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COMO CHEGAR AO
36º anpet

A: Fábrica de Negócios - Rua João Corrdeiro, 498, Praia de Iracema

B: Hotel Praia Centro - Av. Mons Tabosa, 740, Praia de Iracema

O 36º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) acontecerá
na Fábrica de Negócios, espaço para eventos do Hotel Praia Centro.
Durante os dias de evento, dois acessos ficarão disponíveis. 

A

B
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OPÇÕES DE
DESLOCAMENTO

 Passe Diário (24h) - R$ 5,00 
 Passe Mensal - R$ 20,00
 Passe Anual - R$ 80,00 

Além de táxi, dos aplicativos de
transportes privados urbanos e da
caminhada, outras opções de
descolamentos sustentáveis estão
disponíveis na cidade. 

1. BICICLETAR
O Sistema de Bicicletas Públicas é
composto por Estações Inteligentes,
conectadas a uma central de
operações via wireless, alimentadas por
energia solar, distribuídas em pontos
estratégicos da cidade, onde os
clientes cadastrados podem retirar uma
bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e
devolvê-la na mesma, ou em outra
estação. Existem três opções de passes
disponíveis que podem ser comprados
diretamente no App, usando cartão de
crédito.  

1.
2.
3.

Para mais informações e mapa das
estações, clique aqui. Para o mapa da
infraestrutura cicloviária, clique aqui.

2. TOPBUS+
É um Sistema de Transporte Coletivo sob
demanda, sem rota fixa, que atende ao
chamado de clientes através do aplicativo.
Com o app baixado e realizado um
cadastro, o passageiro informa o local em
que está, através de GPS, e digita o
endereço pra onde deseja ir. É possível
informar quantos assentos deseja
reservar, para viagens com
acompanhantes indo ao mesmo destino.
O app indicará o número da van, o nome
do motorista, o valor da viagem e o local
de encontro que o motorista irá buscá-lo.

Por se tratar de um Transporte Coletivo,
durante o trajeto é possível que outros
passageiros embarquem na van. O valor
do serviço será de R$5,50 e a cada
quilômetro adicional rodado haverá uma
taxa extra entre R$2,00 e R$3,00. O
pagamento é realizado via cartão de
débito, crédito ou pix. Baixe o App
disponível na loja virtual. 

Use o cupom: caio6m4 para ganhar um
crédito de R$10,00. Para mais informações
e área de cobertura: clique  aqui.
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http://www.bicicletar.com.br/donwload.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
https://www.mobilicidade.com.br/bicicletar/home.aspx
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=pt-BR&mid=1eqNX-fl3ENPC8_1tqzbRDYZFQmA&ll=-3.780098579770743%2C-38.5314681123574&z=11
http://topbusmais.com.br/


2º PISO

Para o credenciamento será necessário
um documento original de
identificação com foto. Na ocasião, o(a)
congressista receberá seu crachá que
deverá ser utilizado em todos os dias
do evento. 

A secretaria do evento funcionará nos
seguintes dias e horários:

8/11 das 16:00 às 19:00 
9 a 11/11 das 08:00 às 18:30

A sessão solene de abertura acontecerá
no dia 8/11, a partir das 18h, no 2º piso Em
seguida, haverá uma atração cultural do
Ceará e a Palestra Magna. Para essa
edição, o tema será Teletrabalho no pós-
pandemia - Efeitos sobre a mobilidade
urbana e a organização das cidades,
ministrada pelo Prof João de Abreu e Silva
do Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa. Não Perca!  

DOCUMENTOS ESSENCIAIS SOLENIDADE DE ABERTURA

CREDENCIAMENTO 
& ABERTURA

COQUETEL DE ABERTURA

Fábrica Negócios - 2o Piso 

SALÃO RUBY
ABERTURA 

SALÃO FOYER
COQUETEL 

Para encerrar a primeira noite de
retorno do nosso Congresso no
formato presencial, teremos o
tradicional Coquetel de Abertura no
Foyer, em frente ao salão Ruby.
Aproveite esse momento de
confraternização para degustar
comidas de boteco e visitar os stands
dos nossos patrocinadores. 
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Este ano, o 36º ANPET contará com 45 sessões
técnicas relacionadas às áreas de Engenharia de
Transportes, incluindo planejamento e gestão de
transportes, tráfego urbano e rodoviário, logística,
planejamento territorial, infraestrutura e aspectos
sociais, econômicos e ambientais. A programação é
composta por minicursos, palestras e sessões técnicas
que abrangerão diversas temáticas relevantes e atuais
relacionadas aos Transportes. Fique atento à
programação ou acesse o site clicando aqui.

