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 Hidrovias
Grupo de estudos avança em propostas para melhoria 
do transporte pelas hidrovias

Portas abertas
No Ciclo de Debates, os integrantes da frente Refor-

mar para Mudar apresentam aos pré-candidatos suas su-
gestões com pontos de melhoria para o desenvolvimento 
do Brasil. O movimento acredita que, sem a adoção de 
medidas concretas, o futuro das próximas gerações estará 
comprometido.

Os encontros são democráticos, com convidados que 
representam os mais diferentes partidos políticos. Os pré-
-canditados à Presidência da República abordaram ques-

tões como redução do tamanho do 
Estado, desburocratização, refor-
ma da Previdência, diminuição do 
índice de desemprego e aumento 
da renda da população. 

O Ciclo de Debates contou 
ainda com a presença dos pré-can-
didatos ao Governo de São Paulo. 
Entre os temas debatidos por eles 
destacam-se o aumento da eficiên-
cia das secretarias, empresas e au-
tarquias, a melhoria da qualidade 
da educação e a segurança.

Até as eleições, a ideia é que 
outros debates sejam organizados, 
com candidatos que ainda não par-
ticiparam dos encontros. Assim, a 
população terá oportunidade de es-
tar perto daqueles que comandarão 

o Brasil ou o Estado de São Paulo para ouvir e ser ouvida! 
Apesar das críticas aos políticos, a solução dos pro-

blemas do Brasil depende diretamente dos governantes e 
de seus partidos. Precisamos, portanto, reclamar menos 
e fazer a nossa parte, que inclui a escolha dos melhores 
candidatos e, claro, os mais honestos.

A meu ver, esta é a hora de fazermos a "lição de casa", 
o que inclui refletir sobre política e pensar na coletivida-
de, no nosso papel como cidadão e no impacto das nossas 
ações na sociedade. Feito isso, iremos às urnas seguros de 
que, com um simples aperto de botão, estaremos mudando 
o futuro do Brasil, rumo a um País muito melhor!
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06

 07 Eleições 2018
Frente Reformar para Mudar convida pré-candidatos à 
Presidência da República e ao governo do estado 

m poucos meses, iremos às urnas para eleger o 
próximo Presidente da República, além de no-
vos governadores, senadores, deputados fede-
rais e deputados estaduais. Este é um momento 
extremante importante, pois teremos a oportu-

nidade de exercer nossa cidadania e, assim, redirecionar 
os rumos e a história da nação nos próximos quatro anos. 

Vejo que há ainda muito ceticismo e desconfiança dos 
brasileiros com relação ao futuro do Brasil. E o pessi-
mismo deve-se, sobretudo, à crise que gerou aumento do 
desemprego e recuo do Produto 
Interno Bruto (PIB). Mesmo 
diante de um cenário desfavo-
rável, estou confiante de que 
vamos conseguir virar esse jogo. 
Os números mostram que, ao 
crescer 1% em 2017, a economia 
brasileira decretou o fim da re-
cessão. Além disso, as projeções 
apontam para uma expansão 
mais forte a partir deste ano. 

A mudança que todos nós 
almejamos está por vir. Para 
tanto, é fundamental votar de 
forma consciente – e com serie-
dade! Mas como alcançar essa 
consciência? É preciso conhe-
cer a atuação, as propostas e, 
claro, o passado dos candida-
tos. Vale lembrar que existem, sim, políticos interessados 
na construção de um Brasil mais justo e sustentável, por 
isso, estão dispostos a ouvir as necessidades e os anseios 
da população.

Por acreditar que é possível fazer diferente, a frente 
Reformar para Mudar, integrada por entidades represen-
tativas da indústria, do comércio e de serviços, vem pro-
movendo o Ciclo de Debates Eleições 2018. Por meio da 
iniciativa, os pré-candidatos à Presidência da República 
e ao governo do Estado de São Paulo são convidados a 
participar de debates, falar de seus projetos e responder 
aos questionamentos de nossas entidades.



Instituto de Engenharia • julho/agosto de 2018 • n º 984 Instituto de Engenharia • julho/agosto de 2018 • n º 98 5

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

professor, tanto sobre o que precisa 
ensinar, quanto a forma de ensinar 
e, quando for possível, no compor-
tamento da pessoa, com entrevistas. 
“Mas antes disso ele precisa se for-
mar em algum lugar. Aí que temos o 
maior desafio. As universidades pú-
blicas são grandes fortalezas e fazem 
o que querem. Já as universidade pri-
vadas responderam melhor à pressão 
do governo, pois têm FIES e outras 
séries de mecanismos que o gover-
no federal pode usar para pressionar. 
Eu começaria por aí: se quer di-
nheiro para projeto, tem que ensinar 
isso. Tem que haver o envolvimento 
de todo o País. A universidade tem 
que estar a serviço dos interesses 
do País. A formação docente é uma 
grande frente de batalha, com capi-
tal político. Não sei como se muda a 
mentalidade de uma sociedade para 
que amem o desafio pedagógico. A 
sociedade brasileira teria que exigir 
um  padrão de ensino rigoroso. Vejo 
muito hoje em dia que, o que é mais 
querido é aquilo que não proporcio-
na um desafio cerebral ‘deixe a ma-
temática de lado, deixe Machado de 
Assis de lado, deixe o que é duro de 
aprender de lado’. Só que essas são 
as chaves para aprender as outras 
disciplinas”, conclui.

*O Instituto de Engenharia De-
bate a Eficiência do Estado Brasileiro 
tem por objetivo estimular o debate so-
bre temas, como: tamanho da máqui-
na pública, o resultado apresentado, a 
burocracia, as distorções dos salários e 
a inef iciência da justiça, entre outros. 
Os encontros são gravados e publicados 
nas redes sociais desta entidade e tem o 
formato de uma mesa técnica com um 
convidado, um representante do Insti-
tuto de Engenharia e de uma entidade 
apoiadora.

Para assistir aos vídeos,

capa

IE

capa

As 24 melhores escolas pú-
blicas do País dos primei-
ros anos do ensino fun-
damental são do Ceará, 

segundo o último resultado do Ideb 
-Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica-, principal indica-
dor do governo federal para avaliar o 
ensino no Brasil. Das 100 melhores, 
77 são da rede pública cearense. 

