
 
 

 

 

A EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO WORKSHOP BRASÍLIA+50: O 

PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 

 

Ana Catarina Ferreira Lima, Pastor Willy Gonzales Taco, Janaina Domingos Vieira 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O projeto Brasília +50 surgiu como um debate acerca do desenvolvimento do Distrito 

Federal para os próximos 50 anos, tendo como ideia central a criação de um novo centro 

metropolitano capaz de alavancar a economia da região. Essa discussão foi levada para o 

meio acadêmico no 2º semestre de 2015 na Semana Universitária da Universidade de 

Brasília, através do Workshop Brasília+50: o Planejamento da Mobilidade e 

Acessibilidade. O Workshop, por meio de palestras introdutórias e sessões de trabalho, 

possibilitou contato entre alunos de graduação e o planejamento urbano. Em grupo, eles 

foram capazes de propor novos polos econômicos para a região levando em consideração 

conexões viárias, geração de emprego e questões ambientais. A experiência gerou 

resultados positivos ao desafiar os participantes a pensarem na realidade que vivem e 

aplicar os conceitos ensinados em soluções plausíveis. O Workshop mostrou a viabilidade 

de se pensar em planejamento urbano e transportes através da extensão universitária. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização do Distrito Federal é considerado, segundo Paviani (2010), um 

fenômeno de dispersão e periferização planejada, devido às ações governamentais diretas 

no planejamento e implementação de núcleos dispersos e distantes da área central de 

Brasília, na qual se concentra  significativa parte dos empregos e equipamentos públicos. 

Tal fenômeno reproduz o modelo de profunda precarização, baixa dinâmica econômica e 

elevadas taxas de movimento pendular nos núcleos periféricos, conhecidos no Distrito 

Federal, como cidades-satélites e municípios do entorno (Paviani, 2010). 

 

Com o intuito de reverter esse modelo concentrador de oportunidades, novos debates 

acerca do desenvolvimento do Distrito Federal focam em ações para criar e fortalecer 

polos econômicos, capazes de integrar essas regiões socialmente excluídas e sem geração 

de emprego e renda. Dentre esses debates, o presente artigo traz a experiência do projeto 

Brasília +50, enquanto um conjunto de propostas para o planejamento da cidade para 

próximos 50 anos, focando na ampliação do setor secundário e terciário da economia. 

 

É notório, portanto, que abrir a discussão acerca do futuro das cidades brasileiras é um 

tema complexo e perpassa para as questões da construção do ensino de planejamento 

urbano, tanto no nível de graduação quanto de pós-graduação.  

 

O ensino de Planejamento Urbano e Regional no Brasil se mostra desafiador, à medida que 

se encontra num campo de estudo de constante transformação, seja pela sua 



interdicisplinaridade e novas temáticas envolvidas seja pela própria dinâmica das cidades 

brasileiras (Ribeiro, 2011). 

 

No Brasil, nota-se a inexistência de cursos de graduação voltados, especificamente, à 

formação de planejadores urbanos e regionais, sendo apenas no nível de pós-graduação a 

articulação entre teoria e prática em planejamento (Costa, 2011). O Workshop vem, 

portanto, auxiliar nesse primeiro contato entre os alunos das mais diversas formações com 

o ensino e exercício prático de planejamento urbano e trazer também elementos intrínsecos 

ao planejamento tais como a mobilidade e acessibilidade. 

 

O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar a experiência universitária do 

Workshop Brasília+50: o Planejamento da Mobilidade e Acessibilidade enquanto 

atividade de extensão no ensino de planejamento urbano. Dessa forma, o trabalho pretende 

contribuir para o desenvolvimento de futuras atividades nesse tema, tão desafiador e tão 

carente de discussão durante a graduação. 

 

O artigo está desenvolvido nas seguintes partes: i) Projeto Brasília +50, retratando os 

principais pontos levantados no projeto e o panorama de desenvolvimento urbano para o 

Distrito Federal; ii) Metodologia, destacando as etapas do Workshop e o processo 

pedagógico envolvido; iii) Aplicação, onde as propostas dos alunos participantes das 

sessões de trabalho são apresentadas; iv) Análise e Resultados, explorando as contribuições 

do Workshop enquanto atividade de extensão; e, v) Considerações Finais, espaço 

destinado a reflexão finais sobre a inserção do Workshop num contexto mais amplo, da 

formação acadêmica. 