PROGRAMAÇÃO  PARTE 1 
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Entre os dias 9 e 11/11 teremos uma
programação intensa. Fique atento aos horários
e salas a seguir. No dia 10/11, às 17h, acontecerá
a Festa de Confraternização do 36º Congresso
ANPET e a Solenidade de entrega dos Prêmios
ANPET e do Prêmio Cátedra Abertis. Neste dia,
as sessões técnicas terminarão às 15h30 para
que o congressista tenha tempo de se
organizar para a festa. Mais detalhes sobre a
confraternização na página a seguir. 

http://anpet.org.br/36anpet/index.php/pt/


O pôr do sol do Ceará é considerado um dos mais
lindos do Brasil, por isso nossa festa iniciará no final
da tarde e acontecerá em frente ao mar. A Barraca
Santa Praia (Praia do Futuro) foi o local escolhido
para sediar esse precioso momento do nosso
evento. A festa terá uma temática tropical e
recomendamos que os participantes escolham
roupas mais leves para essa ocasião. Além do
tradicional jantar e muita música, haverá a
Solenidade de entrega do Prêmio ANPET de
Produção Científica 2022. Não perca essa grande
oportunidade de confraternização.

Serão disponibilizados ônibus para o deslocamento
dos congressista até a festa:
IDA: saindo da entrada do Hotel Praia Centro
16h20, 16h40, 17h e 17h15
VOLTA: retornando ao Hotel Praia Centro
21h, 21h30 e 22h

Você poderá adquirir o seu ingresso na secretaria
do evento até o dia 10/11, às 12h, impreterivelmente. 
Saiba como será o evento clicando aqui. 

FESTA DE CONFRATERNIZACÃO 2022

PROGRAMAÇÃO 
& FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

PARTE 2  
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https://www.youtube.com/watch?v=AmyjGPrMzKA


Para facilitar a organização dos nossos
congressistas, disponibilizamos uma
ferramenta que pode ser útil para o
planejamento das atividades que 
desejam participar. Siga os passos a seguir: 

1. Clique aqui ou escaneie o QR Code
acima e realize sua inscrição.

2. Após a inscrição confirmada, faça o
login com seu e-mail (caso não possua
cadastro no Even3, será necessário
criar um senha no primeiro acesso).

3. Acessa a aba de Programação para
saber data, horário, local e detalhes de
todas as atividades do 36º ANPET.

even3.com.br/36anpet/

4. Para criar uma programação
personalizada, faça as inscrições nas
atividades do seu interesse. 

5. Ao finalizar e atualizar a página, o menu
"Minhas Atividades"  ficará disponível na
ferramenta.

6. Sua programação personalizada será
salva automaticamente e pode ser
acessada sempre que o usuário acessar
o site: even3.com.br/36anpet/

7. Em caso de possíveis alterações na
programação, o usuário inscrito na
atividade alterada receberá uma
notificação por e-mail.

Essa ferramenta pode ser útil para otimizar os
deslocamentos dos participantes, orientá-los
sobre a nossa programação e evitar impressões
em excesso.

ATENÇÃO: O uso desta ferramenta é
OPCIONAL e não restringe aos congressistas
o livre acesso às atividades do congresso.

Usuário Teste

1

2

BOX
PROGRAMAÇÃO
NA PALMA DA MÃO
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http://even3.com.br/36anpet/
http://even3.com.br/36anpet/
http://even3.com.br/36anpet/


Palestrante: Prof. João de Abreu e Silva  (Lisboa)
Data: 8/11/2022
Horário: A partir das 18h.
Para acessar clique aqui ou acesse a ferramenta online.

