
E DEPOIS DA FORMATURA...???  

Uma entrevista com  o graduando do 5º ano Fernando M. Signorini - ATEC 2010. 

O que pensa em fazer após se formar e em que área deseja atuar? “Fazer, aos  finais de 

semana, na Fundação Getúlio Vargas em Porto Alegre, um MBA em Gestão de Negócios 

Imobiliários e da Construção Civil . Paralelamente, quero trabalhar em uma construtora aqui em 
Rio Grande durante uns quatro anos e, assim, adquirir dinheiro e experiência suficiente para abrir 
minha própria empresa.” 

Deixe um recado para quem continua... “Seja disciplinado, pois a engenharia dá méritos 
àqueles que se esforçam!” 

Nome: Fernando Vitório TRIACA. 

Naturalidade: Flores da Cunha - RS. 

Idade: 56 anos. 

Formação: Engenharia Industrial modalidade Mecânica, 1980 - FURG. 

Disciplina: Cálculo I, há 30 anos, na FURG 

Cursos: Eng. Civil e Oceanologia. 

Hobby: Jogar futebol 7 e salão, goleiro. 

Curiosidade da época de FURG: foi aluno do Dinei. 

Quando guri novo: caçava passarinho no mato com bodoque, onde também subia em árvores e brincava de 
“Tarzan”; cinema nas quartas-feiras e sempre o clássico futebol. 

Planos para o futuro: após aposentado, se surgir a oportunidade, morar no litoral de Santa Catarina. 

História de quando aluno: na sua época de FURG morava na Casa do Estudante de Engenharia - CEE - que 
localizava-se no centro de Rio Grande. Sua função na casa era de provedor da cozinha (responsável pela 
logística dos alimentos), sendo assim, possuía a chave da mesma. No ano de sua formatura, foi organizada 
uma festa na casa, para os formandos, com direito a bolo feito pelas cozinheiras. No dia da festa, quando 
chegava em casa, foi abordado pelas cozinheiras, quase apanhando, pois elas pensavam que ele tinha sumido 
com o bolo. Só após passar a festa é que acreditaram que ele não era o culpado, pois souberam que outro 
aluno conseguiu entrar pela vasculante da cozinha, roubar o bolo e, no dia seguinte, doar para algumas 
creches da cidade. 

Dica para os alunos: “A turma entra muito nova, tem que ter mais consciência e estudar mais. Fazendo 
grupos de estudos se aprende mais fácil e motiva o aluno!” 

CONHEÇA O SEU PROFESSOR!!! 

FALKIRK WHEEL: Engenharia com Elegância 

Existe na Grã-Bretanha uma extensa rede de canais fluviais.  Acredita-
se que a tradição de construir estruturas artificiais para o uso desses 
canais é longa. Pode ter começado por simples sistemas de irrigação de 
terras e que durante a Revolução Industrial, se transformaram em vias 
de transporte de mercadorias. Algumas vezes porém, alguma barreira 
natural como montes e desníveis, impediam que as mercadorias 

seguissem seus rumos. Para resolver esse problema algumas obras 
importantes de engenharia foram construídas. 

Houve um período no século passado que a rede de canais caiu em 
desuso e acabou deteriorando-se. Há pouco tempo é que o interesse por 
essas infraestruturas voltou, e muitos canais, antes fechados, foram 
reabertos à navegação, na sua maioria para fins de lazer. Um desses 
exemplos é também um dos mais fascinantes: a Falkirk Wheel. 

Localizado na Escócia, perto da cidade de Falkirk, essa antiga ligação 
entre os canais Forth and Clyde e o Union Canal, foi recuperada de uma 
forma muito moderna e inovadora. Trata-se de um elevador giratório 
semelhante a uma roda gigante: uma roda de 35 metros de diâmetro gira 
em torno de um eixo transportando dois cestos cheios de água,onde são 

colocadas as barcas que serão levadas para o outro nível. Cada cesto tem 

capacidade para 360.000 litros de água, e vencem uma altura de 24 
metros, o equivalente a um prédio de 8 andares. 

