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EDITAL DE OFERTAS  
PARA ORIENTAÇÃO EM TRABALHOS FINAL DE CURSO  

DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 2020 
 

 

Tema (descrição)/Nº de vagas (equipes) Professor(a)/Contato/Prazo 

Temas: Logística, mobilidade ativa, polos 
geradores de viagens, segurança viária, 
infraestrutura viária ou pavimentação (patologias).  
 
Requisitos: Recomendável haver cursado as 
disciplinas, boa disposição para o estudo e 
dedicação. Domínio em inglês é desejável. 
Redação de artigo científico.  
 
1 vaga. 
 

Anelise Schmitz 
  
E-mail: anelise.schmitz@ufpr.br  
 
 
Prazo: até 29/11/2019. 

Temas: Ferrovias; Equipamentos de Construção e 
Conservação Pesada de Vias. 
 
Requisitos: Necessário haver cursado as 
disciplinas; boa disposição para o estudo e 
dedicação. Redação de artigo científico. 
 
2 vagas. 
 

Camilo Borges Neto 
 
E-mail: cyborg@ufpr.br 
 
Prazo: até 29/11/2019 (inscrição). 
 
Prazo: até 13/11/2020 (defesa). 

Temas: Aeroportos, pavimentação, mecânica dos 
pavimentos.  
 
Requisitos: Necessário haver cursado as 
disciplinas, boa disposição para o estudo e 
dedicação. Domínio em inglês é desejável. 
Redação de artigo científico.  
 
1 vaga. 
 

DanianeVicentini 
  
E-mail: vicentini@ufpr.br 
 
 
Prazo: até 29/11/2019. 

Temas: Engenharia de tráfego, mobilidade urbana, 
geometria de vias, sistema de informações 
geográficas, análise de dados multivariados 
aplicados à engenharia de transportes, análise de 
demanda por transportes, tratamento de 
interseções: ROTATÓRIAS. 
 
3 vagas. 
 
 

Diego Fernandes Neris 
 
 
E-mail: diego.neris@ufpr.br  
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(continuação)  

Tema (descrição)/Nº de vagas (equipes) Professor(a)/Contato/Prazo 

Temas: Pavimentação, BIM, Portos e Hidrovias, 
Equipamentos, Infraestrutura, Geotecnia. 
 
Requisitos: Haver cursado as disciplinas, 
capacidade de planejamento, disposição para o 
estudo, responsabilidade e disciplina. Além da 
dissertação deverá ser elaborado um artigo 
científico para divulgação do trabalho. 
 
2 vagas. 

 

Edu Franco 
 
E-mail: edujosefranco@gmail.com  
 
 
Prazo: até 29/11/2019. 

Temas: Estudo experimental de fatores humanos e 
aspectos da infraestrutura urbana e seus impactos 
sobre a segurança viária. 
 
Requisitos: Boa disposição para o estudo e 
dedicação. Domínio em inglês para leitura é 
desejável. Redação de artigo científico. 
 
2 vagas. 
 

Jorge Tiago Bastos 
 
E-mail: jtbastos@ufpr.br  
 
 
Prazo: até 29/11/2019. 

Temas: Mobilidade Urbana, Smart Cities, 
Engenharia de Tráfego, Infraestrutura Viária, 
Conflitos de Trânsito, Pedestres e Ciclistas, 
Impactos Sociais em grandes Obras da 
Engenharia. Tratamento de Intersecoes: 
ROTATORIAS. 
 
3 vagas. 
 

Márcia de Andrade Pereira 
Bernardinis 
 
Email: profmarcia.map@gmail.com 
 
Prazo: até 14/12/2019 

 
Interessad@s (individualmente ou equipes) deverão procurar diretamente o 
professor para consultar a disponibilidade, discutir o tema, definir metas e o título 
provisório do trabalho, relacionado aos temas acima propostos. 
 
Em Curitiba, 01 de Novembro de 2019. 
 
 
  
 Daniane Franciesca Vicentini 

Profª, Suplente do Chefe do 
Departamento de Transportes 

 