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA & PALESTRA
MAGNA:  TELETRABALHO NO PÓS-PANDEMIA
EFEITOS SOBRE A MOBILIDADE URBANA E A
ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES

PALESTRA: POR QUE FALAR SOBRE
INTEGRIDADE ACADÊMICA?

Reconhecendo a importância do 36º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (36º ANPET) para

toda a comunidade de pesquisa do Brasil, a Diretoria da ANPET, juntamente com o Comitê Organizador,

decidiu disponibilizar, exclusivamente para os inscritos no evento, algumas atividades em formato digital.

confira a lista a seguir com data, horários e informações de acesso.

ATIVIDADES HÍBRIDAS

7

Palestrante: Profa. Lilian Rezende (UFG)
Data: 9/11/2022
Horário: 8h30
Para acessar clique aqui ou acesse a ferramenta online.

PALESTRA: O MÉTODO NEC PARA CÁLCULO DOS
CUSTOS E DA TARIFA DO TRANSPORTE
COLETIVO URBANO POR ÔNIBUS
Palestrante: Prof. Antonio Clóvis Ferraz - Coca (USP)
Data: 9/11/2022
Horário: 10h45
Para acessar clique aqui ou acesse a ferramenta online.

PALESTRA: A SAÚDE E SEGURANÇA DOS
MOTORISTAS E AGENTES DE BORDO DO
TRANSPORTE COLETIVO NO POSTO DE TRABALHO
Palestrante: Profs. Renato Ribeiro e Guilherme Leiva
Data: 10/11/2022
Horário: 8h30
Para acessar clique aqui ou acesse a ferramenta online.

PAINEL: ENSINO & APRENDIZAGEM EM
TRANSPORTES
Palestrante: Prof. Antônio Nelson Rodrigues (USP)
Data: 11/11/2022
Horário: 8h30
Para acessar clique aqui ou acesse a ferramenta online.

WORKSHOP: COMO MACROSSIMULAR
BICICLETAS NO PTV VISUM
Palestrante: Luisa de Moura Chaves (PTV) 
Data: 10/11/2022
Horário: 10h45
Para acessar clique aqui ou acesse a ferramenta online.

https://us06web.zoom.us/j/87986865062?pwd=S2Y2NGNuNTdoZXdHNk94Lzc2Tlpwdz09
http://even3.com.br/36anpet/
https://us06web.zoom.us/j/88037515795?pwd=KzlRVW5BcDhnOUYrOFFQbmZId0FMUT09
http://even3.com.br/36anpet/
https://us06web.zoom.us/j/88037515795?pwd=KzlRVW5BcDhnOUYrOFFQbmZId0FMUT09
http://even3.com.br/36anpet/
https://us06web.zoom.us/j/88037515795?pwd=KzlRVW5BcDhnOUYrOFFQbmZId0FMUT09
http://even3.com.br/36anpet/
https://us06web.zoom.us/j/88037515795?pwd=KzlRVW5BcDhnOUYrOFFQbmZId0FMUT09
http://even3.com.br/36anpet/
https://us06web.zoom.us/j/88037515795?pwd=KzlRVW5BcDhnOUYrOFFQbmZId0FMUT09
http://even3.com.br/36anpet/


Vagas limitadas para 30 congressistas.
Para se inscrever clique no link abaixo e
preencha o formulário. 

INSCREVA-SE AQUI

INSCREVA-SE AQUI

INSCREVA-SE AQUI

É um terminal portuário da costa do
Nordeste brasileiro, estilo ''OFF SHORE''
localizado em um acidente geográfico
denominado "Ponta do Pecém", local onde
foram construídas as obras do terminal
portuário, no distrito de Pecém no
município de São Gonçalo do Amarante

O sistema de transporte metropolitano de
Fortaleza é composto atualmente por uma
linha de metrô e duas linhas de VLT a
diesel. Sua concepção permitiu integrar-
se aos terminais de ônibus urbanos da
Parangaba e do Papicu, dois importantes
polos de intensa movimentação de
pessoas na capital.

Passeio ciclístico pela rede cicloviária de
Fortaleza que está em constante
ampliação. Hoje já são 416,4 km de
ciclofaixas, ciclovias, ciclorrotas ou
passeios compartilhados distribuídos por
todas as regionais da Capital. Confira o
Mapa da Malha Cicloviária atualizado aqui.

