
 

 

 

 

Nota à imprensa 

 

Na manhã do dia 5 de Julho de 2013, os alunos do curso de Oceanografia, apoiados por sua 

coordenadoria, pelo movimento Bike Anjo Floripa e pela Associação dos Ciclousuários da Grande 

Florianópolis (ViaCiclo), em virtude da tragédia ocorrida com a estudante da primeira fase do curso, 

Lylyan Karlinski Gomes,  escreveram e entregaram à Reitoria uma carta solicitando uma audiência com a 

vice-reitora, para discussão do seguinte conteúdo: 

 

Vimos por meio deste instrumento manifestar nossa indignação com a péssima mobilidade urbana e 

segurança que circunda nossa instituição e que levou à tragédia ocorrida esta semana, em um dos 

acessos do Campus, com a estudante da primeira fase do curso, Lylyan Karlinski Gomes. Neste 

momento, mais do que a dor da perda, sentimo-nos na responsabilidade de reivindicar o amparo da 

Reitoria à nossa causa e solicitar uma audiência com a Vossa Senhoria. Abaixo, propomos algumas das 

pautas a serem discutidas.  

 

1 – Construção, adequação e revitalização das sinalizações horizontal e vertical, que priorizem a 

mobilidade de pedestres e ciclistas tanto na UFSC quanto em seu entorno, num prazo de, no máximo, 6 

(seis) meses a partir encerramento do semestre letivo 2013.1.  Para as adequações da rótula da Praça 

Santos Dumont um prazo máximo de até dia 19 de Julho de 2013. 

 

2 – Acesso imediato ao projeto de mobilidade da UFSC, finalizado e aprovado em Dezembro de 2012, 

financiado pelo Banco do Brasil (com valor estimado em 2.1 milhões de reais) e que prevê também 

construções de bicicletários, o qual foi mencionado pelo chefe de gabinete da Reitoria, Carlos Vieira, na 

última Quarta-feira 4 de Julho de 2013, no prédio da Reitoria, durante a manifestação dos alunos do 

curso e ciclistas. 

 

3 – Participação de alunos na comissão deliberativa do projeto da duplicação da Rua Deputado Antônio 

Edu Vieira. 



 

4– Apoio à produção e divulgação de campanhas que promovam a correta utilização das vias utilizadas 

por pedestres, ciclistas e automóveis no interior no entorno do campus universitário, através da gráfica, 

editora e imprensa da universidade, conforme compromisso assumido pelo chefe de gabinete da 

Reitoria no dia 4 de Julho de 2013. 

 

5 – Transferência das verbas destinadas aos estacionamentos da UFSC para projetos que priorizem a 

mobilidade de pedestres e ciclistas. Restrição e/ou diminuição dos estacionamentos da universidade. 

 

6 – Trocar e aumentar o número de estacionamentos de bicicleta da UFSC pelos do modelo aprovado 

pela prefeitura, num prazo máximo de 1 (um) mês a partir encerramento do semestre letivo 2013.1. 

 

7 – Instalação de lombadas nas entradas do campus universitário. 

 

8 – Formação de uma comissão emergencial que discuta mensalmente e aponte soluções para, pelo 

menos, os pontos acima listados. 

 

Solicitamos que a data desta audiência seja dia 12 de Julho de 2013.  

 

 

 

 


