


ANPET

Nos seus trinta e dois anos de vida, a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino 
em Transportes – ANPET tem procurado incessantemente contribuir para o 

desenvolvimento do sistema de transportes do Brasil. Os Congressos de Pesquisa 
e Ensino em Transportes, organizados anualmente, tornaram-se o mais importante 
evento científico para discussão e disseminação de resultados de pesquisas 
realizadas no país e no exterior. Os Congressos da ANPET têm contribuído para 
a transferência de tecnologia e para o desenvolvimento profissional e pessoal de 
técnicos ligados ao setor de transportes, incentivando e fomentando o intercâmbio 
entre os vários programas de pesquisa mantidos por universidades, instituições e 
entidades ligadas aos transportes. Com uma orientação que procura conciliar a 
prática com os aspectos científicos, os eventos organizados pela ANPET têm 
contado, além da comunidade científica de transportes do Brasil e de renomados 
especialistas do exterior, com uma participação expressiva de técnicos de órgãos 
governamentais, de operadores privados e consultores ligados à iniciativa 
privada. Esse grupo eclético e, ao mesmo tempo, altamente qualificado e 
especializado possibilita discussões ricas e extremamente proveitosas para 
todos os participantes.

Por meio de seu congresso, a ANPET visa contribuir para aprimorar o 
desenvolvimento tecnológico de todas as modalidades de transporte 
existentes no Brasil, assim como promover a adoção de políticas públicas 
nas quais o transporte atue como um fator de desenvolvimento e 
inclusão social.

Para a organização do 32° Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Transportes, a ANPET contará com a colaboração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. O LASTRAN - Laboratório de 
Sistemas de Transportes vinculado ao Departamento de Engenharia 
de Produção e Transporte ficará responsável pela organização do 
evento.
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O 32° ANPET, será realizado em Gramado - RS, de 04 a 07 
de novembro de 2018, no Centro de Eventos FAURGS. 

Durante os três dias de evento, a programação da parte da 
manhã será intensa, composta de mesas redondas, minicursos, 
workshops, palestras e reuniões de grupos de pesquisa, que 
valorizam os problemas de transporte do local do evento e do 
Brasil, sem dispensar a importante contribuição de especialistas 
internacionais.

A programação científica deverá contar com aproximadamente 50 
sessões técnicas nas áreas de Infraestrutura, Logística, Gestão de 
Transportes, Tráfego Urbano e Rodoviário, Técnicas de Planejamento 
de Transportes, Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do 
Transporte e Planejamento Territorial do Transporte.

ANPET em Gramado
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Fundada em 1986, a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes 
(ANPET) é uma instituição sem fins lucrativos, criada com o propósito de atuar 

como um fórum especializado para discussão da pesquisa e ensino em transportes 
no Brasil. A ANPET tem entre seus associados especialistas e pesquisadores de 
grandes centros de pesquisa do Brasil e do exterior. 

Fazem parte do Conselho Deliberativo da ANPET as seguintes instituições: COPPE/
UFRJ, EESC-USP, IME, ITA, EPUSP, PUC- RIO, UFPE, UFC, UFMG, UFPB, UFPR, 
UFRGS, UFRN, UFSC, UnB, UNICAMP, todas com programas de pós-graduação 
na área de transportes.

Sua missão é servir como meio de representação e integração de pesquisadores, 
estudantes e profissionais do setor de transportes visando a geração e difusão 
do conhecimento no setor de transportes.  

A ANPET tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da 
produção técnico-científica, qualificar o ensino e a pesquisa, contribuir com 
a formação de recursos humanos e fomentar a transferência de tecnologia 
gerada nos centros de pesquisa nacionais e internacionais para o setor 
produtivo do país. 

 Para mais informações sobre a ANPET, acesse o site:
www.anpet.org.br

O que é ANPET?
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Os congressos da ANPET têm apresentado um crescente 
número de trabalhos submetidos e de participantes. Sua 
abrangência nacional pode ser observada na relação dos últimos 
eventos, realizados em cidades das diversas regiões brasileiras.
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Congressos anteriores

Alguns dos Congressos anteriores da ANPET:
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BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS

Inserção de catálogo nas pastas dos participantes (*)
Veiculação de vídeo/vinheta de até 06 minutos no intervalo das palestras (*)
Instalação de 04 (quatro) banners medindo 0,90 x 1,80m na área de circulação do 
evento (*)

Promoção de Seminário Temático/Conferência sobre tema de interesse da 
patrocinadora (**)
Inscrições no congresso: 8

BENEFÍCIOS NA MOSTRA PARALELA
Disponibilidade de estande a ser definida

 BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS | INSTITUCIONAL 
  | APLICAÇÃO DA LOGOMARCA

  •  Site
  •  Cartazes eletrônicos
  •  Programa Oficial
  •  Folders
  •  Banners de sinalização
 •  Painel de palco 
 •  Descanso de tela dos auditórios em looping
 •  Agradecimento na cerimônia de abertura

COTA: 45.000,00

(*) materiais e ações de responsabilidade da empresa 
patrocinadora.