Vagas limitadas para 30 congressistas.
Para se inscrever clique no link abaixo e
preencha o formulário. 

Vagas limitadas para 20 congressistas.
Para se inscrever, clique no link abaixo e
preencha o formulário. 

PORTO DO PECÉM

METROFOR

INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

1

2

3

VISITAS
TÉCNICAS
SÁBADO (12/11) - MANHÃ 
LOCAL DE ENCONTRO: RECEPÇÃO DA FÁBRICA DE NEGÓCIOS
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Horário: 8h
Local de saída: Entrada do Hotel Praia Centro

Horário: 8h
Local de saída: Entrada do Hotel Praia Centro

Horário: 9h
Concentração: R. João Cordeiro, 540.

https://forms.gle/LnGMTWQ6HRPXhncL7
https://forms.gle/QMHdGrRywkSfhKHf7
https://forms.gle/snikjEgzLKY2PqbH7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Cear%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metropolitano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Papicu
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=pt-BR&mid=1eqNX-fl3ENPC8_1tqzbRDYZFQmA&ll=-3.780098579770743%2C-38.5314681123574&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=pt-BR&mid=1eqNX-fl3ENPC8_1tqzbRDYZFQmA&ll=-3.7800985797707307%2C-38.5314681123574&z=11


Nome Distância Instagram

Mar de Rosas 1km @nomarderosas

Casa Patuá 1km @casapatua

Forneria da Praia 400m @forneriadapraia

Aconchego 400m @euaconchego

Bruta Flor 400m @obrutaflor

Nome Distância Instagram

La Bella Itália 900m @labellaitaliaforta
leza

Marcel 700m @marcelfortaleza

Teresa & Jorge 50m @teresaejorge

Café Ilha 1km @cafeilha

Santa Clara 1km @santaclaracafet
eria

RESTAURANTES
Nas proximidades do evento existem diversas opções de
alimentação. Listamos algumas destas opções dentro de um
raio de 1km da Fábrica de Negócios. A maioria deles possui
pratos executivos e uma culinária regional. Durante os
deslocamentos pela cidade, fiquei atento às dicas de
segurança na página a seguir.
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Fábrica de Negócios

https://www.instagram.com/nomarderosas/
https://www.instagram.com/casapatua/
https://www.instagram.com/forneriadapraia/
https://www.instagram.com/euaconchego/
https://www.instagram.com/obrutaflor/
https://www.instagram.com/labellaitaliafortaleza/
https://www.instagram.com/marcelfortaleza/
https://www.instagram.com/teresaejorge/
https://www.instagram.com/cafeilha/
https://www.instagram.com/santaclaracafeteria/


A melhor forma de sair do aeroporto de
Fortaleza é usar Táxi, Uber ou Transfer. O
ponto de embarque do Serviço de
Transfer da ForYou (85.3133.9230) está
localizado no meio-fio do Check-in,
próximo à Porta 1 no Piso 0. Horário de
funcionamento: segunda a sexta, 6h às
21h, e sábado e domingo, 9h às 20h. 

Fortaleza possui um clima vibrante e
povo muito simpático, entretanto, como
em toda grande cidade no Brasil, é
recomendado ficar alerta para garantir a
sua segurança. Evite andar pela cidade a
pé durante o período noturno. Durante o
dia, procure andar em grupos e evite
regiões pouco movimentadas.

Também conhecida como Terra do Sol, 
 Fortaleza possui uma temperatura que
varia entre 28ºC e 32ºC. Portanto,
recomenda-se o uso de roupas
apropriadas para o clima quente. Use
roupas leves, assim você se sentirá mais
confortável nos passeios pela cidade.

O ponto de pick-up exclusivo da Uber
fica no Piso 0, no meio-fio central. Após
a saída da área de desembarque, desça
para o Piso 0 e saia pelo Portão 2. Ao
chegar ao ponto, solicite a sua viagem
pelo aplicativo.  Já os pontos de Táxi
estão localizados em frente à área do
Desembarque, no Piso 1.