 

2  PROJETO BRASÍLIA: +50 

 

Brasília +50 é um conjunto de propostas sólidas para o desenvolvimento urbano do 

Distrito Federal e municípios goianos próximos numa perspectiva dos próximos 50 anos 

(Kolhsdorf; Topocart, 2013). 

 

Historicamente, a construção da nova capital pode ser resumida convergindo dois aspectos 

sociais e políticos. No campo da arquitetura e urbanismo, Brasília carregava o símbolo e 

auge do Movimento Modernista da época, trazendo em seu traçado os pilares fundamentais 

desse movimento vanguardista. No campo político, a interiorização da capital para o centro 

do país tinha o intuito de criar um novo polo de desenvolvimento econômico na região. 

Devido a sua importância no movimento moderno, o Plano Piloto de Brasília faz parte da 

área de preservação patrimonial e dessa forma apresenta diversas restrições de ocupação 

urbana, como o gabarito, zoneamento rígido e limitações populacionais. 

 

Desde a inauguração da capital federal em 1960, o Distrito Federal e entorno vivenciou 

momento de expressivo crescimento populacional em especial nas cidades adjacentes em 

território goiano, como é o caso de Águas Lindas, Valparaiso e Cidade Ocidental. 

(Sobrinho, 2011). Entretanto, essa população se distribuiu desigualmente no território, 

sendo possível notar uma relação inversa na distribuição de renda, população e emprego no 

DF. A área central de Brasília possui expressivamente a maioria dos postos de trabalho, 

apesar da baixa concentração populacional. Já as cidades satélites afastadas da região 

central apresentam alta densidade populacional com baixa oferta de emprego.  

 



Devido a essa concentração anormal de empregos, o movimento pendular para o centro de 

Brasília é expressivo e, cada vez mais, as cidades satélites e entorno ganham o papel de 

cidade-dormitório. Segundo Paviani (2010), a principal questão da metrópole brasiliense 

não é a configuração dispersa em si, mas a profunda precarização da vida nos núcleos 

periféricos (tanto nas cidades-satélites quanto nos municípios do entorno), causada pela 

permanente carência de infraestrutura e emprego nessas localidades. 

 

No contexto regional, Brasília se posiciona como centro da RIDE-DF, que compõem além 

do Distrito Federal mais 22 municípios, entre goianos e mineiros. Segundo Azevedo e 

Alves (2010), a receitas tributária desses municípios é geralmente baixa, sobrevivendo das 

transferências estaduais e federais. Além disso, o nível limitado da atividade econômica 

municipal restringe a capacidade de investimento local. Essa extensa desigualdade 

agravam as relações de dependência em relação ao centro do Distrito Federal.  

 

Dessa forma, com base no atual modelo de centralidade disperso e desigual existente no 

Distrito Federal e entorno, o projeto Brasília +50 abre o debate acerca da a criação de um 

novo “supercentro” metropolitano consolidado que beneficiaria diretamente a periferia de 

baixa dinâmica econômica e se integraria aos municípios do entorno, como Luziânia, 

Valparaízo de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Cidade Ocidental e 

Águas Lindas. O projeto prevê a transferência de centralidade econômica e empregatícia 

do Plano Piloto para a região sudoeste do Distrito Federal, com o intuito descentralizar o 

enorme contingente de postos de trabalho, bem como a redução de deslocamentos para a 

área central de Brasília (Figura 1).  

 

 

 
 

Figura 1: Proposta esquemática e conceitual do novo centro metropolitano 

 (Kolhsdorf e Topocart, 2013). 

 



Um dos pontos centrais defendidos pelo projeto Brasília + 50 é a diversificação na geração 

de emprego, fomentando novos setores da economia, não somente aquelas ligadas ao 

serviço público, tão característico do Distrito Federal. Conforme relatado por Caiado 

(2005), a concentração de funções administrativas em Brasília faz com que a Capital 

exerça uma função terciária extremada, ao mesmo tempo em que, os núcleos do entorno 

tiveram suas funções enfraquecidas. Ao transferir essa centralidade, novas vocações 

industriais seriam fomentadas, atraindo investimentos públicos e privados para além do 

modelo produtivo/empregatício das esferas públicas. 

