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INÍCIO DO ANO 

Após recesso em razão das festas de final de ano, AEAMESP retoma atividades 
nesta terça, 4 de janeiro 

 
BIBLIOTECA TÉCNICA 

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 300 
apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia 

 IMAGENS DA AEAMESP 

Conheça a nova área de fotografias e imagens no Portal da AEAMESP 

 17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

A 17ª Semana de Tecnologia e a Metroferr 2011 já têm calendário definido  

INÍCIO DO ANO 

Após recesso em razão das festas de final de ano, AEAMESP retoma 

atividades nesta terça, 4 de janeiro 

Depois de um período de recesso em razão das festas de final de ano, a AEAMESP 
retoma suas atividades nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2011. 

Início 

BIBLIOTECA TÉCNICA 

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 

300 apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia 

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem 
restrições, arquivos PDF com as apresentações da 16ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e de todos os congressos anteriores, desde 2003.  

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP 

Início 

IMAGENS DA AEAMESP 

Conheça a nova área de fotografias e imagens no Portal da AEAMESP 

O Portal da AEAMESP já possui uma área de fotografias e imagens dos eventos da 
Associação, organizados em arquivos que podem ser acessados por meio de um menu 
específico, disposto na própria tela de apresentação. 

Clique a acesse a área de fotografias e imagens de eventos da AEAMESP 

Início 

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

A 17ª Semana de Tecnologia e a Metroferr 2011 já têm calendário 

definido  

Está definido o calendário da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 
2011. Os eventos acontecerão novamente no Centro de Convenções do Shopping Frei 
Caneca, em São Paulo, entre os dias 13 e 16 de setembro de 2011. Trabalhos 

técnicos.No começo do próximo ano, a coordenação técnica deverá anunciar a abertura 
do período de inscrição de trabalhos para apresentação na 17ª Semana de Tecnologia.  

Início 
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