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20º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

COMUNICAÇÕES TÉCNICAS – CHAMADA PARA AUTORES 

A ANTP tem a honra de convidar os integrantes das entidades associadas, seus 
membros individuais e beneméritos e a todos os interessados nos temas abaixo 
relacionados, a encaminharem propostas de Comunicações Técnicas para o 20º 
Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito: 

1 – Questões Urbanas  – Meio Ambiente  - Transporte Não Motorizado - 
Acessbilidade 
2 – Qualidade  - Marketing – Tecnologia 
3 - Transporte Público 
4 – Trânsito 

Cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos (individuais ou em equipe) para 
serem selecionados e apresentados durante o 20º Congresso Brasileiro de 
Transporte e Trânsito, que será realizado na cidade de Santos – SP, no período de 
23 a 25 de junho de 2015. 

O calendário das principais atividades relacionadas às Comunicações Técnicas é o 
seguinte: 

07 de julho de 2014 – Início do recebimento dos Resumos das Comunicações 
Técnicas; 
30 de outubro de 2014 – Encerramento do prazo de recebimento dos Resumos 
das Comunicações Técnicas; 
28 de novembro de 2014 – Encerramento da análise dos Resumos das 
Comunicações Técnicas pela Comissão de Seleção; 
15 de dezembro de 2014 – Divulgação pela ANTP dos Resumos selecionados; 
15 de janeiro de 2015 – Início do prazo para pagamento da taxa de inscrição e 
subsequente entrega do Trabalho Final; 
24 de março de 2015 – Término do prazo para pagamento da taxa de inscrição; 
31 de março de 2015 – Término do prazo para entrega do Trabalho Final; 
22 de maio de 2015 – Publicação do título do Trabalho e autor(es) no Programa de 
Comunicações Técnicas do 20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito no 
site da ANTP; 
23 a 25 de junho de 2015 – Realização do 20º Congresso Brasileiro de Transporte 
e Trânsito. 

O recebimento do Trabalho Final e a sua apresentação no Congresso estão 
condicionados ao pagamento prévio da taxa de inscrição do seu autor ou do 
coordenador em caso de trabalho em equipe.  

Os autores terão desconto no valor da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição e 
o desconto serão disponibilizados no site da ANTP na página do 20º Congresso. 
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