
 
O I Seminário de Engenharia 
Civil ocorreu nos dias 21 e 22 de 
julho do ano em curso, na 
UFERSA - câmpus Pau dos 
Ferros. O evento contou com a 
participação de alunos de vários 
cursos da UFERSA e de outras 
instituições, além de 
profissionais da Engenharia 
Civil. 
 
 

 

Abertura do I Seminário de Engenharia Civil. 

A palestra de abertura foi ministrada pelo Prof. Dr. Adriano Matos da UFERSA, 

câmpus Mossoró. Em sua fala, o Professor tratou da Eficiência Energética em 

Sistemas de Bombeamento. Em seguida, o Prof. Me. Ednardo Pereira expôs sobre a 

Microgeração Solar em Edificações. 

 

Palestra de abertura do I SEC. 

 

No 2º dia do evento, foram realizadas palestras sobre segurança contra incêndio 
conduzida pelo Prof. Me. Daniel Paulo (UFERSA – câmpus Pau dos Ferros); 
Gerenciamento com a Lean Construction proferida pelo Prof. Me. Artur Moura (UnP 
Diretor de Engenharia na Constel - Empreendimentos LTDA). 
 
Para o Prof. Me. Artur Moura, o evento mereceu elogios quanto à organização e nível 
dos palestrantes, além de destacar que ficou impressionado com a estrutura que esta 
sendo montada para o câmpus da UFERSA em Pau dos Ferros. 
 



Durante este dia foram apresentadas ainda, palestras sobre Fundações pelo Prof. Dr. 
Yuri Costa (UFRN) e sobre levantamento de solos e barragem de subterrâneas pelos 
técnicos da EMPRABA Solos, respectivamente, Dr. Flávio Marques e Dra. Sonia 
Lopes.  
 
Além de palestras foram realizados minicursos, que abordaram as áreas diversas da 

Engenharia Civil. Dos minicursos, dois foram ministrados pela Profa. Me. Marília 

Santiago (UFERSA – câmpus Pau dos Ferros) e por Joilson Filho, Analista Ambiental 

na Prefeitura de Mossoró. 

O evento possibilitou ainda que alunos da instituição, dos cursos de Engenharia Civil 

e do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, conduzissem minicursos de Ftool – 

Módulo Básico, Topocad2000 e Operação de Estação Total. 

 

Minicursos ministrados pelos alunos. 

 

 

 



O evento foi encerrado com a palestra Vida na Engenharia pelo Prof. Me. Rogério de 

Jesus, Professor do curso de Engenharia Civil no câmpus. 

 

Palestra de encerramento. 

Para Daniela Freitas, aluna do 7º período do curso de Engenharia Civil da 
UFERSA câmpus Pau dos Ferros, “o I Seminário de Engenharia Civil foi muito 
importante e proveitoso para os estudantes que tiveram a oportunidade de participar, 
pois teve uma programação interessante, que contribuiu para ampliação do 
conhecimento da área além de auxiliar na compreensão dos conteúdos vistos em sala 
de aula através de exemplos práticos e experiências reais de profissionais de alto 
nível. As palestras e minicursos foram dinâmicos e ministrados com muita maestria, 
cumprindo com a proposta inicial e atendendo ou até mesmo superando as 
expectativas dos  inscritos.”. 

 
 

 

Alunos fazendo o credenciamento do I SEC. 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