Evite andar com objetos de valores
expostos e/ou com grande quantidade
de dinheiro. Se precisar de ajuda, entre
em contato com nossa organização ou
utilize os telefones úteis a seguir:
Polícia Militar: 190       | Bombeiros: 193 
Polícia Federal: 194     | SAMU: 192
Delegacia do Turista: (85) 3101-2488

Para as atividades do congresso,
informamos que todos os ambientes são
climatizados, com exceção do local da
Festa de Confraternização que
acontecerá na praia. Para maiores
detalhes sobre o clima de Fortaleza
durante os dias do evento, clique aqui.

COMO IR DO AEROPORTO À ZONA HOTELEIRA

SEGURANÇA EM FORTALEZA

CLIMA EM FORTALEZA

1

2

3

DICAS
GERAIS
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Durante os dias de evento, utilize a
Rede do Hotel Praia Centro para
navegar na internet. Utilize as
credenciais ao lado para conecta-ser 
a rede Wi-Fi do 36º ANPET.

Rede: Praia Centro
Login : anpet
Senha : anpet@2022

CONECTE-SE4

https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/15-dias/cidade/60/fortaleza-ce


Nos últimos anos, Fortaleza ganhou uma
nova cara, mais moderna, mais dinâmica
e muito mais integrada com as pessoas.
Foram muitas melhorias na mobilidade,
serviços, saúde e lazer. Os habitantes e
visitantes têm hoje uma cidade que é
feita para o melhor da vida! Bem-vindo
à Fortaleza. Clique aqui para acessa o
mapa turístico da cidade.

VEM FORTALEZAR | @vemfortalezear
É uma iniciativa da Prefeitura de
Fortaleza de apresentar aos turistas as
diversas opções de lazer que a cidade
tem a oferecer. Acesse os canais da
iniciativa e venha conferir as opções de
lazer de Fortaleza.

 

Venha cá, se achegue. O 36o ANPET e
Fortaleza estão prontos para te receber. 

Nessa edição do evento, criamos um
grupo no Whatsapp para fortalecer as
interações dos congressistas. Esse
será uma espaço descontraído, onde
os participantes poderão utilizá-lo
para tirar dúvidas, organizar encontros
e passeios, entre outros. O grupo pode
ser acessado aqui ou a partir do
QRCode a seguir:

Para os congressistas que não
possuem interesse de ingressar no
grupo, podem entrar em contato
direto com o Comitê Local, no caso 
de dúvidas ou sugestões.
Caio: 85 9 9768.6791
Victor: 85 9 8857.4071

TURISMO LOCAL
& CONTATOS
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https://drive.google.com/file/d/1XsisVb6q0eaDZGWbuCwIJkkuljrtk_Zs/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/vemfortalezear/
https://youtube.com/playlist?list=PLl3lB3SlwVqaunHSWYnlfLMSicRyq9TRg
https://turismo.fortaleza.ce.gov.br/programas/pontos-turisticos
https://chat.whatsapp.com/CDLwYh2SWjyGcCICcJIKI7
https://chat.whatsapp.com/CDLwYh2SWjyGcCICcJIKI7
https://www.youtube.com/watch?v=KFzyowSwCD0&list=PLl3lB3SlwVqaunHSWYnlfLMSicRyq9TRg&index=2


@radar.pub
RADAR PUB | R. CARLOS VASCONCELOS, 834 - MEIRELES

ANPET JOVEM
LISTAMOS ALGUMAS OPÇÕES DO BARES DESCOLADOS NA CIDADE

PARA OS CONGRESSISTAS QUE TIVEREM INTERESSEM EM

PROLOGAR OS MOMENTOS DE INTERAÇÃO.

SE LIGA NAS DICAS!!

