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II Seminário de Pesquisas Socioambientais do 

NDAE 

O Núcleo de Desenvolvimento Amazônico realizou no dia 25 
de Setembro de 2019, o “II Seminário de Pesquisas Socioam-
bientais do NDAE”. Este evento teve como objetivo a promo-
ção de discussões acerca dos estudos desenvolvidos nos 
PPGs e o incentivo à interação entre docentes, discentes, 
técnicos/as e demais interessados/as nas temáticas socioam-
bientais.  

 

 

4º ciclo do Mapeamento de Competências 

(MAPEC) na UFPA/ NDAE  

Ocorreu no dia 23/09/2019, no auditório Júlio César 
(CAMTUC), uma oficina que faz parte do 4º ciclo do Mapea-
mento de Competências na UFPA, ministrada pela facilitado-
ra Gisele Cristiane Andrade Marques (Belém). Participaram 
docentes e técnicos do NDAE, identificando e descrevendo 
as competências existentes em sua unidade de trabalho, con-
forme a metodologia de mapeamento de competências ado-
tado pela instituição. Por meio deste 4º ciclo do MAPEC foi 
possível utilizar os dados para outros processos além da ca-
pacitação, reavaliar as competências transversais, ampliar o 
quadro de competências específicas e identificar as compe-
tências por área de atuação. O relatório elaborado após a ofi-
cina será disponibilizado ao NDAE dentro de 30 dias."  
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PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DO DIRETOR GERAL E 

DO DIRETOR ADJUNTO DO NDAE 

O Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia da Universidade 
Federal do Pará (NDAE/UFPA) torna público o regulamento do Processo 
Eleitoral destinado à eleição do Diretor Geral e Diretor Adjunto para o qua-
driênio 2020-2024. O documento foi aprovado pela Congregação em reuni-
ão ocorrida dia 24 de outubro de 2019. As candidaturas serão realizadas 
por meio de ficha de inscrição da chapa e os candidatos precisam anexar 
os seguintes documentos: Programa de trabalho, Resumos dos currículos 
dos candidatos e, Termo de compromisso, no período de 4 a 5 de novem-
bro de 2019, na secretaria executiva do 
NDAE. 

CONVÊNIO ENTRE  A FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E 

PESQUISAS- FAPESPA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

No dia 30 de Outubro de 2019, às 15h aconteceu no Auditório Horácio Schneider - 
NDAE - a defesa de dissertação de mestrado, intitulada:  O ESTUDO DA ERODIBILI-
DADE DE SOLOS DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELETRICA DE TUCURUÍ, de 

autoria do discente : Lucas Manoel da Silva, tendo como orientador o  Prof. Dr. Júlio Augusto Alencar, e co-
orientadora a Profa. Dra. Fernanda Pereira Gouveia.  

 

No dia 09 de Outubro de 2019, foi assinado convênio entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos 
e Pesquisas ( FAPESPA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), para financiamento do Projeto: Ope-
ração do Parque do Lago de Tucuruí - TECNOLAGO, que tem por objetivo desenvolver um ambiente de 
inovação na região de integração do Lago de Tucuruí, tendo como base o conhecimento produzido na 
academia, através da cooperação do Parque de Tecnologia do Lago de Tucuruí - TECNOLAGO e de sua 
incubadora de empresas. O convênio esta publicado na edição Nº 34006 , de 10 de Outubro do Diário 
Oficial.  

 

          No dia 29 de Outubro aconteceu nas dependências do CAMTUC/NDAE a 
Feira de Talentos, uma programação alusiva ao Dia do Servidor Público , com 
café da manhã,  participações musicais, ginástica  laboral, dentre outras. O mo-
mento foi importante para confraternização e integração de todos os servidores  
que integram o CAMTUC e NDAE.  

 

 