 

O novo centro metropolitano, defendido pelo Brasília +50, tem sua localização em acordo 

com os principais eixos de desenvolvimento e crescimento populacional do Distrito 

Federal. O eixo Oeste, conhecido por abrigas às regiões administrativas de Taguatinga, 

Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas e os municípios em torno das BRs 040, 060 e 

070 (Luziânia, Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Cidade 

Ocidental e Águas Lindas) apresentam potencial de crescimento e desenvolvimento sem 

grandes limitações ambientais ou físicas (Guia, 2006). 

 

A partir da consolidação desse centro metropolitano, o sistema viário do Distrito Federal é 

revisto. Fluxos que antes se concentrariam diretamente no acesso ao Plano Piloto assumem 

papel coadjuvante, como é o caso da BR 020 e BR 060 que se transformam em DFs. O 

novo centro metropolitano passa então a convergir novos fluxos vindos das regiões de 

Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas e prevê ainda a consolidação de 

novas infraestruturas de transporte como metro e VLT (veículo leve sobre trilhos). 

 

A proposta para fomentar a geração de emprego e renda no Distrito Federal incorpora 

ainda o papel das indústrias leves e geradoras de conhecimento ao longo da DF 020 (saída 

norte do Plano Piloto) e da BR 070 (saída para Águas Lindas do Goiás). As regiões 

próximas a BR - 020 (Sobradinho e Planaltina) e da BR 070 (Brazlândia) assumem, 

portanto, a função de apoio urbano às referidas atividades tecnológicas e parques de 

pesquisa. 

 

As águas e áreas verdes são outros pontos explorados na proposta. Em termos ambientais, 

o macrocorredor ecológico do Vale do Paranã/Vale dos Pirineus (área correspondente ao 

Parque Nacional de Brasília) permanece protegido integralmente de pressões imobiliárias. 

O Lago Corumbá, próximo ano novo centro, passa a integrar a malha urbana enquanto 

local para atividade de lazer, recreação e habitação de baixa densidade, papel semelhante 

àquele desempenhado pelo próprio Lago Paranoá no contexto do Plano Piloto. 

 

O projeto Brasília +50 vem, portanto, fomentar a discussão acerca do desenvolvimento do 

Distrito Federal numa perspectiva de dinamização da economia da região e reavaliação da 

qualidade dos espaços urbanos gerados a partir da dispersão do território em cidades-

satélites desarticuladas entre si. 

 

Na programação do Workshop, a palestra introdutória acerca do projeto Brasília +50 tem o 

papel de gerar inquietação entre os alunos participantes e desafiá-los a pensarem na cidade 

em que vivem, na segregação socioespacial e a forte polarização de empregos, 

oportunidades e equipamentos dentro do território do Distrito Federal. 



3  METODOLOGIA 

 

Workshop Brasília+50: o Planejamento da Mobilidade e Acessibilidade foi parte da 

programação de extensão desenvolvidas durante a Semana Universitária 2015 da 

Universidade de Brasília. O Workshop foi una atividade da disciplina Planejamento de 

Transportes, do curso de Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de 

Brasília e contou com a participação de 27 alunos de graduação de variadas especialidades, 

entre eles dos cursos de Engenharia Civil, Turismo e Arquitetura e Urbanismo (Taco, 

2015). O Workshop foi desenvolvido seguindo as etapas descritas a seguir (Figura 2): 

 

 
 

Figura 2: Etapas do Workshop 

 

3.1 Apresentação do projeto Brasília +50.  

 

Primeiramente, os participantes do Workshop tiveram a fundamentação teórica acerca do 

planejamento do Distrito Federal e entorno para os próximos 50 anos. A palestra inicial, 

desenvolvida pelos especialistas em planejamento urbano e territorial, teve o papel de 

embasamento para as próximas etapas, além de lançar a inquietação entre os alunos para 

refletirem nos desafios da cidade em que vivem. 

