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PEBGA recebe o Diretor Técnico do CBDB
(PEBGA) recebeu a visita do diretor técnico do Comitê Brasileiro de Barragens, Carlos Henrique

09

Medeiros. Dentre outras ações ele participou de reunião junto ao Programa, e de duas defesas de

Maio

De 09 a 12 de Maio, o Programa de Pós–Graduação em Engenharia de Barragens e Gestão Ambiental

dissertação
dos alunos Deni de Souza e Rogério Dias.
Abril

Mestrado em Computação Aplicada abre inscrições.

23
Maio

O Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada – PPCA, vinculado ao
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia – NDAE – da Universidade
Federal do Pará – UFPA, tornou público o Edital para preenchimento de 16 vagas para
ampla concorrência, 02 para o acordo de cooperação UFPA/UNIFAP/IFAP e 04 vagas
para servidores/as docentes e técnico-administrativos da UFPA para o curso de
Mestrado Profissional em Computação Aplicada com ingresso em 2018. As inscrições
estão abertas até o dia 15 de Julho de 2018.

Em apoio ao MPF, equipe da UFPA analisa se hidrelétrica de Tucuruí (PA)
atende normas de segurança de barragens

11
Junho

Graças ao apoio voluntário de professores da Universidade Federal do Pará
(UFPA), o Ministério Público Federal (MPF) pôde cobrar da concessionária de
energia elétrica Eletronorte providências para adequações à Lei da Política
Nacional de Segurança de Barragem pela hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste
paraense.
A cobrança foi feita no dia 07/06/2018, em audiência extrajudicial na sede do
MPF em Tucuruí com a participação dos professores doutores Fernanda
Pereira Gouveia e Aarão Ferreira Lima Neto, do professor mestre Marlon
Braga dos Santos, e da mestranda Raphaela Goto, da UFPA, e de técnicos da
Eletronorte e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A representante do MPF estabeleceu, ainda, que até o próximo dia 8 de outubro a empresa deve apresentar a versão
atualizada do plano de ações de emergência.
Fonte:http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/em-apoio-ao-mpf-equipe-da-ufpa-analisa-sehidreletrica-de-tucurui-pa-atende-normas-de-seguranca-de-barragens

Programa SEBRAE ITINERANTE chega a Tucuruí

19
Junho

No período de 19 a 20/06/2018 o município de Tucuruí recebeu atividades do SEBRAE itinerante.
O evento ofereceu aos empreendedores palestras, seminários, oficinas, orientação, ideias de
negócios e atendimento individual, conteúdo de inovação, gestão e empreendedorismo com foco
em ganhos de produtividade, qualidade e competitividade. A “Empresa Júnior Esquadro Projetos
e Consultoria” foi apresentada pelos seus membros (alunos de graduação do Campus
Universitário de Tucuruí) aos participantes do evento, no dia 20/06.

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/

