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PRÓXIMOS EVENTOS:
III TRANSITDATA– Santiago,
Chile/ 24 de Maio.

ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO DE TRANSPORTES
O CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) abriu
consulta pública a respeito das atribuições do Engenheiro de Transporte.
Confira as contribuições para regulamentação da profissão!
>>Mais informações

XIX TRANSPOSUL– Porto
Alegre, RS/ 27 a 29 de Junho.
XXI CONGRESSO ANTP– São
Paulo, SP/ 28 a 30 de Junho.
ATRS– Antuérpia, Bélgica/ 5 a 8
de Julho.

PGV’S E ACESSIBILIDADE
Ao medir a acessibilidade de um hospital como Polo Gerador de Viagens
(PGV) utilizando a variável tempo de deslocamento, um estudo verificou
se a parcela da população que mais precisa do serviço possui níveis de
acessibilidade compatíveis. O artigo foi elaborado por pesquisadores da
UNIFEI e UFSCAR, dos respectivos departamentos de mobilidade e
transportes.

XV RIO DE TRANSPORTES– Rio
de Janeiro, RJ/ 16 e 17 de Agosto.
III CONEMB– Joinville, SC/ 19 a
22 de Setembro.

OPORTUNIDADES:
CET - Estágio
VLI- Estágio

>>Mais informações

OS TRILHOS NA MOBILIDADE URBANA
‘’Um dos desafios da mobilidade urbana é a manutenção dos
investimentos para a ampliação e modernização da rede de transporte. A
adoção de projetos bem estruturados é fundamental para a mitigação de
riscos e continuidades das obras, de forma a proporcionar para a
população um sistema de transporte eficiente. Visando esse
desenvolvimento, a ANPTrilhos lança a cartilha de apoio para a
estruturação de projetos adequados para ampliar a rede de atendimento
sobre trilhos.’’
>>Mais informações

KRAFT HEINZ - Estágio
REDE MOB - Emprego
BRADO - Emprego
VLI - Trainee

CUSTOS DE MUDANÇA NO TRANSPORTE AÉREO
Utilizando conceitos da economia juntamente à Probabilidade e
estatística, o artigo a seguir analisa o grau de fidelidade dos usuários de
transporte aéreo do Aeroporto internacional de Goiânia, em relação à
linha Goiânia-Guarulhos (SP).
“A metodologia deste artigo foi usada para o transporte aéreo, mas
poderia ser usada para qualquer outro modo de transporte de
passageiros”. Willer Luciano Carvalho, vice-coordenador do curso de
Engenharia de Transportes da UFG e um dos autores do artigo.
>>Mais informações

O deadline de submissão de trabalhos para o XXXI Congresso de
Pesquisa e Ensino em Transportes é até 03 de Julho de 2017.
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