 

3.2 Constituição dos grupos de trabalho e distribuição dos cenários 

 

Os participantes foram divididos em grupos de forma a mesclarem diferentes formações 

acadêmicas. Cada grupo recebeu um cenário de intervenção, fora do centro de Brasília, que 

retravava uma região de baixo dinamismo econômico e pouca geração de emprego. O 

objetivo principal dos cenários era buscar novos polos econômicos no Distrito Federal em 

uma perspectiva de médio prazo, baseando-se nos conceitos apresentados nas palestras 

introdutórias. 

 

3.3 Desenvolvimentos das propostas 
 

A partir dos cenários propostos, cada grupo desenvolveu uma Plataforma de 

Desenvolvimento Urbano para os próximos 50 anos, levando em consideração novas 

expansões urbanas, fragilidade ambiental, adensamento e verticalização. Como técnica 

pedagógica, os alunos utilizaram mapas em grandes formatos, onde expressaram 

graficamente novas conexões, centralidades, eixos principais. Os especialistas presentes 

tiveram o papel de facilitadores nessa etapa, fomentando o pensamento crítico e a produção 

de ideias entre os participantes. 

 



3.4 Apresentação-síntese das propostas 

 

Ao fim das sessões de trabalho, cada grupo elegeu um porta-voz para apresentar as 

propostas para os demais colegas e especialistas presentes. De forma sintética, os alunos 

expuseram as principais potencialidades a serem exploradas em cada cenário, as novas 

conexões viárias previstas, áreas a serem ambientalmente protegidas e novas vocações 

econômicas e turísticas. 

 

3.5 Avaliação geral  

 

Por fim, os especialistas em planejamento urbano comentaram cada uma das propostas, 

destacando as potencialidades e desafios para o seu desenvolvimento. Essa última etapa do 

Workshop levantou a discussão acerca dos impactos de uma determinada intervenção no 

contexto mais amplo de uma cidade e, através de uma visão comparativa entre os diversos 

cenários, foi possível iniciar uma discussão sólida acerca do futuro do Distrito Federal 

(Figura 3). 

 

 
 

Figura 3: Discussão em grupos de trabalho e apresentação síntese de cada proposta 

 

 

4  APLICAÇÃO 

 

A etapa prática do Workshop Brasília +50 se deu pelo desenvolvimento de cenários, 

técnica utilizada para a antecipação do futuro.  Segundo Buarque (1999), de uma forma 

genérica, cenários são “configurações de imagens de futuro com base em jogos coerentes 

de hipóteses sobre o comportamento das variáveis centrais do objeto de análise e de seu 

contexto”. Portanto, a geração de cenários contribui para estimar como um futuro incerto 

pode reagir e como este poder ser influenciado pelas decisões feitas hoje, sendo uma 

importante ferramenta para o planejamento urbano (Doll, 2000).   

 

Para o exercício em questão, foram construídos quatro cenários, considerados na 

metodologia de Buarque (1999), como cenário normativo ou desejado, ou seja, aquele que 

corresponde ao futuro desejado e plausível. O cenário desejado deve ser construído pelos 

participantes por meio de estratégias de planejamento de forma a estruturar ações 

prioritárias para transformar o futuro provável no futuro desejado em si. 

 

Na Figura 4, os quatro cenários desenvolvimentos no Workshop estão representados. Cada 

um deles retrata novas centralidades a serem consideradas em termos de potencialidades 



econômicas, geração de emprego e renda, sensibilidade ambiental e novas conexões para o 

transporte e mobilidade.  

 

 Cenário 1 – Desenvolvimento do Eixo Norte, com centralidade em Sobradinho e o 

Eixo Oeste, focando no polo econômico de Taguatinga e Ceilândia. 

 

 Cenário 2 – Articulação entre a área central de Brasília, o Eixo Norte - Sobradinho, 

o Eixo Sul e Sudoeste – região do Recanto das Emas, Gama, Santa.Maria e São 

Sebastião  

 

 Cenário 3 – Desenvolvimento das centralidades no Eixo Sul – Gama, Santa Maria, 

Recanto das Emas e Riacho Fundo e na região central de Brasília. 

 

 Cenário 4 – Desenvolvimento de uma nova centralidade do Eixo Oeste - na região 

de Taguatinga e Ceilândia. 

 

 
 

Figura 4: Cenários propostos – Cenário 1 em vermelho, Cenário 2 em azul, Cenário 3 

em verde e Cenário 4 em laranja 

 

 

5   ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Com o intuito de promover uma melhor legibilidade e parâmento para comparação entre as 

soluções apresentadas pelos grupos, foi proposta uma legenda a ser adotada na elaboração 

dos mapas.  

