
www.petcivil.furg.br

ENTREGA DOS 
ALIMENTOS

FURG EM DESTAQUE 

NO IV ENEC

ACOLHIDA CIDADÃ DAS 

ENGENHARIAS CIVIS 

1

4

2

FURG EM DESTAQUE NO IV ENEC 

 Entre os dias 8 e 10 de abril, o Grupo PET – 

Engenharia Civil, juntamente com acadêmicos da área, 

participaram do IV Encontro Nacional dos Estudantes de 

Engenharia Civil (ENEC), em Gramado-RS. Trata-se do 

maior congresso acadêmico de Engenharia Civil, que tem 

por missão a troca de experiências, discussões e reflexões 

acerca de problemas e demandas da construção civil. 

congresso promove espaços para exposição de trabalhos, premiando os projetos de 

maior destaque. Durante o evento, a petiana Franciele Müller Ribeiro apresentou 

trabalho intitulado "Construção de Casas Emergenciais utilizando "Pallet" em Rio 

Grande/RS", conquistando o 1º Lugar no Prêmio ENEC – o que evidencia a 

Universidade Federal do Rio Grande no cenário acadêmico nacional, dentre a área de 

engenharia e construção civil.

 Além de fomentar o aprimoramento profissional, 

acadêmico e humano do profissional em formação, o 

XVIII SulPET 

  De 18 a 21 de abril, os petianos do PET – EC estiveram em Londrina (PR) 

prestigiando o XVIII Encontro dos Grupos PET da Região Sul – SulPET 2015, 

realizado pela Universidade Estadual de Londrina - UEL. Dentre os assuntos 

discutidos no evento, que teve como tema “A Transformação pela Renovação do 

Conhecimento”, foi abordado o papel dos grupos PET's nas Instituições de Ensino, o 

papel social do Programa e a integração entre pesquisa, ensino e extensão.
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HUMOR

VEM AÍ

Durante as atividades promovidas pelo Grupo 
PET-EC no primeiro semestre de 2015, foram 
arrecadados alimentos não perecíveis para serem 
doados a entidades carentes. A entrega desses 
alimentos, feita no dia 17 de maio, destinou-se à Casa 
da Criança Augusto Duprat. Agradecemos a todos que 
contribuíram com as doações.

 O PET – EC convida a todos os acadêmicos dos 

cursos de Engenharia Civil a participarem, em Setembro, da 

I SAEC - Semana Acadêmica voltada especialmente à área 

da Engenharia Civil, e que trará diversas palestras, 

minicursos, visitas técnicas, competição de pontes de 

palitos de madeira e muito mais. Fique ligado nas 

novidades!
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 Nos dias 29 e 30 de abril, o grupo de estudantes e professores da 

FURG prestigiou o VIII Seminário de Engenharia Geotécnica do Rio 

Grande do Sul – GeoRS, que ocorreu na Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos – UNISINOS, na cidade de São Leopoldo - RS. O evento abordou 

temas como: fundações, pavimentação, escavações subterrâneas e 

engenharia ambiental. Além disso, contou com a presença de renomados 

pesquisadores da área.

Os acadêmicos de engenharia civil, 
juntamente com as professoras Karina Retzlaff e 
Tassia Fanton participaram de uma visita técnica no 
dia 15 de abril à Hidrelétrica de Monte Claro-RS.

A Usina faz parte do complexo da 
Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) e está 
localizada entre os municípios de Bento Gonçalves 
e Veranópolis. A Ceran é a empresa responsável pela 
construção e operação do Complexo Energético Rio 
das Antas, situado na região Nordeste do Rio Grande 
do Sul e é formado pelas usinas hidrelétricas Monte 
Claro, Castro Alves e 14 de Julho.

VIII GeoRS

VISITA TÉCNICA À USINA HIDRELÉTRICA 
DE MONTE CLARO 

SUSTENTABILIDADE À PROVA

 Tem-se ouvido cada vez mais falar de sustentabilidade dentro da construção civil. Em matéria recente, a revista 

“Téchne” – especializada em construção civil – aborda o tema e mostra que o caráter socioambiental de um projeto se 

inicia muito antes do início das obras. Uma edificação que almeja algum tipo de certificação deve considerar uma série de 

detalhes técnicos que escapam muitas vezes aos olhos dos projetistas. Acima de tudo, é necessário romper a cultura 

imediatista da sociedade e separar um tempo hábil para se escolher conscientemente os materiais usados e, mais do que 

isso, analisar as características da empresa fabricante. Deste modo, escapa-se da falsa propaganda realizada por tantas 

empresas mundo afora. Deve-se também estudar a relação matéria x desempenho, visando sempre o equilíbrio e a 

viabilidade (tanto econômica, quanto de tempo). Para que o desempenho sustentável ocorra de maneira adequada, os 

profissionais envolvidos devem ser capazes de mostrar os porquês de suas escolhas tecnicamente. 

*A matéria pode ser conferida na íntegra no site: http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/215/artigo338511-1.aspx

O empreendimento agrega 360 MW (Megawatts) de potência ao Sistema Interligado Nacional. Essa 
potência é equivalente ao consumo dos sete municípios da área de influência do Complexo: Antônio Prado, 
Bento Gonçalves, Cotiporã, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e Veranópolis, além de Carlos 
Barbosa, Caxias do Sul e Farroupilha. A energia assegurada pelas três usinas é suficiente para atender 630 mil 
famílias, com consumo médio residencial de 200 kWh/mês (quilowatt-hora/mês).
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ACOLHIDA CIDADÃ DAS ENGENHARIAS CIVIS

Na primeira semana de aula, o grupo PET Engenharia 

Civil, juntamente com o Diretório Acadêmico do Curso de 

Engenharia Civil Costeira e Portuária, realizaram atividades que 

buscaram integrar os alunos dos cursos de Engenharia Civil, 

Engenharia Civil Costeira e Portuária e Engenharia Civil 

Empresarial.  O objetivo desta atividade é promover uma 

acolhida limpa e solidária, evitando os chamados “trotes” - que 

podem ser violentos e degradantes - além de tornar o ingresso à 

Universidade mais ameno e divertido.

Dentre a programação, destaca-se: a apresentação do 

Curso e do Grupo PET aos calouros; confraternização entre os 

alunos dos cursos de Engenharia Civil; atividade solidária de 

arrecadação de material escolar; gincana; palestras e visita 

PALESTRA TÉCNICA SOBRE PPCI

No dia 27 de março, o Grupo PET-EC promoveu 

palestra técnica sobre Plano de Prevenção Contra Incêndio 

(PPCI). Na ocasião, o palestrante Eng. Vagner Feijó Mendes, 

da União Engenharia, discursou para uma plateia de 

aproximadamente 80 acadêmicos a respeito da legislação 

vigente sobre este assunto; as normas técnicas; e o 

procedimento para aprovar projetos no Corpo de Bombeiros 

de Rio Grande, bem como os documentos necessários.

WORKSHOP SOBRE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL   

 Em Abril, os acadêmicos tiveram a oportunidade de participar do workshop de Dimensionamento 

Estrutural em Concreto Armado, através do software CYPECAD. O curso, que foi ofertado pelo Grupo PET – 

EC, em parceria com a Positivo Engenharia Ltda., foi ministrado pelo Eng. Osvaldo Corrêa Filho, o qual tem sido 

responsável pelo projeto das bases de tanques de combustível do terminal da Petrobrás, em Rio Grande.  
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