De olho na defasagem do ensi-
no básico e no alcance obtido pelo 
governo desse estado do Nordeste, 
o Instituto de Engenharia colocou 
como pauta do *Instituto de Enge-

nharia Debate a Eficiência do Es-
tado Brasileiro o tema Os desafios 
da Educação Brasileira, com Ilona 
Becskeházy, mestre em Educação 
Brasileira pela PUC/Rio e com 16 
anos de experiência na direção de 
entidades sem fins lucrativos com 
projetos no setor de educação para 
diferentes públicos-alvo. 

O encontro também contou com 
a presença de José Roberto Cardoso, 
professor da Poli-USP, e George Pau-
lus, diretor de Comunicação do IE.

Ilona desenvolveu sua apresen-
tação em duas partes: considerações 

gerais sobre educação no Brasil e a 
militância pela qualidade da educa-
ção em matemática, com foco na re-
dação dos objetivos de aprendizagem. 

O contexto histórico da educação 
no Brasil deu início à sua explanação. 
Segundo ela, parte desse contexto 
está influenciado pela história da 
América Latina, onde, em geral, há 
uma pequena valorização acadêmica, 
mesmo para as elites. “Há até uma 
valorização da cultura acadêmica, mas 
não a partir de uma vivência escolar. 
A escola é mais para a socialização 
da criança do que para o aprendizado 

com excelência. Mesmo com estoque 
de capital humano disponível, a sua 
qualidade é baixa (professores, coor-
denadores etc.) “, ressalta.

Houve uma contaminação ide-
ológica com o fechamento do setor 
acadêmico brasileiro em relação 
ao que acontece em países de lín-
gua estrangeira. Isso faz com que 
a “formação docente no Brasil seja 
desconectada com avanços científi-
cos e profissionais de países desen-
volvidos”.

A boa educação depende da de-
finição dos objetivos de aprendiza-
gem. É necessário uma análise do 
que a sociedade brasileira espera 
como resultado da educação pública 
e privada do Brasil.

Brasil X países desenvolvidos
Os 10% mais ricos do Brasil têm 

habilidade de leitura no nível igual 
ou abaixo dos remediados da Europa 
e da América do Norte. “Isso mostra 
o quanto exigimos dos nossos alu-
nos. Existe uma concepção errada 
sobre a escola brasileira, que faz com 
que os 10% mais ricos aprendam 
menos quando comparados, por 
exemplo, com a França e o Canadá, 
países menores que o nosso. Do lado 
oposto, os mais pobres aprendem 
ainda menos e estão em um número 
muito maior de pessoas.” 

Sobre a disciplina de matemá-
tica, Ilona trouxe como exemplo 
Hong Kong, por conta do desenho 
do nível educacional. “Os 10% mais 
ricos do Brasil aprendem menos que 
os mais pobres de Hong Kong. Isso 
não é um problema de renda, é um 
problema de concepção de sistema 
de ensino.”

A escrita das habilidades não 
avançou do ensino fundamen-
tal para o médio. Essa escrita que 
mistura o objetivo pedagógico com 
aplicação em sala de aula pode ser 
devasta. “Enquanto nossos alunos 

estão no cálculo do desvio padrão,  o 
outro (Hong Kong) está analisando 
como essas medidas se comportam 
do ponto de vista da matemática e 
da estatística. É uma situação grave 
em uma comparação internacional. 
Em uma comparação nacional tam-
bém é grave, pois não estamos con-
seguindo avançar, principalmente 
no ensino fundamental 2. No ensino 
fundamental 1, os avanços limitam-
-se a algumas exceções, como o caso 
de Sobral (CE). Nós precisamos su-
bir intensamente a barra de aprendi-
zado de matemática no Brasil, para 
todos”, alerta.

Sobre o Pisa - Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alunos -, 
Ilona ressalta que “se fez uma opção 
de ser diferente, de não respeitar os 
quatro eixos matemáticos que vêm 
desde do PCN - Parâmetros Cur-
riculares Nacionais - que tinham 
sido de alguma maneira abordados 
na base nacional do ensino funda-
mental. Se lermos o documento, 
as especificações curriculares estão 
todas atrapalhadas o que dificulta 
extremamente o planejamento pe-
dagógico. Todos os países desenvol-
vidos têm a mesma coisa, mas nós 
queremos ser ‘modernos’. Temos que 
mudar isso”.

Compreensão
Durante a apresentação Geor-

ge Paulus, diretor de Comunicação 
do IE, levantou a questão sobre a 
importância da compreensão de 
problemas matemáticos para sua 
resolução “não conseguimos ensinar 
matemática se não soubermos por-
tuguês”, disse. Ele também questio-
nou como atrair pessoas mais bem 
preparadas para a docência.

Ilona voltou ao exemplo de So-
bral, que tem um bom processo 
seletivo, com estágio probatório e 
um processo de seleção que leva em 
consideração o conhecimento do 

“Temos que trabalhar na direção de materializar nossos 
sonhos de ter um país desenvolvido econômica e 

socialmente, e essa equação não funciona sem educação”

Os desafios 
da Educação Brasileira

O Instituto de Engenharia colocou como 
pauta do *Instituto de Engenharia 
Debate a Eficiência do Estado Brasileiro 
o tema Os desafios da Educação 
Brasileira, com Ilona Becskeházy, mestre 
em Educação Brasileira pela PUC/Rio

Clique aqui

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/iedebate/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/iedebate/
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tem um potencial ainda não utilizado, 
pois depende de grandes obras de en-
genharia, que permitirão a efetivação 
de um eixo de transporte compreen-
dido entre Piracicaba, em São Paulo, e 
Anápolis, em Goiás, podendo chegar 
até o Rio da Prata, no Urugua e Argen-
tina (transposição de ltaipu). 

Essa hidrovia por estar geografi-
camente localizada na região que tem 
o maior PIB da América Latina, tem 
uma característica operacional dife-
rente, isto é, atenderá ao transporte de 
mercadorias de grande valor agregado, 
assemelhando-se à rede hidroviária 
europeia.

Sempre é bom lembrar que as ro-
dovias e as ferrovias chegam a polos 
de desenvolvimento. As hidrovias ge-
ram os polos. Assim como precisamos 
chegar ao mar, também precisamos 
chegar às hidrovias. Essas não chegam 
à nossa porta. Eis a importância da in-
tegração modal.

O recente episódio da greve dos 
caminhoneiros nos mostra que o de-
sequilíbrio da matriz de transportes no 
Brasil poderá ser combatido como uma 
melhor operação do sistema hidroviá-
rio, uma vez que é sabido que o Brasil 
possui a segunda malha de rios apro-
veitáveis do mundo.

