
 

 

“Chamada de Trabalhos” Monorailex 2023 
São Paulo, Brasil 

20-24 de outubro, 2023 

 

A todos os amantes e defensores de Monotrilhos e a todos os interessados, 

Encorajamos e convidamos profissionais do mundo todo a apresentar propostas por escrito para a 

Conferência Monorailex 2023 no Brasil com o apoio do Metrô de São Paulo. 

Monorailex é a conferência anual da Associação Internacional de Monotrilhos, com objetivo de oferecer 

uma Plataforma de apresentação de novas pesquisas e desenvolvimento de sistemas de monotrilho e 

descobertas operacionais. Essa Plataforma tem como alvo os especialistas envolvidos em planejamento 

de transportes em comunidades e regiões metropolitanas, na indústria como fornecedores de sistemas 

de monotrilho e indústrias de serviços para veículos e infraestrutura, pesquisadores e operadores de 

transporte em massa para uma troca de experiências. 

A Associação Internacional de Monotrilhos também convida pesquisadores a apresentarem seus artigos 

originais, que possam ter valor acadêmico ou prático, para serem publicados pela primeira vez. 

Buscamos contribuições que ilustrem os diferentes sistemas de transporte, e formas de melhorar a sua 

eficiência e mostrar oportunidades para capacitar os cidadãos a encontrar soluções de transporte em 

massa.  

 

Monorailex 2023 Tema 

Melhores práticas e evolução dos monotrilhos como sistemas de transporte público 

 

Possíveis tópicos podem incluir: 

▪ Melhores práticas de Construção, Operação e Manutenção 

▪ Planejamento de Sistemas de Transporte e Avaliação (de monotrilhos)  

▪ Segurança do Sistema de Trânsito 

▪ Custos do ciclo de vida  

▪ Inovações Técnicas 

  

Guia para autores e datas importantes: 

▪ Idioma: Inglês 

▪ O prazo para envio de resumo detalhado (máx. 250 palavras) e detalhes do autor é 12 de maio 

de 2023. (se houverem vários autores, por favor, forneça informações do apresentador e se a 

apresentação será remota ou o apresentador participará da conferência pessoalmente) 
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▪ Prazo de entrega do documento completo por escrito, com espaçamento simples em fonte 

Times New Roman 12 pontos e apresentação em PowerPoint ppt por e-mail incluindo vídeos 

e/ou apresentação gravada: 29 de Setembro, 2023 

▪ 20 minutos serão alocados para a apresentação do trabalho na Conferência; com 5-10 min para 

discussões de acompanhamento 

▪ O autor(es) indicará os seus dados pessoais completos e incluirá uma breve biografia (máx. 250 

palavras) e foto, bem como uma breve descrição da empresa/ organização (máx. 250 palavras) e 

um logotipo da empresa. 

O manuscrito completo deve ser enviado ao Escritório do IMA (info@monorailex.org ) até o prazo 

indicado acima e resumido abaixo. Os autores serão contatados por e-mail para diretrizes de autoria 

após o recebimento e aceitação do resumo detalhado.  

 

Datas Importantes 

Prazo de entrega de Resumos: 12 de Maio, 2023 

Versão Completa final: 29 de Setembro, 2023 

 

Notas:  

▪ Isenção de direitos autorais. Ao enviar o artigo e/ou apresentação, o autor/s concorda que a 

Associação Internacional de Monotrilhos pode publicar o trabalho do autor/autores como parte 

dos Anais e disponibilizá-lo aos participantes da conferência e a outras partes interessadas.  

▪ Renúncia de Privacidade. A Associação Internacional de Monotrilhos(IMA) reserva-se o direito 

de usar qualquer fotografia/ vídeo tirada em qualquer evento patrocinado pela IMA, sem a 

permissão expressa por escrito daqueles incluídos na fotografia/ vídeo. A IMA pode usar a 

fotografia/vídeo em publicações ou outros materiais de mídia produzidos, usados ou, 

contratado pela IMA, incluindo, mas não limitado a folhetos, convites, livros, jornais, revistas, 

televisão, sites, etc.  

 

Para quaisquer dúvidas sobre o programa, entre em contato com: info@monorailex.org  

Estamos ansiosos para vê-lo no Monorailex 2023!  

 

Por favor siga www.monorailex2023.org para ter acesso a todas as novidades.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Marko Kroenke Maxim Weidner 

PRESIDENTE GERENTE GERAL  
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