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A TÍTULO DE COMPARAÇÃO: 
CAMPUS UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (VANCOUVER, CANADÁ): 4,02 KM2 
CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG (BELO HORIZONTE, BRASIL): 8,77KM2 



Comparativo entre os dois campi – 
transporte externo: 

• Apesar de ter 
praticamente metade 
da área do campus da 
UFMG, a UBC é servida 
por 8 linhas de ônibus 
externas, ou seja, que 
ligam o campus 
universitário a 
diferentes pontos de 
Vancouver.  

• Apesar de ter o dobro da 
área da UBC, o campus 
da UFMG é servido por 
‘1,5 linha de ônibus’, já 
que somente uma linha 
(5102)  cruza todo o 
campus da Av. Carlos Luz 
à Av. Antônio Carlos; a 
outra (9502) só passa por 
metade do campus. 



ABAIXO UMA DAS INÚMERAS CONTRADIÇÕES TÍPICAS DO BRASIL: A LINHA QUE DEVERIA SER PRINCIPAL (9550) 
VIROU SUPLEMENTAR E O MICROONIBUS QUE DEVERIA SER SUPLEMENTAR (S50) VIROU PRINCIPAL PORQUE TEM 
ITINÉRÁRIO MAIOR QUE A ‘PRINCIPAL’: EM VERMELHO TRAJETO DA LINHA 9550: FINAL JUNTO AO CPOR; EM ROXO, 
ITINERÁRIO DA S50, FINAL PROXIMO AO SHOPPING DEL REY DEPOIS DE ATRAVESSAR TODO O CAMPUS. NÃO É DE SE 
ESTRANHAR QUE EM FUNÇÃO DESSE ‘INUSITADO’ PLANEJAMENTO, A PRIMEIRA SEJA SUB-UTILIZADA E A SEGUNDA 
SOBRECARREGADA. 



Em 27/04/2012 a pró-reitora adjunta de Administração, Eliane Aparecida Ferreira Marques, me 
encaminhou a seguinte resposta sobre um ‘boato’ que eu ouvira na BHTRANS, e de antemão já 
sabia ser inverídico: a precariedade do transporte público no campus seria produto da 
‘proibição’, por parte da Reitoria, em deixar mais linhas externas circular dentro do campus.  

 

Agradeço mais uma vez a sua manifestação e preocupação com a qualidade de vida da comunidade universitária. 
Com relação à sua demanda informo que esta Pró-Reitoria tem feito várias solicitações a BHTrans no sentido de 
melhorar o atendimento aos alunos, professores e funcionários que se dirigem ao Campus da Pampulha por meio 
de transporte coletivo. 
Para seu conhecimento desde 2010 foram encaminhadas à BHTrans várias correspondências formais (ofícios) e e-
mails, fora as reuniões que realizamos com a referida empresa, inclusive com seu presidente. (...) 
Esta Pró-Reitoria, em momento algum, se manifestou, formal ou informalmente, contra o trânsito de ônibus 
dentro do Campus. Inclusive, neste momento estamos adquirindo um estudo de tráfego para o Campus, com a 
consultoria de especialistas da Escola de Engenharia, que possa atender às demandas de motoristas e pedestres, 
buscando sempre a melhoria do atendimento interno e dos acessos ao Campus. Internamente temos buscado a 
melhoria do atendimento do transporte interno e devemos colocar em circulação, a título de teste, microônibus 
que teriam maior mobilidade diante do grande volume de veículos e consequentemente diminuiria o tempo de 
viagem. (...) 
Colocando-me à sua disposição para outros esclarecimentos agradeço a sua manifestação. 
Eliane Ferreira 
Pró-Reitora Adjunta de Administração/UFMG 
 
----- Repassado por REITORIA-PRA-Pro-Reitoria de Administração/ADM/PRA/REITORIA/UFMG em 24/04/2012 
16:41 ----- 

 



DEMANDAS, NÃO ATENDIDAS, ENCAMINHADAS 
PELA REITORIA DA UFMG À BHTRANS: 

• OF.PRA-084/2011 (...) a UFMG solicita estudos sobre a possibilidade de 
alteração da Linha Suplementar S50 para linha regular, em virtude da 
demanda dos usuários do campus. 

• OF.PRA-077/2012 (...) a UFMG apresenta sugestão da Comunidade 
Universitária para criação de uma linha de ônibus urbano que ligue o Campus 
Saúde ao Campus Pampulha e para a implantação de um serviço de táxis-
lotação para ligar a Av. Afonso Pena (Praça da Bandeira) ao Campus 
Pampulha, bem como outras rotas que tenham como destino o Campus 
Pampulha. 

• OFÍCIO GR. 252/2013: A Universidade não tem convênio firmado com a (...) 
BHTRANS. Contudo (...), relacionam-se abaixo correspondências encaminhadas 
a essa Empresa solicitando melhorias na Linha S50, bem como a implantação 
de uma linha entre o Campus Saúde e o Campus Pampulha, e sugerindo a 
criação de táxis-lotação (...). 
 

 



DEMANDAS, NÃO ATENDIDAS, ENCAMINHADAS 
PELA REITORIA DA UFMG À BHTRANS: 

• OFÍCIO PRA-084/2011, 09/06/2011 
• Documento encaminhado pela Pró-Reitoria de Administração diretamente ao Presidente da 

BHTRANS. Porém, quem ‘respondeu’ foi Daniel Marx Couto, ‘pior’, quem realmente assinou foi a 
servidora Raquel Cortes Salum... Esses detalhes podem passar despercebidos ou parecer 
irrelevantes mas são indicativos do descaso com que esses temas ‘menores’ – atendimento 
comunitário, coletivo, social – são tratados por aquela instituição. Curiosamente a ‘diretoria’ da 
BHTRANS respondeu sem qualquer respaldo da parte operacional responsável pelo transporte 
público na região, isto é, que critérios são utilizados pela BHTRANS a fim de justificar o não 
acatamento de uma demanda? O conteúdo do ofício encaminhado pela UFMG foram: 

• Diversas sugestões e reclamações são encaminhadas continuamente à Ouvidoria da UFMG 
concernentes à prestação de serviços feita pela linha de transporte suplementar S50, apontando a 
necessidade de melhoria das condições operacionais. (...) os estudos realizados por essa Pró-
Reitoria confirmam a grande demanda da comunidade da UFMG (...). O quadro de horários da 
linha nos parece reduzido, sendo que o número de passageiros permitidos por viagem é pequeno, 
provocando a circulação de ônibus constantemente lotados. Solicitamos a V. As. Estudar a 
possibilidade de alteração da referida linha, transformando-a em linha regular do transporte 
coletivo de Belo Horizonte (...). 

 



DEMANDAS, NÃO ATENDIDAS, ENCAMINHADAS 
PELA REITORIA DA UFMG À BHTRANS: 

• OF. PRA-077/2012 
• (...) com a participação do Presidente do DCE, discutiu-se uma 

antiga demanda dos estudantes para a implantação de uma 
linha de ônibus urbano ligando o Campus Saúde, na área 
hospitalar, ao Campus Pampulha (...). Da mesma forma, 
considerou-se que seria bastante conveniente a implantação 
de um serviço de táxi-lotação ligando o término da Avenida 
Afonso Pena (Praça da Bandeira) ao Campus Pampulha. 
Outros eixos poderiam, eventualmente, vir a compor uma 
malha de acesso ao Campus por este meio de transporte, 
reduzindo o tráfego de veículos particulares (...). 
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