Clique aqui
e saiba mais sobre o projeto

*José Wagner Ferreira é coordenador da 
Divisão Técnica de Logística do Instituto 
de Engenharia

IE Debatehidrovias

CICLO DE DEBATES
ELEIÇÕES 2018

IE

Hidrovias: vetor de
desenvolvimento 

e integração regional e 
de transporte de bens

Em maio foi iniciado 
o Ciclo de Debates - 
Eleições 2018, uma sé-
rie de encontros com os 

pré-candidatos à Presidência da 
República e ao governo de São 
Paulo, promovidos pela Frente 
Reformar para Mudar, que tem 
como iniciativa apresentar a De-
claração de Princípios da Frente 
e levar as perguntas: “É possível 
mudar o Brasil? Como?” aos can-
didatos à Presidência; e “O que 
São Paulo precisa?” aos candida-
tos ao Governo.

Da esq. p/ dir.: Eduardo Lafraia, presidente do IE; José Romeu Ferraz Neto, presidente SindusCon-SP; Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente executivo 
Apeop; João Amoêdo, e Flavio Amary, presidente Secovi-SP (Foto: Secovi-SP)

Já foram realizados quatro 
encontros, o qual teve como pri-
meiro convidado o pré-candidato 
à Presidência da República pelo 
Partido Novo, João Amoêdo. Re-
alizado na sede do Secovi-SP, o 
pré-candidato abriu o debate apre-
sentando suas propostas, citando 
temas como segurança e falta de 
liberdade econômica, aludindo à 
diminuição do Estado.“O restan-
te devemos deixar para quem quer 
empreender.”

O presidente do Instituto de 
Engenharia (IE), Eduardo Lafraia, 

o questionou sobre suas propostas 
para a educação básica – item que 
faz parte da Declaração de Princí-
pios da Frente Reformar para Mu-
dar –, que, segundo Amoêdo, deve 
haver a qualificação do professor e 
a revisão da parte pedagógica.

Em junho, também na sede do 
Secovi-SP, as instituições recebe-
ram o pré-candidato ao governo 
do estado de São Paulo pelo Par-
tido Novo – e um dos líderes do 
Movimento Vem pra Rua –, Ro-
gério Chequer. Assim como João 
Amoêdo, Chequer citou a ne-

O lnstituto de Engenharia, 
realizou, em junho, novo 
encontro abordando a 
questão das hidrovias. O 

evento reuniu operadores e usuários da 
navegação interior com representantes 
do Ministério dos Transportes, Por-
tos e Aviação Civil - MTPA, Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários- 
ANTAQ- e Marinha do Brasil. Pelo 
setor privado, pela primeira vez, tive-
mos a participação da Associação Bra-
sileira da lndústria de Óleos e Vegetais 
-ABIOV.

O objetivo da reunião foi promo-
ver a discussão da outorga pelo uso 
das águas para a navegação, a seguran-
ça jurídica desse modo de transporte, 
bem como a participação do lnstituto 
de Engenharia como representante da 
sociedade civil, nas reuniões do Co-
mitê Nacional de Gestão Hidroviária 
-CONAGH.

Esse Comitê foi criado no final de 
2017 dentro da Secretaria de Política 
e lntegração -SPl- do Ministério dos 
Transportes. Seu objetivo principal é 
o de coordenar estudos e propostas do 
sistema de navegação interior.

Na ocasião,  Adalberto Tokarski, 
diretor da ANTAQ, afirmou que é pre-
ciso chamar a iniciativa privada para 
que ela se manifeste e cobre pelas me-
lhorias e por conformidades dos proje-
tos apresentados pelo governo federal. 
Esses pleitos balizarão o governo em 
suas políticas públicas para o setor.

O representante da Secretaria dos 
Portos do MTPA, Antonio Maurício 

*Por José Wagner Ferreira

Ferreira Neto, reconheceu a necessida-
de de se estabelecer políticas públicas 
para que as demandas sejam atendi-
das. A estratégia, segundo ele, é com-
patibilizar a atividade da navegação, a 
geração de energia e a integração mul-
timodal. Desenvolver a infraestrutura 
hidroviária levando-se em conta a loca-
lização dos polos de desenvolvimento 
e plataformas logísticas de integração 
conforme os aspectos regionais.

Já Alexandre Vaz Sampaio, repre-
sentante da Secretaria de Política e ln-
tegração e do CONAGH, participou 
do Plano Hidroviário Estratégico e vê 
que uma cooperação técnica entre o 
lnstituto de Engenharia e o Ministé-
rio dos Transportes teria o objetivo de 
desenvolver ações, articular demandas 
prioritárias e estratégicas, trazendo o 
setor hidroviário (operadores e usuá-
rios) para dentro das discussões com 
o governo.

No final do encontro ficou acerta-
do entre os presentes que será feita, em 
conjunto, uma pauta de trabalho para 
ser discutida em um próximo evento 
que deverá ser agendado na primeira 
semana de agosto.

Algumas observações que não de-
vem sair de vista preconizam que a hi-
drovia é um vetor de integração regio-
nal do desenvolvimento físico, social, 
econômico e estratégico com a criação 
de plataformas logísticas e a ocupação 
ordenada de suas margens. Exemplo 
típico é a Hidrovia Paraná-Tietê que 

Sumário executivo do Plano de Desenvolvimento de Hidrovias elaborado pela equipe de trabalho

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/seminario-integracao-do-cone-sul-pelas-hidrovias-um-modelo-de-gestao/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/05/22/membros-da-frente-reformar-para-mudar-recebem-joao-amoedo-do-partido-novo/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/06/12/rogerio-chequer-fala-sobre-como-pretende-aumentar-a-eficiencia-do-estado/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/06/12/rogerio-chequer-fala-sobre-como-pretende-aumentar-a-eficiencia-do-estado/
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verdadeira revolução”, também 
citou a necessidade de combate 
às drogas, e apresentou propostas 
de mobilidade urbana, como au-
mentar a rede hidroviária – o qual 
o Instituto de Engenharia possui 
um projeto de mesmo tema (clique 
aqui para o conhecer).

Declaração de Princípios
A Frente Reformar para Mu-

dar possui uma Declaração de 
Princípios, que são destacadas em 
sete itens, respectivamente: Es-
tado menor, País maior; Reforma 
da Previdência; Reforma Política; 
Desenvolvimento econômico com 
responsabilidade socioambiental; 
Desburocratização, desoneração, 
transparência; Educação de fato (e 
de direito); e Redução e simplifi-
cação da carga tributária. 