              ‘(fonte: http://blogportobello.com.br) 

 

Usualmente, os alunos do 5º ano 
da Engenharia Civil recebem, como 
trabalho de conclusão do curso, o 
projeto arquitetônico de um prédio 
de nove pavimentos, precisando 
fazer os cálculos de sua parte 
hidráulica, elétrica, estrutural e 
orçamentos. Neste ano foi diferente: 
os alunos receberam um desafio, 

elaborar os projetos dos novos 
prédios da FURG, fazendo os cálculos 
estruturais, pontos para eletricidade, 
orçamentos. 

Os novos prédios são: 

CENTECO - Centro Tecnológico 
Costeiro e Oceânico. O maior dos 
prédios, projetado para ampliar e 
qualificar a estrutura da Escola de 
Engenharia. A edificação é formada 
por cinco pavilhões, separados por 
áreas (marítima; naval e oceânica; 
produção; costeira; infraestrutura e 
serviços). Neste prédio estão 
previstos: tanque de ondas, canal de 
onda e corrente, sala de irradiação, 

laboratório de traçadores nucleares, 
semipórtico rolante, canal hidráulico, 
área para a construção de modelos 
reduzidos. 

EXPRESSÃO GRÁFICA -  Prédio com 
laboratórios de desenho técnico e 
arquitetônico, salas equipadas onde serão 
lecionadas cadeiras como geometria 
mongeana, arquitetura e urbanismo, 
projetos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
METROLOGIA -  Prédio com 

laboratórios equipados para investigar, 
desenvolver e aplicar meios apropriados 
para a medição das grandezas existentes. 

 

EXTENSÃO DO LABORATÓRIO 
TERMOFLUÍDICO - Ampliação do 
laboratório termofluídico já existente, que 

pertence ao departamento de física. 
 
As edificações são baseadas na norma 

brasileira NBR 6118, já que trata-se de 
edificações públicas. O início das obras 
está previsto para o início de 2011. 

NOVOS PRÉDIOS DA FURG: saiba o que vem por aí!!! 
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“O 

comissionamento 

deixou, 

efetivamente, de 

ser apenas uma 

parte final do C 

do EPC(da sigla 

em inglês de 

Engineering, 

Procurement e 

Construction), 

para se tornar 

uma importante 

ferramenta de 

apoio à gestão 

de todo o 

processo EPC.” 
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                    AULA INAUGURAL DAS ENGENHARIAS 
 

 
 

 
A Aula inaugural das engenharias foi realizada no dia 25 de março, sexta-feira, às 14h, no 

Cidec-Sul e teve como tema "Comissionamento e suas oportunidades na Indústria Naval e Offshore”. O 
ministrante foi o presidente da Forship Engenharia, o engenheiro Fábio Fares.O evento que envolveu a 
escola de engenharia, o Centro de Ciências Computacionais e a Escola de química e Alimentos contou 
com mais de mil inscritos. 

 Antes do início da aula houve o pronunciamento do Reitor  João Carlos Brahm Cousin, que fez 
um breve discurso onde relatou a ratificação de um protocolo de cooperação recíproca de âmbito 

acadêmico, técnico e científico nas áreas naval, oceânica, offshore e oceanográfica. O objetivo é 
implementar programas e projetos através do intercâmbio de conhecimentos, de recursos humanos e 
de materiais entre a FURG e a Forship, que é uma empresa brasileira pioneira e referência em 
comissionamento. 

Em seguida o Engenheiro Fábio Fares deu início às atividades, em uma aula séria e com um 
tema desconhecido por muitos, o empresário explicou o que seria o comissionamento, dando um 

exemplo do próprio cotidiano, para simplificar o compreendimento de todos. No decorrer  mostrou a 
definição da Wikipédia (que foi publicado pela sua própria empresa), como sendo o processo de 
assegurar que os sistemas e componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, 
instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais do 
proprietário. O comissionamento pode ser aplicado tanto a novos empreendimentos quanto a unidades 
e sistemas existentes em processo de expansão, modernização ou ajuste. 

Na prática, o processo de 
comissionamento consiste na aplicação 
integrada de um conjunto de técnicas e 
procedimentos de engenharia para 
verificar, inspecionar e testar cada 

componente físico do empreendimento, 
desde os individuais, como peças, 
instrumentos e equipamentos, até os 
mais complexos, como módulos, 
subsistemas e sistemas. 