 

Para o adensamento e verticalização, adotou-se:  

i) Vermelho: maior densidade e verticalização, 

ii) Laranja: densidade média, 

iii) Amarelo:baixa densidade e horizontalidade.  

 

Quanto a mobilidade e os modais de transporte a serem contemplados: 

i) Linha vermelha: sistema viário 

ii) Linha verde: sistema de transporte coletivo 

iii) Linha amarela: sistema de ciclovia e pedestre 



iv) Linha azul: sistema ferroviário 

 

5.1 Cenário 1 

 

O cenário 1 tem como objetivo o desenvolvimento de dois polos principais, na região de 

Sobradinho-Planaltina e Taguatinga-Ceilândia. A área preservada assinalada abaixo é a 

principal restrição na ocupação do território, por se configuar como um Parque Nacional 

livre de fluxos ou ocupações indevidas na sua proximidade (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5: Proposta esquemática para o Cenário 1 

 

Na região de Planaltina foi previsto a construção de um novo aeroporto, contribuindo na 

oferta de empregos, serviços e integração com os municípios de Goiás próximos. No 

cenário 1, Ceilândia e Taguatinga, hoje com a maior concentração populacional do Distrito 

Federal, assumem papel importante no desenvolvimento econômico e atendimento das 

demandas habitacionais na escala metropolitana.  

 

Enquanto infraestrutura de mobilidade, a expansão das lihas de mêtro até o fim da Asa 

Norte no Plano Piloto, a criação do sistema de BRT até a região de Sobradinho e a 

integração tarifária entre os diferentes modais vem aumentar a importância do transporte 

coletivo na mariz de transportes do Distrito Federal. Além disso, a intenção de se criar 

ciclovias/ciclofaixas e a implementação do sistema compatilhado de bicicletas na escala 

local são incentivos ao transporte não motorizado nos trajetos de menor distância. O 

cenário 1 aponta uma tendência de crescimento centrípeta ao Plano Piloto, consolidando 

ocupações urbanas já existentes e compactando assim a malha urbana no Distrito Federal. 

 

5.2 Cenário 2 

 

O cenário 2 aponta a tendência a medio prazo na articulação de vários subecentros- 

Sobradinho, Taguatinga, Recanto das Emas e São Sebastião com o Plano Piloto (Figura 6). 

 

A proposta para o cenário 2 consiste em atribuir vocações diferenciadas para cada uma 

dessas centralidades. O Plano Piloto continuaria a ter seu papel de sede dos poderes 

constituintes e centro de grandes decisões nacionais, no entanto a ampliação do setor 



secundário e terciário da economia encontraria espaço nas regiões hoje vistas como 

periféricas e economicamente dependentes. 

 

 
 

Figura 6: Proposta esquemática para o Cenário 2 

 

Recanto das Emas e Gama assume o papel industrial no Distrito Federal, enquanto 

Ceilândia e Taguatinga a função de comércio e serviços, Sobradinho no polo tecnológico e 

na indústria de conhecimento e por fim São Sebastião enquanto centro de turismo e lazer 

devido a sua proximidade com o Lago Paranoá. 

 

No que diz respeito aos deslocamentos, a proposta busca otimizar a infraestrutura viária já 

existente e ampliar a infraestrutura ferroviária em larga escala constituindo anéis 

periféricos de circulação, evitando a passagem de grandes fluxos nas vias do Plano Piloto 

devido aos extensos congestionamentos presentes. O cenário 2 apresenta uma configuração 

mais compacta de crescimento a médio prazo, concentrando a população e 

desenvolvimento econômico em áreas próximas ao Plano Piloto. 

 

5.3 Cenário 3 

 

O cenário 3 busca o desenvolvimento econômico, adensamento e geração de emprego e 

renda na região do Gama e Santa Maria e sua articulação com os municípios próximos de 

Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental (Figura 7). 

