ou

assédio no entrono
do campus 2

76.Motivo para não utilizar o serviço terceirizado no deslocamento
entre as áreas do campus

Sim

82.Tipos de ações de conscientização

81.Participação ou
conhecimento de
ações de

conscientização no
campus

83.Avaliação das ações de conscientização

Sim

85.Tipos de ações de educação no trânsito

84.Participação ou
conhecimento de
ações de educação
no trânsito no

campus

86.Avaliação das ações de educação no trânsito

Não

87.Influência destas ações de educação no trânsito na circulação
interna do campus

88.Aceitação de programas de benefício aos usuários não
motorizados como ferramenta de motivação

89.Sugestões para o Plano de Mobilidade

Não

Fim

Sim
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