
Realização Organização Apoio editorial

09h00 Abertura da Feira

09h30 Abertura oficial do Seminário Nacional NTU

11h00
Painel 1: “Como alcançar um transporte público de qualidade, com transparência e 
preços acessíveis aos passageiros” – debate sobre o cenário atual e formas de avançar na 
implementação das propostas setoriais reunidas no documento 
“Construindo Hoje o Amanhã - Propostas para o transporte público no Brasil”

12h30 Almoço

14h30
Painel 2: “Modernização do marco regulatório do transporte público” – como inovar e 
oferecer um serviço de transporte coletivo mais flexível e de maior qualidade num ambiente 
altamente regulado, com rígidos contratos de concessão

16h30 Palestra Master: “Inovação na mobilidade urbana e o futuro do transporte público”

18h00 Lançamento do Catálogo do Centro de Documentação e Memória da NTU

20h00 Cerimônia de entrega da Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2019

Fechamento da Feira

09h00
Abertura da Feira

Apresentação: “O que é e como funciona a tal da inovação” – definições, conceitos e 
exemplos de ações e processos inovadores voltados para a mobilidade urbana

09h30
Apresentação: “De onde vem e para onde vai o COLETIVO” – como surgiu o programa de 
inovação em mobilidade urbana da NTU, a rede de inovação e as próximas etapas da jornada 
de inovação do setor de transporte público coletivo

10h00 Painel 3: “A hora é agora: experiências inovadoras em transporte coletivo”

11h30 Atividade do COLETIVO – Programa de Inovação em Mobilidade Urbana da NTU

12h30 Almoço

14h30 Encontro dos Colégios da NTU (exclusivo para associados à NTU)

17h30

Encerramento do Seminário e da Feira

Saída para visita técnica ao sistema de transporte CityBus 2.0, em Goiânia  
(traslado por ônibus rodoviário; exclusivo para associados à NTU e  
imprensa convidada – vagas limitadas)

INOVAÇÃO E REINVENÇÃO:  
o futuro do transporte público  
na perspectiva da sociedade

20AGO 
(terça-feira)

21AGO 
(quarta-feira)

22AGO 
(quinta-feira)

09h00 Visita técnica ao sistema de transporte City Bus 2.0/HP Transportes de Goiânia 
(exclusivo para associados à NTU e imprensa convidada – vagas limitadas) 

13h00 Almoço

14h30 Volta para Brasília

Programação Preliminar

Informações: www.ntu.org.br   |   (61) 2103-9293

20►21|AGO
Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada 

BRASÍLIA . DF 

22|AGO 
Visita Técnica em  
GOIÂNIA . GO*

*Exclusivo para associados da NTU (Vagas limitadas)