De acordo com as instituições 
que compõem a Frente, os tópicos 
citados na Declaração são consi-
derados os de maior necessidade e 
os que devem estar inseridos nas 
pautas dos presidenciáveis. 

Frente Reformar para Mudar
A Frente  Reformar para Mu-

dar é  integrada por entidades re-
presentativas da indústria, do co-
mércio e de serviços, setores que 
respondem por parcela significati-
va do PIB nacional e pela geração 
de milhões de empregos. Atua in-
tensamente em prol da aprovação 
de importantes medidas, como a 
PEC do Teto dos Gastos, a mo-
dernização da legislação traba-
lhista (Reforma Trabalhista) e a 
Reforma da Previdência (cuja tra-
mitação se encontra paralisada no 
Congresso).

Compõem a Frente 22 associa-
ções, citadas ao lado.

Para saber sobre os próximos 
Ciclos, acompanhe a agenda do IE 
pelo nosso site.

Geraldo Alckmin e Eduardo Lafraia, presidente do IE

Paulo Skaf (Foto: Secovi-SP)

cessidade de se reduzir o Estado, 
primeiro item da Declaração de 
Princípios; e pontuou as priorida-
des a serem feitas no estado pau-
lista, “Temos cinco prioridades: 
saúde, educação, transporte, segu-
rança e habitação.  Vamos conver-

sar [caso eleito] com a Assembleia 
Legislativa e mostrar como isso é 
bom para a sociedade”.

Geraldo Alckmin, pré-candi-
dato à Presidência da República – e 
ex-governador de São Paulo – pelo 

PSDB, foi o terceiro participante 
do Ciclo de Debates, realizado em 
junho, na sede do Instituto de En-
genharia. A diminuição do Estado 
foi, também, citada por Alckmin; 
assim como a necessidade de di-
minuir o índice de desemprego e 
aumentar a renda da população. 
Ao abordar a questão da educação 
básica, se referiu a ela como “extre-
mamente importante”.

Estando na Casa de engenhei-
ros, o pré-candidato destacou, 
quando citou o assunto infraestru-
tura, a importância da Engenharia 
e sua necessidade para as metas de 
seu governo: “Vamos precisar mui-
to da engenharia”. 

Até o fechamento desta edição, 
o último pré-candidato recebido 
pela Frente foi Paulo Skaf, que 
concorrerá ao governo de São Pau-
lo, pelo MDB. Realizado na sede 
do Secovi-SP, também em junho, 
Skaf abordou questões sobre edu-
cação, o qual pretende “fazer uma 

Rogério Chequer (Foto: Secovi-SP)

Geraldo Alckmin no auditório do Instituto de Engenharia

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/seminario-integracao-do-cone-sul-pelas-hidrovias-um-modelo-de-gestao/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/seminario-integracao-do-cone-sul-pelas-hidrovias-um-modelo-de-gestao/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/06/18/membros-da-frente-reformar-para-mudar-recebem-geraldo-alckmin-pre-candidato-a-presidencia-pelo-psdb/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/06/27/ciclo-de-debates-eleicoes-2018-paulo-skaf/
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crea-sp

Parceria Crea-SP
vai oferecer pós-graduação

E m junho,  o Crea-SP e a 
Unesp deram andamento às 
tratativas para o estabeleci-
mento de um convênio entre 

as entidades para oferecer cursos de 
pós-graduação para a capacitação técni-
ca e o aprimoramento de profissionais 
da área tecnológica.

O protocolo de intenções do con-
vênio foi assinado no final do segundo 
semestre de 2017, entre o Crea-SP, a 
Unesp e a Fundação Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo (Univesp). 
O objetivo foi regular a cooperação téc-
nico-cientifica entre as instituições para 
o desenvolvimento do projeto “Empre-
endedorismo e Inovação Tecnológica 
nas Engenharias”.

Com o projeto, as entidades obje-
tivam transferência de conhecimentos, 
capacitação técnica e aprimoramento 
profissional na área de inovação tec-
nológica e novos negócios, a baixo 
custo, para os profissionais registrados 
no Crea-SP.

O curso de pós-graduação será 
composto por quatro módulos sequen-
ciais de 90 horas/cada, com aulas à dis-
tância intercaladas por aulas presenciais, 
para as quais será utilizada a estrutura 
dos campi da Unesp e demais univer-

Avança projeto para capacitação e 
aprimoramento técnico de profissionais

sidades conveniadas com as associações 
profissionais locais.

“Estamos buscando toda a seguran-
ça jurídica, administrativa e acadêmica 
para oferecer um serviço de qualidade”, 
ressaltou o eng. Vinicius Marchese Ma-
rinelli,  presidente do Crea-SP, acres-
centando que “o ensino nas escolas de 
engenharia não mudou, o que mudou 
muito foi o entorno das universidades, 
o mercado, as indústrias."

“É importante flexibilizar a forma-
ção dos engenheiros, pois isso nos per-
mite flexibilizar o ensino da engenharia 
dentro da própria universidade”, desta-
cou o prof. dr. Sandro Roberto Valenti-
ni, reitor da Unesp.

O engenheiro Vinicius disse ainda 
que todo o trabalho será feito com o 
auxílio das associações profissionais 
locais. “Há uma carência muito gran-
de por este tipo de serviço, não só pelo 
Conselho, mas também pelas entida-
des”, frisou.

“O convênio será rigorosamen-
te uma parceria entre as entidades: 
não é uma encomenda de curso do 
Crea para a Unesp/Univesp; ao final 
do processo, a Unesp/Univesp será 
a proprietária intelectual do acer-
vo gerado nesse convênio”, destacou 

prof. dr. Geol. Sebastião Gomes de 
Carvalho, coordenador da CEEIT.

O projeto piloto está direcionado 
para atender 1.500 estudantes, núme-
ro considerado relativamente pequeno 
para aplicação das técnicas do ensino à 
distância, calculado de forma a atender 
todo o estado, consideradas as mais de 
230 unidades do Conselho e a presença 
de associações profissionais em todas 
as regiões administrativas do Crea-SP.

A iniciativa é considerada inédita 
no País por membros da Associa-
ção Brasileira de Educação em En-
genharia – Abenge. Atualmente, a 
minuta de convênio encontra-se em 
tramitação nos órgãos colegiados da 
Unesp e o projeto já conta com pla-
no de trabalho, projeto pedagógico e 
plano de referência.