 

A proposta tem como base uma rede de linhas tronco-alimentadas, partindo de estações 

integradas de todo o Distrito Federal para o entorno imediato. A previsão de uso do trem e 

metrô em larga escala vem associada com o adensamento de ocupação e favorecimento do 

uso do solo próximo as estações principais. Tendo isso em vista, o transporte coletivo 

através de ônibus vem atendar as demandas intra-bairros de forma mais racionalizada, 

associando ao uso da bicicleta enquanto modal a ser integrado nas estações principais. 

 

O cenário 3 vem proporcionar uma melhor relação entre os locais de consumo e de 

geração, além de ampliar a oferta de moradia perto dos centros de emprego. A distribuição 

melhor dos empregos e serviços ao longo dos corredores se mostra eficaz à medida que 

aumenta a intensidade do uso do solo em locais economicamente favoráveis. 



 
Figura 7: Proposta esquemática para o Cenário 3 

 

5.4 Cenário 4 

 

O cenário 4 vem consolidar a região que abriga o maior contingente populacional do 

Distrito Federal – Taguatinga, Ceilândia e Samambaia e frear o intenso movimento 

pendular entra elas e o Plano Piloto. Através de uma forte integração modal entre essas 

regiões, busca-se uma melhor relação entre o local de moradia e o local de trabalho. A 

histórica disjunção entre transporte público e uso do solo é revista (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Proposta esquemática para o Cenário 4 

 

O fluxo de caminhões, comum na BR 020 e na EPIA é desviado através de um anel 

rodoviário perifério ao Plano Piloto, aliviando a pressão nessas rodovias. A linha do metro 

também é expandida até Valparaíso de Goiás, intensificando as conexões entre as áreas 

periféricas e os centro de produção e consumo. 

 

O cenário 4 aponta mudanças no ordenamento territorial através da densificação de áreas já 

consolidadas e ocupação de novas áreas ao logos de eixos estruturantes de transporte. 



6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou a experiência universitária do  Workshop Brasília +50: o 

Planejamento da Mobilidade e Acessibilidade enquanto atividade de extensão introdutória 

ao ensino de planejamento urbano e regional. Trata-se então de passos iniciais no processo 

de aprendizagem, com o intuito de desafiar os alunos das mais diversas formações a 

pensarem criticamente na realidade em que vivem e questionarem o desenvolvimento 

futuro da cidade. 

 

O Workshop, embora tenha utilizado pouco desenvolvimento para um curso de extensão 

de pequena carga horária, mostra-se relevante na formação acadêmica. Através da devida 

inquietação levantada nas palestras introdutórias, os alunos, até então pouco familiarizados 

com a temática, foram capazes de adquirir conceitos estratégicos e posteriormente aplicá-

los, em conjunto, através de soluções plausíveis para o desenvolvimento do Distrito 

Federal. 

 

Enquanto atividade da Semana Universitária 2015 da Universidade de Brasília, o 

Workshop cumpriu bem um dos pilares no qual se apoia a Universidade, a extensão 

acadêmica. A extensão, mais do que o ensino e a pesquisa, vem como uma forma de 

integração entre a sociedade e a universidade. Ao se discutir, entre jovens universitários, os 

modelos socioespaciais excludentes adotados nas políticas urbanas da capital federal, a 

extensão universitária cumpre seu papel transformador e enriquecedor na formação dos 

futuros profissionais.  

 

As propostas, baseadas em quatro diferentes cenários de desenvolvimento, focaram em 

fortalecer novos polos econômicos em regiões altamente residências e sem concentração 

de emprego. Para tanto, procurou-se a ampliação do setor secundário e terciário da 

economia. Em diferentes níveis, as propostas se articularam os municípios goianos 

próximos, até então carentes de infraestrutura, emprego e equipamentos públicos de 

qualidade. Novas conexões viárias e a problemática da mobilidade e acessibilidade foram 

pensadas, priorizando em geral o transporte coletivo e não-motorizado.  Os quatro grupos 

participantes tiveram a oportunidade de construir propostas de desenvolvimento mais 

socialmente juntas e equilibradas. 

 

Cabe ainda destacar a carência de atividades de extensão nessa temática na universidade, 

que relacionem o planejamento urbano e regional ao planejamento dos transportes de 

forma integrada. O workshop vem portanto trazer esse primeiro contato interdisciplinar 

entre teoria e prática de um campo de estudo em constante transformação, o que desafia 

fortemente o ensino. 
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