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Título: Desenvolvimento de Matriz do Projeto Massur- AMOCampus 

Resumo: O Projeto Massur (Mobilidade e Acessibilidade sustentáveis em Saúde 

Urbana), conta com a participação de pesquisadores e alunos e é subsidiado pelo 

Gemobias (Grupo de Estudos de Mobilidade e Acessibilidade para Cidades 

Saudáveis), que estuda os vários campos que englobam a produção de uma cidade 

saudável, incluindo Saúde Publica Planejamento Urbano Saudável, Acessibilidade, 

Sustentabilidade, Direito e Social, Engenharias dentre outros. Baseia-se nos 

Impactos econômicos, sociais e ambientais causados pelo crescimento urbano de 

grandes metrópoles mundiais e da região. 

Este grupo têm desenvolvido um projeto que prevê um modelo de faculdade 

saudável e acessível denominado AMOCampus.  

Objetivo: Colaborar com o processo de desenvolvimento de uma Matriz lógica que 

relacione os resultados obtidos no projeto Massur desde 2012 – 2015 e ações 

básicas a serem adotadas na direção do espaço saudável. 

Metodologia: Uso dos dados do Questionário de Mobilidade aplicado em alunos, 

professores e funcionários da Instituição de Ensino FAJ; das experiências obtidas 

com os textos apresentados e discussões em grupo; e cruzar informações com a 

metodologia usada no Plano de Ação de Transporte de Londres. 

“Quantificar os impactos na saúde no projeto e políticas; Construir explicitamente a 

saúde no desenvolvimento e avaliação de políticas e projetos; Avaliar os impactos 

sobre a saúde dos programas; Avaliar as ações contra a base de evidências de 

saúde pública; Fortalecer processos de Avaliação de Impacto na Saúde para 

garantir a identificação de oportunidades para melhorar a saúde bem como mitigar 

potenciais danos; Estímulo à equipe para a atividade física diária, transporte através 

de caminhadas e ciclismo e uso do transporte público; Apoio aos bairros para a 

melhoria da saúde, utilizando planos de transporte e investimentos; Trabalhar com 

especialistas em inteligência de saúde pública e acadêmicos; Análise dos primeiros 

estágios de planejamento para a provisão de cuidados com a saúde; Com a Greater 

London Authority (GLA) que vai exortar governo central para 

apoiar o nosso papel no aumento dos níveis de atividade física londrinos.” 

 



Desenvolvimento:  

 Leitura e apresentação de textos e artigos científicos ligados ao Planejamento 

Urbano Saudável, Acessibilidade e mobilidade, como o estudo do Plano de 

Mobilidade de Londres, as Leis Federais de Mobilidade e Estatuto da Cidade. 

 Produção de relatório fotográfico da situação atual do campus.  

 Desenvolvimento de questionário de mobilidade e aplicação deste nos alunos, 

professores e funcionários da faculdade.  

 Análise de dados realizada no primeiro levantamento de resultados do 

questionário para compreender as deficiências e potencialidades. 

Inicio da construção do Projeto AMOCampus. 

 Divulgação dos resultados encontrados no primeiro levantamento 

Resultados Preliminares: Subsidiar o Grupo de Estudos GEMOBIAS e 

produzirartigo científico. 
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