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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 

Comissão seleciona 47 trabalhos para a 21ª Semana e para o Prêmio 
Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos. 

Nota da Comissão Organizadora assinala: "em razão da alta qualidade técnica das propostas apresentadas, 
a Comissão Organizadora decidiu ampliar a lista de trabalhos selecionados para um total de 47 trabalhos, de 
forma a agraciar todos os trabalhos com pontuação final empatada na avaliação". Os artigos e a 
documentação complementar devem ser entregues até 29 de julho. 

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Painel sobre a importância da intermodalidade para a mobilidade abrirá as 
sessões de debates da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

INSTITUTO DE ENGENHARIA - CICLO DE DEBATES

Instituto de Engenharia estrutura o ciclo de debates 'Pensar e Discutir do 
Futuro do Brasil', com sete sessões no segundo semestre de 2015

UNIVERSIDADE

Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), Campus ABC, seleciona 
professores para cursos de Engenharia

FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Logo serão iniciadas as eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 e talvez 
você possa ser convocado. Exiba seu talento no Futebol Society AEAMESP

4º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

Vem aí o 4º Festival de Tênis da AEAMESP. Os interessados já podem fazer a 
pré-inscrição

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de julho
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 

Comissão seleciona 47 trabalhos para a 21ª Semana e para o Prêmio 

Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos. 

Na quarta-feira, 15 de julho de 2015, a Comissão Organizadora concluiu a seleção dos trabalhos 

técnicos para a 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e para o Prêmio Tecnologia e 

Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos, e emitiu um informe a respeito. 

Alta qualidade técnica. Além de relacionar os trabalhos selecionados, a nota assinala: "em razão 

da alta qualidade técnica das propostas apresentadas, a Comissão Organizadora decidiu ampliar a lista de 

trabalhos selecionados para um total de 47 trabalhos, de forma a agraciar todos os trabalhos com pontuação final 

empatada na avaliação". 

Entrega dos artigos deve ser feita até 29 de julho. O comunicado enfatiza que a data-limite para entrega dos 

artigos técnicos, ETAPA 2, é o dia 29 de julho de 2015. Os artigos devem ser entregues juntamente com a 

documentação complementar estipulada no Regulamento.

Veja a íntegra do informe e a relação dos trabalhos selecionados
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Painel sobre a importância da intermodalidade para a mobilidade abrirá 

as sessões de debates da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

A importância da intermodalidade para a mobilidade será o tema do Painel 1 da 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP promoverá no período de 8 a 11 de setembro de 

2015, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, paralelamente à EXPO METROFERR 

2015. Esse painel deverá acontecer no dia 9 de setembro de 2015, entre 9h e 10h20. Participantes.

Foram convidados para essa sessão os palestrantes Luiz Antônio Cortez Ferreira, do Metrô-SP, o 

engenheiro e consultor Antônio Maria Claret, e o consultor e ex-secretário de Transportes de Lisboa, Portugal, 

Fernando Nunes da Silva.
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INSTITUTO DE ENGENHARIA - CICLO DE DEBATES

Instituto de Engenharia estrutura o ciclo de debates 'Pensar e Discutir 

do Futuro do Brasil', com sete sessões no segundo semestre de 2015

A vice-presidente de Atividades Técnicas do Instituto de Engenharia de São Paulo, engenheira Miriana 

Marques, informa que aquela entidade realizará no segundo semestre de 2015 um ciclo de 

palestras/reuniões intitulado Pensar e Discutir o Futuro do Brasill, com ênfase nas questões do setor de 

engenharia. 

Serão sete eventos às terças-feiras, entre 19h e 21h30, com inicio em 11 de agosto, sempre no Instituto de 

Engenharia, contemplando o temário e calendário publicado no folheto virtual disponível ao final desta matéria. 

Os eventos serão conduzidos pelo consultor em estratégias Jorge Hori, colaborador persistente do Instituto, 

compreendendo uma apresentação inicial de cerca de 30 minutos, seguindo de sessão de esclarecimentos e 

debates, por mais duas horas. 

Os associados da AEAMESP terão direito a um desconto de 20% sobre o valor da inscrição plena. 
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UNIVERSIDADE

Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), Campus ABC, 

seleciona professores para cursos de Engenharia

A Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), Campus ABC, informa estar abrindo processo 

seletivo para professores referente aos cursos de Engenharia de 2015-2. Condições de 

participação. Para participar do processo o candidato deverá ser titulado (Especialista, Mestre ou 

Doutor). Os interessados devem encaminhar CV atualizado para os e-mails a seguir: 

Professor Ismael Mendonça Rezende ismaelrezende@anhanguera.com 

Professor Luiz Alberto Paoliello Alvim luiz.alvim@anhanguera.com 

Disciplinas. De acordo com o comunicado da universidade, as 'disciplinas em aberto' são as seguintes: Circuitos 

Elétricos I, Eletrônica II, Sistemas Digitais I, Conversão Eletromecânica de Energia, Instalações Elétricas II, 

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, Comunicações e Telefonia, Elementos de Máquinas, 

Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais, Mecanismos e Dinâmica das Máquinas, Elementos de Máquinas II, 

Processos de Fabricação II, Vibrações Mecânicas, Engenharia de Manutenção Eletrônica de Potência, 

Instrumentação Industrial, Redes de Comunicação Industrial.
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FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Logo serão iniciadas as eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 e 

talvez você possa ser convocado. Exiba seu talento no Futebol Society 

AEAMESP

Todas as terças-feiras, entre 18h às 20h20, a AEAMESP promove partidas de futebol society em 

quadra recentemente reformada, localizada da Rua Xavier de Almeida, 1.312, no bairro do Ipiranga, 

em São Paulo. Participação. Para outras informações, o interessado pode entrar em contato com o 

vice-presidente Carlos Rossi, pelo celular (11)97100-2496.
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4º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

Vem aí o 4º Festival de Tênis da AEAMESP. Os interessados já podem 

fazer a pré-inscrição

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2015 será realizado o 4º Festival de Tênis da 

AEAMESP Nas quadras do Metrô Club. As partidas serão disputadas em período noturno, na 

quadra de tênis do Metrô Clube do Jabaquara, segundo informou o vice-presidente de Assuntos 

Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Augusto Rossi, acrescentando que, em breve, 

serão divulgadas informações mais detalhadas sobre a competição. Pré-inscrição. O vice-

presidente recomendou a todos os interessados que façam a pré-inscrição para o torneio por 

meio do telefone celular (11) 9-7100-2496.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de julho

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em julho. Na primeira 

página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, no canto superior direito da tela, há um espaço 

que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os aniversariantes do mês. 

Se houver aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes aparecem em destaque.

Veja os aniversariantes deste mês
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