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Defesa de Projetos de Dissertação
No período de 26/03 a 05/04 ocorreram, no auditório do CAMTUC, as
defesas de Projetos de Dissertações de Mestrados apresentados pelos
discentes ingressantes na segunda turma do Programa de Pós-graduação
em Infraestrutura e Desenvolvimento Energético – PPGINDE. Esta foi uma
etapa obrigatória e imprescindível para as discussões em torno dos
projetos que resultarão nas dissertações.

Estudo demonstra riscos e impactos negativos
provocados por pequenas barragens no interior do
Pará
No dia 12 de abril de 2018, o município
de Paragominas, no Pará, sofreu fortes
chuvas, acarretando na formação de
enchente, o que acabou causando
significativos impactos econômicos e
socioambientais.
Tais impactos já haviam sido revelados em uma recente pesquisa de
mestrado realizado por uma discente do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (PEBGA/Tucuruí), Francy Rosy
Nava, sob a orientação do professor Junior Ishihara, cujo título é: “Pequenas
Barragens: Uma oportunidade de desenvolvimento científico, técnico e
regulamentador”.
O estudo relata que as pequenas barragens de cursos hídricos, embora
tenham importantes e diversas finalidades, se tratam de estruturas que
ocasionam mudanças socioambientais consideráveis e representam riscos
cada vez mais evidentes.
Com a conclusão do estudo, é esperado que sejam promovidas novas
discussões sobre o desempenho do ordenamento normativo e institucional,
e que seja realizada a implementação eficiente das políticas ambientais
estabelecidas pelo Estado. Os resultados podem ser usados pelos
formuladores de políticas e tomadores de decisão governamental para
melhorar o quadro regulatório e o papel executor.

24/04

Programas de Pós – Graduação recebem visita do
Consultor da CAPES
No período de 23 a 27/04/2018, os Programas de Pós-graduação em
Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental – PEBGA e Infraestrutura e
Desenvolvimento Energético – PPGINDE receberam a visita do Prof. Tit.
Eduardo Cleto Pires. Esta ação partiu do Programa de Acompanhamento
Institucional da PROPESP/UFPA que visa oferecer aos cursos stricto sensu a
possibilidade de dialogar com um profissional que apresenta expertise na
área de Avaliação de Cursos, a fim de proporcionar discussões acerca dos
(Fonte:
https://www.portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/8237principais aspectos que envolvem os processos avaliativos efetivados pela
estudo-demonstra-riscos-e-impactos-negativos-provocados-por-pequenasCAPES. Dentre as ações realizadas, tivemos reuniões com representantes
barragens-no-interior-do-para)
da PROPESP, Coordenações dos referidos Cursos, Equipe docente e Corpo
discente, além de visitas nos espaços físicos que são utilizados para as
atividades acadêmicas e pesquisas do PPGINDE e PEBGA. (Texto: Edileuza
Almeida – Secretária Acadêmica).
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I Seminário para balizar a Política de implantação do
Ambiente de Inovação do Lago de Tucuruí (Tecnolago)

Aconteceu no dia 24 de Abril
de 2018, 19 horas no Auditório
do IFPA Campus Tucuruí, o I
seminário para balizar a
Política de implantação do
ambiente de inovação do
Tecnolago.

No decorrer do evento foi apresentada a relevância da instalação desse
ambiente, como um dos pilares mais importantes da competitividade e
do desenvolvimento socioeconômico regional. Neste evento também
foram apresentados um breve diagnóstico da região e o papel da UFPA e
da SECTET no futuro cenário a ser atingido na região do Lago de Tucuruí.
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University Guesthouse recebe palestra sobre o TECNOLAGO
A Universidade Federal do Pará está iniciando uma nova fase nessa
política para promover o desenvolvimento tecnológico local com a
implantação de seu Parque Tecnológico no Campus de Tucuruí.
O objetivo deste parque é criar um ecossistema de inovação e
empreendedorismo no coração da Amazônia, que agrega a agricultura
familiar, o agronegócio, a valorização da biodiversidade, a energia e
mineração.
O Prof. Dr. André Mesquita, Diretor do Parque Tecnológico do Lago de
Tucuruí, da Universidade Federal do Pará, apresentará esta iniciativa para
acadêmicos, empresários e formuladores de políticas, na University
Guesthouse Promotion: Anton de Kom University of Suriname. (Fonte:
http://www.ndae.ufpa.br/index.php/noticias/158-palestratecnolago)

Fique sempre bem informado. Visite nossos sites e redes sociais!
www.ndae.ufpa.br
http://pebga.propesp.ufpa.br/index.php/br
http://ppginde.propesp.ufpa.br/index.php/br/
http://ppca.propesp.ufpa.br/index.php/br/
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