Memória da 4a. Reunião de Trabalho MoU Curitiba-Holanda
Auditório e Sala Cidade do IPPUC
17 de dezembro de 2015
Curitiba, PR - Brasil

UFPR - Cristina de Araujo Lima
Ciclovida
projetos em desenvolvimento: TCC´s, ciclovias em matinhos, campi ufpr, mecanismos de mobilidade ligados
a bicicletas, analise ciclovida.
áreas de interesse: design, uso do solo.
Simulador CO2, calorias, gastos anuais.
Mobilidade urbana (pos graduação) tema.
Concurso de paraciclos.
Urban Sprawl
metropolitan approach
mobility spaces, green line.
undergroud leisure space.
UFPR - plataforma ciclovida - Arquitetura e Urbanism, psicologia.
Propostas UFPR - vetores de crescimento da COMEC.
Felipe - UFPR - plano cicloviario da matriz.
Veículos e habitantes - 1.3 veículos para cada habitante.
17 km/h - levantamentos - desafios intermodais.
perfil do usuário - faixa etária, renda, OD, motivo do deslocamento.
Contagens - trabalhadores da construção civil - destino principal é o centro.
Principais problemas:
ausência de conexão
numero de acidentes.
comparação com copenhaguem
10 pontos.
Mecanismos de mobilidade diretamente ligados a bicicleta.
exemplos : completa na apresentação.

Trajeto intercampi - deartes - utfpr - puc - ufpr

PUCPR - André Turbay
Retratar o andamento da MoU - Documento.
Como as linhas estruturais - conectam a cidade - triade.
a cidade e os cidadãos.
Inteligência das conexões e mobilidade urbana.
Como as universidades poderiam contribuir ?
Como o entorno poderiam promover?
Potenciais ações do poder público.
Eixo das grandes rodovias.
Analise dos eixos.
FIEP - IBQP
Escala Local: Unidade Territorial de Análise (UTA)
Limites de pesquisa e analise.
Lócus - entre os eixos de deslocamento.
Universidades -LACTEC - FIEP

UTFPR - Thais Saboia
Plano de trabalho
Diagnóstico
Metodologia do trabalho
PlanMob - Barcelona.
Importância das declividades.
Mapas de Barcelona.
200 metros de abrangência.
Pontos de bike sharing.
Diagnóstico por setores
área calma + franja
Cic - Neoville
Quadra em preto espaços públicos em branco - Curitiba - Amsterdã

UP - Renata Satiko Akiyama
Ligação Campus UP - Centro - pretende desenvolver 2016.
CIC- Norte
Contexto UP OD - carros vs bicicleta.
Diagnóstico
Postponed to may.
Seminary October.
Indicadores Urbanos Comuns - Indice
Intercambio entre alunos.
Outras atividades

CONSULADO HOLANDA - Robert de Ruijter / ARIN – Rosane Kupka
Feliz de ver o andamento do projeto.
UP - já disponibiliza bolsas
Fundação Araucaria (1:30 PM) meeting.
Email da Maya.
Propostas:
website Pacote com livros e material
Procurando mais interessados
Pesquisa no Brasil diferença entre estagiarios aqui e na Holanda.
Bem abrangente
Universidade de Twente - enviar em Janeiro
Aluno Doutorado
Aluno Intercambio. Infraestrutura e mobilidade.
6 meses - atividades em projetos (aluno com presença no IPPUC).
Graduação - alunos - Twente - USP - ITA
Ranking de conhecimento - Universidade Geral.
Conferir a qualidade do ensino e pesquisa.
Minor - Smart Cities
Pós Gradução LatuSensus - gestão da construção - Smart Cities.

Ciências sem fronteiras. 40%.
Smart cities - sustainable urbanization.

IPPUC - Mariana Foletto Abbas
Apresentação de mapas.
Declividade
Diretrizes cicloviarias
A cada 200 metros
Mapa do crime
Plano estratégico
Missão do IPPUC - Valores do IPPUC - Visão do IPPUC - BICICLETA - Inserção da bicicleta crescente nos
modais de Curitiba.
Mapa estratégico
SUPORTE para o desenvolvimento de todas as atividades:
PLANOS - OBJETO - METAS - FASES - RECURSOS - CRONOGRAMA - PREVISÃO DE EXECUÇÃO

IPPUC - Márcio Teixeira
Apoio logístico
Projetos em andamento
O que o IPPUC está pensando

CICLOIGUAÇU - Henrique Jacob
UP - verificar e entender os locais
Sugestão de pesquisar o por que não utilizam a infraestrutura.

PUCPR - Carlos Hardt
Importante que se faça uma leitura do que é a contribuição de uma universidade.
Diferente de uma consultoria de um projeto.
Concepção fechada
Diversos niveis de aprofundamento porém consideradas de alguma forma.
Ex: Felipe - UFPR - diferença entre o profissional.
Evita o vício das universidades de fechar a si mesmo.
Holanda - Brasil - bicicleta - produtos tangíveis.

SETRAN - Jorge Brand "Goura"
Ressaltou o bike sharing que está em elaboração
Destacou o trabalho do Miranda nos projetos e da Mara na pesquisa dentro do tema ciclomobilidade no
IPPUC
MoU está tomando corpo

IPPUC - Antonio Miranda
Contextualização historica da ciclomobilidade
Projetos em andamento no IPPUC (necessidade de alinhamento)
Meta de 300 km pelo menos em projetos
Problemas internos
Interesse de aproximação com as universidades
Caminho fantástico da microrede.
Microrede em conjunto com terminais e equipamentos do transporte público

SEPLAD - Fábio Scatolin
IPPUC 50 anos de planejamento, com origem na UFPR
Aproximação entre academia e prefeitura é bem vista pela gestão Gustavo Fruet
Apoia a abertura de dados da PMC para uso da academia (open data)
Papel do plano diretor como integrador de políticas
Identidade da MoU como Smart Cities
Interligando Plano Diretor com Plano de Ciclomobilidade
Aproximar academia (MoU) com pesquisadores e dados da pesquisa de Origem e Destino contratada.

