




O QUÊ É?

O Mobilize Conhecimento é uma ação que

oferece palestras gratuitas sobre diversos

temas relacionados à mobilidade, em

empresas e Universidades parceiras.

Mais de 600 pessoas já participaram do

projeto em 15 instituições.



O programa faz parte do nosso Projeto Social ImTraff

que engloba também participação em outras ações 

como Maio Amarelo, Dia Mundial Sem Carro, 

Outubro Rosa, Novembro Azul e ações em 

instituições de Belo Horizonte.



A ImTraff oferece soluções nas áreas de Mobilidade e Geoinformação,

buscando sempre promover uma mobilidade eficiente, e fomentando o

desenvolvimento econômico e social, por meio de projetos que atendam às

necessidades locais.

Com trabalhos realizados em 08 países e em mais de 20 estados brasileiros, a

ImTraff se posiciona como uma das líderes em Consultoria de Mobilidade na

América Latina e atua com o que há de mais novo em termos de metodologia e

tecnologia de softwares, aplicativos e equipamentos especializados.

Com mais de 450 consultorias realizadas para mais de 150 empresas privadas

e órgãos públicos atendidos, estamos presentes em todas as etapas do projeto,

desenvolvendo os melhores caminhos para seu destino.

ALGUNS
DENOSSOS
CLIENTES

QUEM
SOMOS

Nossos
valores
e princípios
permeiam
cada ação
realizada.



Com mais de 400 trabalhos desenvolvidos e

tecnicamente reconhecidos em 08 países e 20

estados brasileiros, para mais de 100 empresas

privadas e órgãos públicos, a ImTraff se posiciona

como uma das líderes em mobilidade na América

Latina.



Com intuito de ampliar o conhecimento da 

sociedade sobre a importância de uma 

mobilidade eficiente que envolva 

sistemas e métodos ágeis e seguros de 

deslocamento, criamos o programa 

Mobilize Conhecimento.

POR QUÊ?



As palestras são realizadas por nossos especialistas em 

Mobilidade, profissionais das áreas de Engenharia e 

Arquitetura e também pelo nosso Diretor, Doutor em 

Engenharia de Transportes (UFRJ), Mestre em Engenharia 

Urbana (UFU) e Graduado em Engenharia Civil (UFMG). 

Oferecemos temas variados para capacitação e conscientização 

dos seus colaboradores/alunos, sobre segurança no trânsito e 

a importância da mobilidade urbana em nossas vidas.



Possíveis temas das Palestras:

✓ Mobilidade urbana (Conceitos, simulação de tráfego, etapas de planejamento, tecnologias,

micromobilidade, etc);

✓ Sistemas de Transporte Coletivo (Planejamento, custos, etc)

✓ Geoinformação (a utilização da aerofotogrametria nos dias atuais)

✓ Segurança viária (panorama brasileiro, aprendendo a evitar acidentes, etc)

✓ Entre outros (à avaliar)



Se gostaria de solicitar que um de 

nossos especialistas em Mobilidade 

fosse até sua instituição, para 

apresentar uma de nossas palestras, 

clique no link abaixo, preencha nosso 

cadastro e aguarde nosso contato.

Observações:
* As palestras são gratuitas, porém, custos de deslocamento, alimentação e hospedagem (quando houver) são de responsabilidade da instituição 
contratante.
* As palestras serão agendadas conforme disponibilidade dos técnicos ImTraff e da agenda da instituição

* Para mais informações, ligue para (31) 2516-8001 ou envie e-mail para contato@imtraff.com.br com título (palestra ImTraff)

http://bit.ly/2IldzIk


www.imtraff.com.br

Av. Cristiano Machado, 640 sala 1106
Sagrada Família, Belo Horizonte, MG, 31030-514

Tel.: +55 (31) 2516.8001

                                

http://www.imtraff.com.br/
https://www.facebook.com/imtraff/
https://www.linkedin.com/company/imtraff/
https://www.youtube.com/channel/UCglEjnbhO7xHBNS7Fq823qw
https://www.instagram.com/imtraffconsultoria/