BARES E PUBS

@hootsgastropub
HOOTS GASTROPUB | AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 125 - MEIRELES

TERESA & JORGE E MOCINHA | R. JOÃO CORDEIRO, 540 - PRAIA DE IRACEMA

@heyjoefoodnbar | @donkeyheadcervejaria
HEY JOE E DONKEY HEAD | R. NORVINDA PIRES, 32/42 - ALDEOTA

@cervejariaturatti
TURATTI | R. ANA BILHAR, 1178 - VARJOTA

@bullsbeerhouse
BULLS BEER HOUSE | R. CORONEL JUCÁ, 700 - ALDEOTA

FESTAS E BALADAS

@botecodoilla
BOTECO DO ILLA | AV. BEIRA MAR, CARAMANCHÃO 01 - MEIRELES

@arenairacema
ARENA IRACEMA | AV. MONSENHOR TABOSA, 388 - CENTRO

@ritmourbanobar
RITMO URBANO | R. DOS TABAJARAS, 374 - PRAIA DE IRACEMA

@motolibrebar
MOTO LIBRE | AV. MONSENHOR TABOSA, 299 - CENTRO

@jamrockpraiadeiracema
JAMROCK | R. DOS TABAJARAS, 402 - PRAIA DE IRACEMA

@pagodedadiretoria_
PAGODE DA DIRETORIA | AV. ANTÔNIO JUSTA, 3525 - MEIRELES

@gandaiaclub
GANDAIA | R. DRAGÃO DO MAR, 72 - PRAIA DE IRACEMA

BARRACAS DE PRAIA

@orbitabluebar
ÓRBITA BLUE | AV. CLÓVIS ARRAIS MAIA, 3879 - PRAIA DO FUTURO

@sunrise.beachclub
SUNRISE | AV. CLÓVIS ARRAIS MAIA, 4987 - PRAIA DO FUTURO

@guarderiabrasiloficial
GUARDERIA | AV. CLÓVIS ARRAIS MAIA, 4451 - PRAIA DO FUTURO

@teresaejorge e @bardamocinha
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@orlapraiaclub
ORLA DA PRAIA | AV. CLÓVIS ARRAIS MAIA, 3005 - PRAIA DO FUTURO

https://www.instagram.com/radar.pub/
https://www.instagram.com/hootsgastropub/
https://www.instagram.com/heyjoefoodnbar/
https://www.instagram.com/donkeyheadcervejaria/
https://www.instagram.com/cervejariaturatti/
https://www.instagram.com/bullsbeerhouse/
https://www.instagram.com/botecodoilla/
https://www.instagram.com/arenairacema/
https://www.instagram.com/ritmourbanobar/
https://www.instagram.com/motolibrebar/
https://www.instagram.com/jamrockpraiadeiracema/
https://www.instagram.com/pagodedadiretoria_/
https://www.instagram.com/gandaiaclub/
https://www.instagram.com/orbitabluebar/
https://www.instagram.com/sunrise.beachclub/
https://www.instagram.com/guarderiabrasiloficial/
https://www.instagram.com/cervejariaturatti/
https://www.instagram.com/teresaejorge/
https://www.instagram.com/bardamocinha/
https://www.instagram.com/orlapraiaclub/


flaviocunto@det.ufc.br
Professor Associado do Departamento de
Engenharia de Transportes da Universidade Federal
do Ceará. Atua na área de Planejamento e Operação
de Trânsito com ênfase em Segurança Viária.

manoel@det.ufc.br
Professor Associado do Departamento de
Engenharia de Transportes da Universidade Federal
do Ceará. Atua na área de Planejamento e Operação
de Trânsito com ênfase em Tráfego Urbano.

veronica@det.ufc.br | @dormi_aluna_acordei_profa
Professora Associada do Departamento de
Engenharia de Transportes da Universidade Federal
do Ceará. Atua na área de Infraestrutura de
Transportes.

FLÁVIO CUNTO

MANOEL CASTRO

VERÔNICA CASTELO BRANCO

O COMITÊ ORGANIZADOR LOCAL É FORMADO POR DOCENTES E PESQUISADORES DO

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CEARÁ. EM CASO DE DÚVIDAS E SUGESTÕES, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

COMITÊ LOCAL

caio@det.ufc.br | @caioatr
Mestre e Doutorando em Engenharia de Transportes.
Professor Convidado na Universidade de Fortaleza.
Possui experiência na área de Planejamento,
Operação e Segurança de Trânsito.

CAIO TORRES 

victoroliveira@det.ufc.br | @victorbureu
Mestre e Doutorando em Engenharia de Transportes.
Professor Substituto no IFCE. Possui experiência na
área de Infraestrutura de Transportes.

VICTOR OLIVEIRA
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