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Introdução: As cidades são frutos da intervenção humana e, muitas vezes, as pessoas
se apropriam dos espaços de forma casual, fazendo com que alguns deslocamentos
necessitem de mais tempo ou ainda, de uma infraestrutura ideal para que este
aconteça. Dessa forma, considerando a área de abrangência da Unoesc
(Universidade do Oeste de Santa Catarina) do campus de São Miguel do Oeste,
entende-se que é necessário compreender de que forma estes deslocamentos
interferem na malha urbana do município e ainda, qual a área de abrangência dos
deslocamentos para o campus, considerando o extremo oeste catarinense.
Objetivo: Analisar e compreender o deslocamento diário dos acadêmicos e
funcionários até a Universidade do Oeste de Santa Catarina campus de São Miguel
do Oeste.

Método: A pesquisa se caracteriza por qualitativa e quantitativa. A

pesquisa qualitativa foi realizada através da pesquisa bibliográfica e documental, da
caracterização do que é mobilidade urbana bem como, acerca da pesquisa de
origem e destino. A pesquisa quantitativa foi realizada através da entrevista aplicada
por meio de planilha online, no período de 02 a 15 de Setembro de 2020, e contou
com amostras de 284 pessoas, de modo a verificar qual a relação que os
respondentes tem que com a Universidade do Oeste de Santa Catarina, bem como
tipos de veículos utilizados, os horários e locais dos deslocamentos. Resultados: Foi
possível verificar que 70% dos respondentes são acadêmicos dos cursos de
graduação da instituição e 30% são funcionários, sendo que 77% se deslocam ao
campus principal, localizado na Rua Oiapoque, enquanto 23% trabalham ou
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estudam no Centro Tecnológico, no qual estão apenas os cursos de Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil. Segundo os resultados da pesquisa, o horário de pico
dos deslocamentos se dá entre 18:30 as 19:00h. Ainda, pode-se observar que o maior
percentual de deslocamentos ocorre por meio de transportes fretados (ônibus ou
vans), seguido de carro próprio, a pé, motocicleta e carro familiar. Quanto as cidades
de ponto de partida, a maior parte dos deslocamentos realizados acontecem em
São Miguel do Oeste, seguido dos municípios de Maravilha, São José do Cedro,
Guaraciaba, Dionísio Cerqueira, Descanso, Tunápolis, entre outros. Esses dados
mostram a abrangência regional da universidade em todo o extremo oeste
catarinense e em algumas localidades do Paraná. Conclusão: Existem diversos locais
que podem ser definidos como ponto de partida ou de chegada para o
deslocamento das pessoas, e para esta definição, envolvem-se questões pessoais,
como trabalho ou moradoria. No entanto, os municípios acabam tendo delimitações
específicas de pontos de partida e chegada para os deslocamentos. Estes acabam
influenciando na infraestrutura do entorno desses pontos que, por vezes, não
apresentam capacidade suficiente para essa demanda. A Unoesc, campus de São
Miguel do Oeste, gera um grande número de deslocamentos, principalmente em
horário de pico, início e final da manhã e no início da tarde e noite, e não somente
em função de quem mora no município mas também, de outras cidades que
acabam sendo atraídas por esse pólo gerador. Devido a quantidade de cursos e
atividades que são oferecidas pela Unoesc, campus de São Miguel do Oeste, é
possível compreender que ela se torna um ponto importante a ser considerado nos
deslocamentos e mobilidade, pois ela acaba tornando-se uma catalisadora de
pessoas e atividades.
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