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INTRODUÇÃO 
 
O Projeto de Extensão Circulando Cidadania da Universidade de Passo Fundo tem 
como objetivo principal promover ações educativas no âmbito da mobilidade urbana 
na cidade de Passo Fundo. Ele está vinculado ao Programa UniverCidade Educadora e 
Inteligente, que atua na comunidade como um espaço de debate dos espaços da 
cidade para a própria cidade.  
Nesse sentido, por meio do Fórum de Mobilidade Urbana e Educação – uma das 
atividades do Circulando Cidadania – foi organizada uma ação de mobilização do Maio 
Amarelo no Campus I da UPF.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Maio Amarelo é um movimento internacional fundado pela Organização das Nações 
Unidas, motivada pelos expressivos números de mortes e feridos em decorrência de 
acidentes de trânsito no mundo todo. Por conta disso, em 2011 foi decretada na 
Assembleia Geral da ONU que a segunda década do século XXI seria a Década de Ação 
para Segurança no Trânsito. A campanha tem como símbolo um laço amarelo, cor 
conhecida por significar atenção no trânsito (MAIO AMARELO, 2019).  
Em 2019, vinte e sete países aderiram à campanha de conscientização aos acidentes 
de trânsito. No Brasil, diversas cidades apoiaram a ação e, em especial neste resumo, a 
cidade de Passo Fundo/RS. As atividades no município foram elaboradas no Fórum de 
Mobilidade Urbana e Educação, onde mensalmente diversas entidades e empresas 
afins da cidade se encontram para discutir ações relacionadas a temática. 



 

Nessa perspectiva, o Projeto Circulando Cidadania realizou na Universidade de Passo 
Fundo uma pesquisa sobre os números referentes aos acidentes de trânsito nos 
âmbitos mundial, nacional e estadual.  
Com os dados coletados foi elaborada uma exposição no Centro de Convivência em 
parceria com a Agência de Marketing (AGECOM) da UPF, em que as estatísticas foram 
exibidas a todos aqueles que passaram pelo local durante o mês de maio. 
Distribuíram-se pôsteres nas Unidades Acadêmicas com uma chamada sobre o assunto 
e direcionamento ao site do Projeto via QR code, o qual se encontrava um texto 
detalhando esses dados.  
Outra atividade se deu pela distribuição de laços amarelos, símbolo da campanha, para 
o corpo técnico-administrativo do Campus I, os quais foram informados sobre em um 
e-mail que explana informações do movimento. 
Das informações coletadas, foi possível verificar que, a OMS (Organização Mundial da 
Saúde) contabilizou no ano de 2009, 1,25 milhão de pessoas perderam a vida e 50 
milhões sobreviveram com sequelas a acidentes de trânsito no mundo (NAÇÕES 
UNIDAS, 2018). No Brasil, em 2018, 164.586 veículos envolveram-se no montante de 
69.206 acidentes nas rodovias federais. Nesses acidentes, 5.269 pessoas perderam a 
vida e 76.525 pessoas ficaram feridas. Especificamente no Rio Grande do Sul, 1.670 
pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no ano de 2018 nas rodovias 
federais. É necessário ressaltar que essa é a principal causa de óbito em jovens entre 
15 e 29 anos (PRF, 2018). 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
As ações do Projeto no Campus I atingiram 983 professores e 1.172 funcionários por e-
mail, além daquelas pessoas que conferiram a exposição do Centro de Convivência ou 
acessaram o site via QR code. O objetivo principal dessa atividade se deu por 
conscientizar a população local sobre o tema, principalmente quando se relaciona o 
índice de mortalidade dos acidentes de trânsito a idade dos estudantes universitários. 
Essa percepção deve extrapolar o mês de maio e se tornar natural a todos. 
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