As atividades de comissionamento, no seu sentido mais amplo, são 
aplicáveis a todas as fases do empreendimento, desde o projeto básico e 
detalhado, o suprimento e o diligenciamento, a construção e a montagem, até a 
entrega da unidade ao cliente final, passando, muitas vezes, por uma fase de 
operação assistida. 

A cooperação entre FURG e Forship intenciona, entre outros, a formação 
de profissionais para atuação na área de comissionamento no Pólo Naval. A 
primeira iniciativa a partir do protocolo de cooperação foi ratificada no evento 
perante autoridades e estudantes de graduação, com a assinatura de contrato 
particular de cessão de direito de uso e licenciamento do software HMSWeb©-
Handover Management System, sistema de gestão do processo de completação 
mecânica e comissionamento. 

O resumo dessa aula pode ser feito a partir da palavras do Eng. Fábio, 
que diz: “O comissionamento deixou, efetivamente, de ser apenas uma parte 
final do C do EPC(da sigla em inglês de Engineering, Procurement e 
Construction), para se tornar uma importante ferramenta de apoio à gestão de 
todo o processo EPC. O EPC abrange desde a elaboração do projeto e 
detalhamento à compra de equipamentos, além da contratação de serviços, a 

construção propriamente dita e a entrega do empreendimento ao cliente, em 

condições imediatas de operabilidade.” 

ALUNOS DE ENGENHARIA LOTAM PALESTRA 

 
Na segunda-feira, dia 11/04, realizou-se uma palestra - “Concreto reforçado com 
fibras” - voltada para os acadêmicos da Engenharia Civil e Engenharia Oceânica. 

 Antonio Domingues de Figueiredo foi o palestrante do dia 11 

de abril, engenheiro civil formado em 1987, possui mestrado (1992) 

e doutorado (1997) em Engenharia Civil pela Universidade de São 

Paulo. Professor da Escola Politécnica da USP desde 1989. 

Colaborador da International Tunnelling Association e Coordenador 

Técnico do Comitê Brasileiro de Túneis da ABMS. Atua, 

principalmente, na área de Materiais e Componentes de Construção, 

nos temas relacionados ao concreto com fibras, concreto projetado e 

túneis. Tem recorrente trabalho na área de normalização junto à 

ABNT nas áreas de concreto projetado, fibras para concreto e tubos 

de concreto para obras de saneamento. Autor de mais de 100 publicações incluindo artigos 

publicados em periódicos, congressos nacionais e internacionais, livro e capítulos de livro. 

 Através de uma linguagem simples e uma palestra dinâmica e intrigante, o Prof. Antonio 

mostrou a importância das fibras como reforço no concreto, os seus campos de utilização e os 

avanços que estão acontecendo no Brasil em relação a este novo conceito. Também se mostrou 

muito bem humorado e com uma grande presença de espírito, quando no decorrer da palestra 

houve falta de energia. 

 O público acadêmico soube valorizar o evento e com isso superlotou a sala designada para 

tal, assim com aproximadamente 90 espectadores entre acadêmicos e professores a palestra teve 

duração de 1 h e 15 min. 

 A palestra foi organizada pelo grupo Pet – EC, Escola de Engenharia e o Centro de 

Tecnologia Costeira (CENTECO).  

               VISITA TÉCNICA A BR 392 

 
 

 No dia treze de abril foi realizada a visita técnica às 

obras de duplicação da BR-392. Contando com a participação 

dos integrantes do grupo PET, acadêmicos do curso de 

engenharia civil do 4º ano e os professores: Prof. Dr. Antonio 

Marcos de Lima Alves, Prof. Dr. Heitor Viera e o Prof. Dr. Mauro 

de Vasconcellos Real. Esta visita propiciou o aprofundamento 

técnico dos métodos que estão sendo empregados na 

duplicação da rodovia, sendo que pudemos visualizar algumas 

etapas deste projeto sendo desenvolvidos. Acompanhamos o 

processo de fabricação das placas de concreto que é realizado 

através da máquina vibro-acabadora, visto que estas placas 

estão sob uma sub-base de Concreto Compactado a 

Rolo (CCR). Em relação às obras de arte, visualizamos 

desde as fundações até as fases finais de construção de 

viadutos em concreto-protendido. Algumas trechos 

estão parados devido ao adensamento do solo estar 

ocorrendo e a questões ambientais que devem ser 

resolvidas.  