Patrocínio Platina
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     BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS

Inserção de catálogo nas pastas dos participantes (*)
Veiculação de vídeo/vinheta de até 03 minutos no intervalo das 
palestras (*)
Instalação de 02 (dois) banners medindo 0,90 x 1,80m na área 
de circulação do evento (*)
Inscrições no congresso: 4

BENEFÍCIOS NA MOSTRA PARALELA

Disponibilidade de estande a ser definida

 BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS | INSTITUCIONAL   
  | APLICAÇÃO DA LOGOMARCA

             •  Site
             •  Cartazes eletrônicos
             •  Programa Oficial
             •  Folders
             •  Banners de sinalização
             •  Painel de palco 
             •  Descanso de tela dos auditórios em looping
             •  Agradecimento na cerimônia de abertura

COTA: 20.000,00

(*) materiais e ações de responsabilidade da empresa patrocinadora.

     Patrocínio Ouro

     BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS

     Patrocínio Ouro
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BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS

Inserção de catálogo nas pastas dos participantes (*)
Instalação de 01 (um) banner medindo 0,90 x 1,80m na área de circulação do 
evento (*)
Inscrições no evento: 2

BENEFÍCIOS NA MOSTRA PARALELA

Disponibilidade de estande a ser definida

 BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS | INSTITUCIONAL 
  | APLICAÇÃO DA LOGOMARCA

  •  Site
  •  Cartazes eletrônicos
  •  Programa Oficial
  •  Folders
  •  Banners de sinalização
  •  Painel de palco 
  •  Descanso de tela dos auditórios em looping
  •  Agradecimento na cerimônia de abertura

COTA: 10.000,00

(*) materiais e ações de responsabilidade da empresa patrocinadora.

Patrocínio Prata
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     BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS

Inscrições no evento: 1

 BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS | INSTITUCIONAL       
  | APLICAÇÃO DA LOGOMARCA

             •  Site
             •  Cartazes eletrônicos
             •  Programa Oficial
             •  Folders
             •  Banners de sinalização
             •  Painel de palco 
             •  Descanso de tela dos auditórios em looping
             •  Agradecimento na cerimônia de abertura

COTA: 5.000,00

     Patrocínio Bronze

     BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS

     Patrocínio Bronze
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DIRETORIA DA ANPET

Presidente:        Helena Beatriz Bettella Cybis, UFRGS. 
Diretor Executivo:       Márcio de Almeida D’Agosto, UFRJ.
Diretor Científico:      Flávio José Craveiro Cunto, UFC. 
Diretores:                      Werner Kraus Jr, UFSC.
                                Maria Leonor Alves Maia, UFPE.
                                Cláudio Barbieri da Cunha, USP.
                                   André Dantas, NTU.
                                  Luis Alberto do Nascimento, Petrobrás.

Secretária Científica:     Silvia Nella Istre 
Secretaria Executiva:      Lísia Carla Almeida Jacques 
       Cintia Machado de Oliveira

COMITÊ ORGANIZADOR LOCAL
LASTRAN – Laboratório de Sistemas de Transportes

Escola de Engenharia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Coordenação Geral:      Fernando Dutra Michel

Vice Coordenadora:   Christine Tessele Nodari

Colaboradores:
      Ana Margarita Uriate Larrañaga
      Daniel Sergio Presta Garcia
      João Fortini Albano
      Luiz Afonso dos Santos Senna
      Maria Cristina Molina Ladeira

ANPET JOVEM LOCAL 

Coordenação de Divulgação e Programação Social: 
Magdala Satt Arioli, Shanna Trichês Lucchesi

e Tânia Batistela Torres

Equipe de Tecnologia da Informação e Inovação
UNICAST Consultoria em T.I.

www.unicastconsultoria.com.br

Organizadores do evento

@ ArturVerkhovetskiy



Realização

Patrocínio

anpet.org.br/32anpet www.anpet.org.br/portal