Pelo Crea-SP, participaram da 
reunião o presidente do Conselho, 
eng. Vinicius Marchese Marinelli; o 
prof. dr. Geol. Sebastião Gomes de 
Carvalho, coordenador da Comissão 
Especial de Educação e Inovação 
Tecnológica – CEEIT; o prof. dr. en-
genheiro Cartógrafo João Fernando 
Custódio da Silva, coordenador da 
Câmara Especializada de Engenha-
ria de Agrimensura e coordenador-
-adjunto da CEEIT; e o assessor da 
Presidência, dr. Walmir de Gois Nery 
Filho. Pela Unesp, participaram o rei-
tor prof. dr. Sandro Roberto Valentini; 
e os assessores de Gabinete da insti-
tuição, profs. drs. Edson A. Capello 
Sousa e José Paes de Almeida No-
gueira Pinto.
Fontes: Departamento de Comunica-
ção do Crea-SP; Reportagem e fotos: 
jornalista Perácio de Melo – DCO/
SUPCEV. IE
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Acontece

Diretor do Centro de Engenheiros 
de Córdoba visita o IE

O engenheiro Agustín Máximo Garay, diretor do Centro 
de Engenheiros de Córdoba, Argentina, esteve no Instituto de 
Engenharia, e foi recebido pelo presidente da entidade, Eduar-
do Lafraia, e pela vice-presidente de Assuntos Internos, Miria-
na Marques.

O objetivo do encontro foi o conhecimento mútuo das enti-
dades para planejar futuras possíveis atividades conjuntas entre 
os engenheiros de São Paulo e Córdoba.

O Centro de Engenheiros de Córdoba foi fundado em 1911 
e é um dos primeiros da área de Engenharia na Argentina.

  

Realizado 1° Dia da Mentoria a 
Serviço da Engenharia

Foi realizado, no Instituto de Engenharia, o 1° Dia da Mento-
ria a Serviço da Engenharia, que teve como tema “O que está por 
trás da tecnologia da Mobilidade Urbana?”.  O presidente do IE, 
Eduardo Lafraia, abriu o evento e apresentou os projetos da insti-
tuição, colocando o Instituto à disposição dos estudantes,  jovens e 
interessados pela Engenharia. 

O mentor e engenheiro Luiz Portella deu início ao evento 
apresentando a Central de Mentoria do Instituto de Engenharia, 
mais uma forma de conectar o estudante e o profissional de enge-
nharia à Mentoria. Portella explicou as diferenças entre professor, 
coach e mentor, no qual o último é quando o profissional possui 
maior grau de maturidade.

O mentor passou a palavra aos palestrantes: o dr. Maurício 
Consulo, o eng. Guy Vankeer e o prof. Roberto Sganserla, que 
conduziram as palestras.

IE propõe sugestões para 
elaboração do Plano 

Estratégico de Mobilidade do 
município de São Paulo

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo 
Lafraia, e Ivan Metran Whately, diretor do Departa-
mento de Mobilidade e Logística, receberam, na sede do 
IE, o secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, 
João Octaviano Machado Neto, e diretores da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego – CET – e da SPTrans.

O objetivo do encontro foi colaborar na elabora-
ção do Plano Estratégico de Mobilidade do município 
de São Paulo por meio de sugestões. Foram propostas 
ações de curto, médio e longo prazos, como semáforos 
inteligentes e atributos de BRT nos corredores; redu-
ção de velocidade nos bolsões residenciais e governança 
metropolitana.

Da esq. p/ dir.: Ivan Whately, Eduardo Lafraia e João Octavia-
no Machado Neto

Acontece

Da esq. p/ dir.: Alexandre Tirelli, Ozires Silva e Eduardo Lafraia

Presidente do IE  
entrega medalha Odil de Sá  

a Ozires Silva 
Em comemoração aos 40 anos da Lei 6530/1978, 

que regulamenta a profissão de corretor, o Sindicato dos 
Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – Sciesp 
– realizou na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, em 15 de maio, a cerimônia de entrega da Meda-
lha Odil de Sá “O Conciliador”.

Eduardo Lafraia e Miriana Marques, respectiva-
mente, presidente e vice-presidente de Assuntos In-
ternos do Instituto de Engenharia, participaram da 
cerimônia.

O presidente do Instituto de Engenharia, que já foi 
laureado com a medalha, fez parte da comissão de ou-
torga e foi apologista de Ozires Silva, um dos homena-
geados da noite. O engenheiro Aeronáutico Ozires Sil-
va foi presidente e cofundador da Embraer e Eminente 
Engenheiro do Ano pelo Instituto de Engenharia, em 
1980.

Alexandre Tirelli, membro do Conselho Consultivo 
e Chanceler do Sciesp, também foi homenageado.

Na ocasião, os formandos do curso técnico em Tran-
sações Imobiliárias, da Escola Brasileira de Ensino a 
Distância –Ebrae– mantida pelo Sciesp, receberam os 
seus diplomas.

Da esq. p/ dir.: Agustín Máximo Garay, Miriana Marques e Eduardo 
Lafraia

Entidades da Frente Reformar 
para Mudar se reúnem  

no Secovi-SP
Membros da Frente Reformar para Mudar se reuniram 

na sede do Secovi-SP; e entre os temas da pauta foi feito 
um balanço sobre a abertura dos encontros com os pré-can-
didatos à Presidência da República, que teve como primeiro 
convidado João Amoêdo, do partido Novo.

Os próximos passos do evento, que também reunirá os 
pré-candidatos ao governo do estado, foram discutidos.

A Frente Reformar para Mudar, que conta com a parti-
cipação de 22 entidades, foi formada em 2017 e tem como 
objetivo contribuir com proposta sobre assuntos de interes-
se nacional.

Mentor e Eng. Luiz Portella inicia o 1° Dia da Mentoria a Serviço da 
Engenharia

Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Enge-
nharia (à dir), com Mario Mandolfo

Com o objetivo de contribuir para 
o aprimoramento de assuntos ligados 
à mobilidade no estado de São Paulo, 
dirigentes do Instituto de Engenha-
ria receberam, na sede da entidade, o 
secretário de Estado de Logística e 
Transportes, Mario Mandolfo.

O presidente do IE, Eduardo La-
fraia, abriu o encontro e destacou a 
posição do Instituto em promover 
conversas e debates, ressaltando projetos da Casa em an-
damento, como o de Ocupação Sustentável do Território 
Nacional pelas Ferrovias Associada ao Agronegócio e de 
Hidrovias.

