
Realizado nos dias 07 e 08 de Agosto de 2019, no Auditório do 

CAPACIT/ UFPA – Campus Guamá. Esse evento foi promovido 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA, com 

parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

nível Superior – CAPES, que promoveu discussões acerca das 

principais questões relacionadas à Autoavaliação. Além disso, 

proporcionou a interação entre coordenações, técnicos/as e dis-

centes dos PPGs da UFPA, onde puderam, através de metodologi-

as diversificadas, iniciar diagnósticos dos programas, para assim, 

iniciar ou aperfeiçoar suas ações de autoavaliação. As atividades 

deste evento foram: Aprimoramento da avaliação da pós-

graduação brasileira (Dr. Sérgio Avellar - DAV/CAPES); Auto-

avaliação de Programas de Pós-graduação (Prof. Robert Evan 

Verhine – Coordenador de Área); Programa de Acompanhamen-

to PPGs (Dr. Adriano Furtado), Treinamento sobre Plataforma 

Sucupira (Luiz André Losi – CAPES); Painel de experiências, 

Grupos de Trabalhos e Mesa Redonda.  Neste evento estiveram 

presentes a coordenação acadêmica do NDAE e do PEBGA, e 

como fruto desta participação, foram iniciadas discussões para as 

atividades de autoavaliação dos nossos programas.  
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SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPA 

Realizado no período de 21 a 23/08/2019, em Brasí-

lia. Neste evento, as coordenações do PPGINDE e 

PEBGA participaram de atividades direcionadas aos 

principais eixos que nortearão as avaliações dos 

PPGs da área de Engenharias 1. Assim, puderam 

discutir, principalmente, sobre as novas fichas que 

serão utilizadas na próxima avaliação quadrienal, 

considerando aspectos como impacto social, produ-

ção do PPG e impacto social.  

AÇÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O NDAE recebeu o doutorando Abeyo Mayo 

Tchada, vinculado à Université Libre de Bruxel-

les, especialista em CFD e energia renovável, de 

acordo com a cooperação entre ATM/ULB e 

NDAE. O objetivo desta ação é promover a inte-

ração entre nossos discentes com o mesmo, de 

maneira que haja contribuições nas pesquisas em 

desenvolvimento e, além disso, oferecer palestras 

e outras ações ao corpo discente deste Núcleo e 

do Campus. Assim, Abeyo Mayo Tchada ficará 

em Tucuruí até o dia 01/11/2019.  

JUSTIÇA FEDERAL RECEBE DA UFPA 

PROJETOS   DE ENGENHARIA DA NOVA 

SEDE DA SUBSEÇÃO DE TUCURUÍ 

A Justiça Federal recebeu da Universidade Federal do Pará (UFPA), Polo de Tucuruí, 

os projetos de engenharia que tratam da reforma e ampliação da nova sede da Subseção 

Judiciária no município, que agora terá seu funcionamento em moderno prédio localiza-

do na Vila Permanente da Eletronorte. Tendo em vista a necessidade de uma sede pró-

pria para as instalações da Justiça Federal em Tucuruí, que atualmente funciona em 

prédio alugado pertencente à Faculdade Gamaliel, o juiz federal Hugo Abas Frazão, 

diretor da Subseção, e a juíza federal Carina Cátia Bastos de Senna, diretora da Seção 

Judiciária do Pará, firmaram duas parcerias 

institucionais importantes. (FONTE: https://

portal.trf1.jus.br/sjpa/comunicacao-social/imprensa/noticias/justica-federal-recebe-da-

ufpa-projetos-de-engenharia-da-nova-sede-da-subsecao-de-tucurui.htm)  
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DEFESAS DE DISSERTAÇÃO 

Foram realizadas as seguintes Defesas, e Qualificação de 

Dissertação, vinculadas ao Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Energético 

 Discente Jusley da Silva Souza, intitulada “Análise 

de atributos de classificação para o diagnóstico de 

falhas em rolamentos baseado em SVM” realizada 

no dia 06.08.2019, no Auditório Horácio Schneider 

– NDAE sob a orientação Prof. Dr. Alexandre Ama-

rante Mesquita.  

 Discente Osvaldo Sousa Borges Neto, intitulada 

“Análise de Dano em Barragens de Concreto atra-

vés do Método dos Elementos Finitos” realizada no 

dia 30.08.2019, no Auditório Horácio Schneider – 

NDAE, sob orientação do Prof. Dr. Plínio Glauber 

dos Prazeres.  

QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO  

 Discente Isabela Nauar da Silva, intitulada 

“Avaliação do impacto ambiental gerado pela 

produção do concreto asfáltico usinado a quente 

utilizando a ferramenta da ACV, no dia 

22.08.2019, no Auditório do Centro de Tecnolo-

gia da Informação e Comunicação/UFPA-Belém, 

sob orientação do Prof. Dr. Luiz Maurício Furta-

do Maués. 

 Discente Thiago Pinheiro Veloso, intitulada 

“Custo de vida de fachadas de edificações verti-

cais”, no dia 29.08.2019, no Auditório do Centro 

de Tecnologia da Informação e Comunicação/

UFPA – Belém, orientado pelo Prof. Dr. Luiz 

Maurício Furtado Maués. 

 Discente Rafael Silva do Nascimento, intitulada 

“Análise probabilística acoplada ao afeito de 

erosão na estabilidade de taludes naturais” reali-

zada no dia 30.08.2019, no Auditório Horácio 

Schneider – NDAE, orientado pelo Prof. Dr. 

Marcelo Teixeira. 

O PPCA concluiu seu processo seletivo regido pelo 

Edital 02/2019 – PPCA/NDAE/UFPA, referente à 

oferta de 13 vagas (remanescentes). Deste modo, 

no dia 14.08.2019, foi divulgado o resultado final, 

em que foram classificados 08 candidatos, que de-

senvolverão suas pesquisas nas áreas de Inteligên-

cia Computacional e Engenharia de Software e 

Programação.  

Foi realizada a Defesa de Dissertação do discente 

Abner Cesar Santos Bezerra, intitulada 

“Utilização de Plataforma e Software livres para 

monitoramento de instrumentação de barragens”, 

no dia 09.08.2019, no Auditório Horácio Schnei-

der – NDAE, sob a orientação do Prof. Dr. Hele-

no Fulber e coorientação da Profa. Dra. Fernanda 

O Colegiado do PEBGA aprovou a solicitação de 

Credenciamento, como permanente na linha de 

Segurança de Barragens, do Prof. Adriano Frutuoso 

da Silva – Doutor em Geotecnia, Adjunto IV do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR).   

           DEFESAS DE DISSERTAÇÃO 

           CREDENCIAMENTO 

Mais informações: http://www.ndae.ufpa.br 

 