Secretário de Estado de Logística e Transportes é recebido por dirigentes do IE
O diretor do Departamento de En-

genharia e Mobilidade e Logística do 
IE, Ivan Metran Whately, levou à pau-
ta da reunião assuntos como a Renova-
ção das Atuais Concessões Rodoviárias 
ou Nova Licitação; Concessão das Li-
nhas Rodoviárias de Transporte Co-
letivo; Concessão de Ferrovias Regio-
nais; Plano para o Ferroanel na RMSP; 
Corredores Logísticos de Carga;  Re-

definição da Tipologia dos Veículos de Carga;  Política 
para Polos Geradores de Tráfego; Plataformas Logísticas 
e Terminais de Carga; Integração Hidrografia/Ferrovia/
Rodovia; e CCO para operação das Rodovias e Marginais.
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ASSOCIE-SE
Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe 

à Secretaria, pessoalmente, ou pelos Correios (Av. Dante Pazzanese, 120
Vila Mariana - São Paulo/SP - 04012-180). Se preferir, ligue para (11) 3466-9230 /31

ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br

Você pode se filiar também pelo site  www.iengenharia.org.br.

Nome:                                                

Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: CPF: Data e local de nasc.:

Endereço comercial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Celular: E-mail:

Correspondência.: Endereço residencial  n Endereço comercial   n

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado, peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Local: Data:          /           / Assinatura:

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
As contribuições são através de boleto bancário e de 03 formas distintas: Trimestral ou Mensal ou Anual

eventoVocê conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

Restaurante – Capacidade 
para 220 pessoas. Recém 
reformado, possui amplo 
espaço coberto com cerca 
de 300m2. 
Utilização para coffee-
break, coquetéis e jantares. 
Aberto ao público no 
horário de almoço. 

Auditório Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, 
espaços reservados para cadeirantes e obesos. 
Equipado com três mesas centrais, púlpito, data-
show, sistema wi-fi, sonorização e microfones, 
TV LCD para retorno, e interligação com o 
espaço do mini-auditório para transmissão 
simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Terraço – 
Esse espaço 
comporta até 
80 pessoas e 
fica localizado 
em área 
cercada de 
verde, com 
chafariz. 

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de

 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo per-
feitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com capacidade 

para mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos
 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
Telefone: (11) 3466-9254 

Auditório Antonio 
Francisco de Paula Souza – 
Capacidade para 56 pessoas, 
é equipado com tela de 
projeção, quadro branco, 
mesa central, cadeiras 
universitárias, flip-chart, 
sistema wi-fi , persianas 
black-out e ar-condicionado.

Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/m6DJP

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Salas – Dispomos de três salas 
com capacidade para 25, 39 e 
40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro 
branco, mesa central, cadeiras 
universitárias, data-show, flip-
chart, sistema wi-fi, sonorização, 
microfones, persianas black-out e 
ar-condicionado.
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agenda agenda

CURSOS 

TERRAPLENAGEM - PROJETO E 
EXECUÇÃO
1, 8 e 15 de agosto – das 18h às 22h
Apresentar os procedimentos técnicos de projeto e execução de 
obras de terraplenagem
Instrutor: Mauro Hernandez Lozano - engenheiro Civil 
(Mackenzie), pós-graduação e extensão (EPUSP) em Mecâni-
ca dos Solos, Obras de Terra e Fundações. Como engenheiro 
Civil, é especializado em geotécnica, atuou em escritório pró-
prio, elaborando projetos, direção técnica de obras e prestação 
de serviços de consultoria. Fundou a Dýnamis Engenharia Ge-
otécnica S/C Ltda. Como engenheiro Geotécnico, entre prin-
cipais atividades destacam-se as áreas de Barragens e Obras 
Hidráulicas, Saneamento e Proteção Ambiental, Projetos In-
dustriais e de Edificações, Estradas, Vias e Acessos, Lotea-
mentos e Conjuntos Habitacionais. Exerce atividade didática 
no Mackenzie, como professor da disciplina de Mecânica dos 
Solos, Obras de Terra e Fundações. Principais atividades de-
senvolvidas: estudos de estabilidade de taludes (aterro e cortes) 
e encostas, sistemas de drenagem superficial e subterrânea, 
projetos de proteção superficial contra erosão, reforços de ta-
ludes e de fundações de edifícios e em solos moles, projetos de 
terraplenagem, pisos industriais, pavimentação e sistemas de 
rebaixamento do lençol freático. Participa de associações técni-
cas, como: ABMS, ABGE, CBGB, IDU (diretor Técnico). É 
sócio-fundador e foi vice-presidente da ABEG.
Associados ao IE: R$ 828,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 920,00

GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL
15, 16 e 17 de agosto – das 18h30 às 22h30
Oferecer conhecimentos de Gerenciamento de Projetos aos 
profissionais envolvidos com a Gestão e Controle de Projetos 
e Obras de Construção Civil e Industrial, públicas e privadas.
Instrutor: Carlos Williams Carrion - engenheiro Civil 
e mestre, pela Escola de Engenharia de São Carlos / USP, 
MBA em Gestão de Projetos, Poli/USP. Conta com 33 anos 
de experiência profissional, sendo atualmente eng. consultor 
e diretor Técnico da GEOCONSULTT/SP e professor de 
Planejamento e Gerenciamento das Construções. Anterior-
mente, eng. gerente de Projetos / Obras da Constran S/A, 
Geotecnica S.A, Sade Sulamericana de Engenharia S/A e 
da CONCREMAT; em Projetos e Obras de infraestrutura e 

de construção Civil, nacionais e internacionais. Atua na área 
de Gestão de Projetos desde 1985, destacando-se na Vetec 
Engenharia, Proenge-Engenharia de Projetos, THEMAG 
Engenharia, JAAKKO POYRY Engenharia, Hidroservice-
-Engenharia de Projetos e na Ductor-Implantação de Projetos. 
Foi professor da Unicamp, PUC e Universidade Anhembi Mo-
rumbi.
Associados ao IE: R$730,00 (associados em dia) 
Não associados: R$810,00

PAVIMENTAÇÃO, PISOS E RADIER - 
PROJETO E EXECUÇÃO DE GEOTÉCNICA 
22, 29 de agosto e 5 de setembro – das 18h às 22h
Apresentar os procedimentos geotécnicos de projeto e obras 
de pavimentação, piso industrial e radier direcionado aos pro-
fissionais e empreendedores envolvidos nestes tipos de obras.
Instrutor: Mauro Hernandez Lozano - engenheiro Civil 
(Mackenzie), pós-graduação e extensão (EPUSP) em Mecâni-
ca dos Solos, Obras de Terra e Fundações. Como engenheiro 
Civil, é especializado em geotécnica, atuou em escritório pró-
prio, elaborando projetos, direção técnica de obras e prestação 
de serviços de consultoria. Fundou a Dýnamis Engenharia Ge-
otécnica S/C Ltda. Como engenheiro Geotécnico, entre prin-
cipais atividades destacam-se as áreas de Barragens e Obras 
Hidráulicas, Saneamento e Proteção Ambiental, Projetos In-
dustriais e de Edificações, Estradas, Vias e Acessos, Lotea-
mentos e Conjuntos Habitacionais. Exerce atividade didática 
no Mackenzie, como professor da disciplina de Mecânica dos 
Solos, Obras de Terra e Fundações. Principais atividades de-
senvolvidas: estudos de estabilidade de taludes (aterro e cor-
tes) e encostas, sistemas de drenagem superficial e subterrâ-
nea, projetos de proteção superficial contra erosão, reforços de 
taludes e de fundações de edifícios e em solos moles, projetos 
de terraplenagem, pisos industriais, pavimentação e sistemas 
de rebaixamento do lençol freático. Participa de associações 
técnicas, como: ABMS, ABGE, CBGB, IDU (diretor Técnico). 
É sócio-fundador e foi vice-presidente da ABEG.
Associados ao IE: R$ 828,00 (associados em dia) 
Não Associados: R$ 920,00

PALESTRAS

CURSO PRÁTICO DE CONVERSAÇÃO 
EM INGLÊS
1 de agosto – às 19h
A abordagem é radicalmente diferente das escolas de inglês, 

pois além de não seguir livros, ensina o idioma sem excesso 
de gramática e com um treinamento constante de conversa-
ção em todas as aulas com a participação de todos os alunos, 
fazendo com que os alunos adquiram a confiança necessária 
para conversar com as pessoas nativas da língua. O material 
é fornecido gratuitamente aos alunos, durante o curso.
Palestrante: Prof. Claudio Mazzucca - Engenhei-
ro Civil, UMC. Trabalhou como engenheiro de Vendas 
da Telcon (hoje do Grupo Gerdau), na área comercial da 
Cosipa. Teve negocio próprio. Durante vários anos foi re-
presentante comercial de algumas renomadas empresas do 
ramo de construção civil, além de ter feito laudos técnicos. 
Por mais de 20 anos leciona inglês, sendo que nos últimos seis 
anos esta é a atividade principal. Leciona individual e tam-
bém em grupo com o máximo de cinco alunos. Leciona em 
associações e sindicatos, como Sindicato dos Engenheiros, e 
algumas empresas.

Inscreva-se

A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA 
INDÚSTRIA QUÍMICA E A PRODUÇÃO 
LIMPA 
7 de agosto – às 19h
Trata-se de um tema, com muitos princípios e conceitos 
científ icos, que se constituem em ferramentas para a pro-
dução limpa e sustentável (Química Verde). A ligação deste 
tema da Engenharia química com as outras modalidades de 
Engenharia é a busca da solução, da minimização dos im-
pactos ambientais, que potencialmente podem ser gerados 
pelos resíduos industriais e sobras de produtos e materiais, 
não somente na Engenharia Química mas, também, da cor-
reta destinação em todas as modalidades de Engenharia. 
Nesta palestra serão abordados os conceitos de: matérias-
-primas, sobras industriais, resíduos da produção direta e 
indireta, suas classif icações e as medidas de reutilização, 
ciclo das matérias-primas e a busca de melhoria contínua 
dos processos industriais.
Serão também abordados, destinação dos resíduos indus-
triais, alguns dispositivos legais, como: Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos, suas aplicabilidades e os conceitos de 
Produção Limpa e Sustentabilidade, as Legislações Penais 
às quais o poluidor poderá estar sujeito, além de outras le-
gislações vigentes.
Palestrante: Eng. Miguel Tadeu Campos Morata - en-
genheiro Químico, pós-graduado em Gestão Ambiental, 

perito Judicial há cerca de 30 anos, atuando na área de Pe-
rícias e na área Ambiental há mais de 15 anos. Professor em 
cursos de pós-graduação em Perícias Ambientais.

Inscreva-se

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - 
CONHEÇA A LEGISLAÇÃO EM FIRESTOP
8 de agosto – das 19hàs 21h
Quem é o responsável por garantir a segurança contra incêndio 
de uma edificação? Seria quem projeta? Quem executa? Quem 
aprova? Quem vistoria? Saiba em detalhes o que diz a legis-
lação brasileira sobre responsabilidades técnicas e também o 
que é necessário para o atendimento ao corpo de bombeiros, 
legislações federais, estaduais e municipais, decreto estadual, 
norma de desempenho, norma de subestações, NBR 6479, no-
vas instruções técnicas e o que exige a lei n° 13.425 – lei KISS.
Palestrante: Arq. Camila Guello - Graduada em Arquite-
tura e Urbanismo, Mackenzie, pós-graduação em Adminis-
tração e Marketing, ESPM, coordenadora do Comitê Técnico 
de Selagem Corta-Fogo da ABPP – Associação Brasileira de 
Proteção Passiva, membro do GSI – Grupo de Segurança Con-
tra Incêndio, atuação no CB24 – Comissão de Vedações Corta 
Fogo, palestrante no Instituto de Engenharia e corporações do 
Corpo de Bombeiros no Brasil. Atua na Hilti do Brasil há 5 
anos e é especialista em Firestop.

Inscreva-se

2° JORNADA DE ENGENHARIA, 
CARREIRAS E PROFISSÕES IE
25 de agosto – das 9h às 16h
O Instituto de Engenharia está organizando a 2ª Jornada de 
Engenharia, Carreiras e Profissões IE, com o apoio do CIEE, 
Sebrae-SP e CREA-SP.
Denominado Jornada, o encontro é destinado a profissionais 
e estudantes graduandos na área de Engenharia que buscam 
especializações, vagas de estágio e oportunidades de trabalho. 
A Jornada contará com palestras, oferta de vagas de estágio e 
trabalho, orientação profissional, cursos de extensão e pós-gra-
duação, unindo em um único espaço profissionais e estudantes 
engajados e em busca de oportunidades e conhecimento.
Vamos realizar palestras e o CIEE conduzirá provas para sele-
ção de estagiários, nos períodos da manhã e da tarde.

Saiba mais clicando aqui 

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/curso-pratico-de-conversacao-em-ingles/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/a-destinacao-dos-residuos-na-industria-quimica-e-a-producao-limpa/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/seguranca-contra-incendio-conheca-a-legislacao-em-firestop-transmissao-ao-vivo/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2-jornada-de-engenharia-carreiras-e-profissoes-ie/
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livros
     

Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia. Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse 
www.iengenharia.org.br.

Conhecer o solo é requisito fundamental para diversos pro-
jetos – aterros de estradas, barragens de terra e de enrocamento, 
fundações de edifícios, escavação de valas e túneis etc. E os ensaios 
laboratoriais e de campo são peças-chave para isso. O livro deta-
lha os conceitos básicos, as técnicas e os equipamentos necessários 
para a realização desses ensaios. O conteúdo é lastreado nas nor-
mas brasileiras e, quando pertinente, nas estrangeiras também.

Além de apresentar suporte teórico e procedimental, o autor 
investiga as principais fontes de erro e como eles se propagam em 
diversos parâmetros do projeto geotécnico – e propõe, a partir dis-
so, as medidas para mitigá-los.

A obra traz ainda exercícios solucionados, questões reflexivas 
e roteiros para os ensaios, que cobrem temas como sedimentação, 
propriedades químicas dos argilominerais, limites de liquidez, en-
saios de compactação do solo, determinação da densidade, da per-
meabilidade e do adensamento, entre outros.

Após 17 anos a obra recebe uma nova edição revigorada e 
ampliada. Traz a última atualização da principal norma brasi-
leira sobre o assunto, a NBR-9062 – Projeto e execução de es-
truturas de concreto pré-moldado. Além da atualização técnica, 
no decorrer do período ganharam importância novas questões, 
como as relacionadas à sustentabilidade.

Esta obra procura motivar os leitores para sua aplicação, 
rompendo um círculo vicioso: não se constrói porque não se têm 
insumos tecnológicos (conhecimento, experiência, equipamen-
tos e dispositivos auxiliares) e não se têm insumos tecnológicos 
porque não se constrói.

O livro está dividido em 4 partes e 13 capítulos, compre-
endendo desde os fundamentos do concreto pré-moldado, 
prosseguindo pelas aplicações em edifícios, pontes e outras 
construções civis e completando com os elementos de produção 
especializada. Na última parte são apresentados anexos, que en-
tre outros assuntos, incluem exemplos numéricos.

Este livro é direcionado a alunos e profissionais de enge-
nharia civil e arquitetura, com ênfase ao projeto das estruturas 
formadas por elementos pré-moldados.

A história do engenheiro que calculou várias das grandes 
obras de engenharia da capital, como a Catedral Metropolitana, o 
Machadão e a ponte Newton Navarro, será imortalizada no livro 
“A trajetória de um calculista de estruturas”. Trata-se de uma au-
tobiografia do engenheiro José Pereira da Silva, escrita em parceria 
com os seus filhos, Flávio César e Fábio Sérgio da Costa Pereira.

Nessa obra, o engenheiro relembra aspectos de sua vida, como 
as dificuldades em cursar engenharia no final dos anos 1950, quan-
do o curso não era oferecido no Rio Grande do Norte, e as poucas 
ferramentas de trabalho que dispunha para o cálculo de estruturas. 
O livro foi editado na forma de uma grande apostila, no intuito de 
oferecer um estímulo aos engenheiros recém formados. A obra é 
destinada a profissionais de Engenharia Civil e Arquitetura.

O livro destaca os principais aspectos da engenharia 
quanto às estruturas e fundações que devem ser observados 
na construção civil. São tratados temas como dimensiona-
mento de fundações superficiais e profundas; boas práticas 
para execução de fundações; análise geotécnica; análise de 
estruturas de concreto armado; emprego de software para 
dimensionamento estrutural; elementos pré-moldados e 
protendidos; dimensionamento de cortina em edifício; ma-
nifestações patológicas e técnicas preventivas e de recupe-
ração de estruturas de concreto; edifícios de parede de con-
creto; concretos especiais como o autoadensável; controle 
tecnológico de insumos e produção do concreto; princípios, 
detalhamento e execução de estruturas metálicas; técnicas 
de fôrmas e escoramentos; ferramentas estatísticas aplica-
das à qualidade da construção e concepções arquitetônicas 
visando a excelência estrutural.

Projeto, execução 
e desempenho 
de estruturas e 
fundações

Flavio Augusto Settimi 
Sohler e Sérgio Botassi 
dos Santos
Editora Ciência 
Moderna - 2018

Concreto pré-
moldado: 
fundamentos e 
aplicações

Mounir Khalil El Debs
2ª edição.
Oficina de Textos - 2017

Mecânica dos solos 
experimental

Faiçal Massad
Oficina de Textos - 2016

A trajetória de 
um calculista de 
estruturas

José Pereira da Silva
Editado pelo autor - 
2009
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Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

SEMINÁRIOS 

COMPLIANCE – COMO ENTENDER E POR 
QUE APLICAR ESSA NOVA CULTURA
9 de agosto – das 9h às 17h
Você sabe o que é Compliance? O conceito surgiu nos Es-
tados Unidos e significa “agir em sintonia com as regras”, 
nos controles internos e externos do negócio. Para discutir 
este tema, o Instituto de Engenharia apresenta o seminário 
Compliance– Como Entender e Por Que Aplicar essa Nova 
Cultura. O evento trará seis palestrantes com larga experiên-
cia no assunto. Inscrição gratuita.
Venha conhecer este conceito cada vez mais importante para 
as empresas manterem seus negócios sustentáveis.

Inscreva-se

3° SEMINÁRIO IOT – NOVAS 
TECNOLOGIAS APLICADAS AO 
AGRONEGÓCIO - AGRICULTURA 4.0 
19 de setembro – as 9h às 13h
A automação invadiu não só as indústrias mas, também, o 
campo. Hoje, falta controle automatizado da safra, do re-
banho etc. Poderíamos acompanhar o rebanho via aplicati-
vo, supervisionar os equipamentos ao longo do processo de 
plantio ou colheita, desde a parte de preparação do solo até a 
avaliação da produtividade após a colheita.
Neste seminário, serão realizadas duas mesas redondas, na 
primeira falaremos sobre a parte técnica da Internet das Coi-
sas e, na segunda, a aplicação dessas técnicas no agronegócio 
com foco na agricultura de precisão.
Venha acompanhar as tecnologias que estão sendo usadas 
no Brasil!

Inscreva-se

http:// www.iengenharia.org.br
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/seminario-compliance/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/3o-seminario-iot-novas-tecnologias-aplicadas-ao-agronegocio-agricultura-4-0/
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