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Agora os discentes e docentes dos 
Programas de Pós - Graduação podem 

realizar solicitações à Secretaria 
Acadêmica via Sagitta, o qual poderá ser 

acessado através do endereço: 

https://sagitta.ufpa.br/sagitta/index.jsf 
O acesso aos discentes se dá mediante 

credenciais utilizadas para acesso ao 
SIGAA. 

Plano de Desenvolvimento da 
Unidade (PDU) do NDAE é 

aprovado! 

Em reunião, na tarde do dia 30 de Janeiro de 2018, a congregação do NDAE 

aprovou por unanimidade o primeiro PDU do núcleo. O PDU foi concebido 
de forma a auxiliar o cumprimento da missão Institucional que é de 

“Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia 
para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de 

uma sociedade sustentável”.  
No documento estão inseridas as metas para os anos de 2017-2020, 

disponibilizando para o NDAE um instrumento de gestão contínuo. Ressalta-
se que quando se traça metas sabe-se de antemão que talvez não se 

alcance todas as previsões, no entanto, constitui-se um desafio para todos 
e um caminho a ser percorrido em busca de resultados e soluções. 
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Módulo da Secretaria Acadêmica é incluída 

no Sistema de Chamados Sagitta 

 

Eleição para representantes docentes junto ao 
CONSEPE 

SEBRAE oferta Curso de Capacitação a 
 Servidores 

Aconteceu nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro no 

CAMTUC, curso de capacitação ofertado pelo SEBRAE- 
PA. O curso intitulado: Empreendedorismo e Inovação, 

teve a participação de docentes e técnicos- 

administrativo do CAMTUC e NDAE, e objetivou 
capacitar os envolvidos a aplicar os conhecimentos 

adquiridos junto aos estudantes.  

No dia 31 de Janeiro foi publicado o Regimento Eleitoral, Portaria da 

comissão e o Cronograma da Eleição dos cargos de representantes 
docentes do NDAE no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– CONSEPE. O objetivo deste ato é a realização de consulta direta à 
comunidade universitária sobre a escolha dos representantes do NDAE 

no CONSEPE, titular e suplente, para o biênio 2018-2020. 
Acompanhe o processo eleitoral e mais informações no site 
http://www.ndae.ufpa.br 

Qualificação de Dissertação de Mestrado - PPGINDE 

No dia 30/01, às 17h ocorreu no auditório do CAMTUC, Defesa de 

Qualificação de Mestrado do Programa de Pós – Graduação em Engenharia 
de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (PPGINDE). O trabalho 

intitula-se: Procedimentos Experimentais para avaliação da emissão de 
poeira em manuseio de minério, do discente Ronaldo Menezes dos Santos 

Junior e orientação do Prof. Dr. André Luiz Amarante Mesquita. 

https://sagitta.ufpa.br/sagitta/index.jsf


 

Janeiro/Fevereiro, 2018 Volume 1, número 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 
 

Em breve o Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em 

Engenharia, contará com novas instalações, proporcionando 
aos servidores e discentes, um ambiente amplo para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

 

NDAE inicia reforma em novo espaço físico 

19 
19/02/2018 

Seleção para o PPGINDE – EDITAL 01/2018 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Energético – PPGINDE, realizou no dia 20/02 a prova 

de conhecimentos específicos. As provas ocorreram 

nos municípios de Tucuruí, Belém, Marabá e Santarém 
Neste processo seletivo foram homologados 100 

candidatos para a área de Engenharia de 
Infraestrutura, dentre eles 01 candidata para 

reclassificação e 36 candidatos para a área de 
Desenvolvimento Energético. 

 
A segunda etapa consistirá na análise e avaliação do 

currículo lattes e a divulgação do resultado final está 
prevista para o dia 28/02/2018. 

 
 

Para mais informações acesse o site do 
programa:http://ppginde.propesp.ufpa.br/index.php/br/ 
 

Qualificação de Trabalhos - PPCA 

No período de 19 a 23 de Fevereiro de 2018, o Programa 
de Pós – Graduação em Computação Aplicada – PPCA 

realizou no auditório do CAMTUC, a apresentação de 
Qualificações da primeira turma formanda do mestrado.  
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Defesa de Dissertação de Mestrado - PEBGA 

No dia 19/02, às 14h ocorreu no auditório do 

CAMTUC, Defesa Pública de Dissertação de Mestrado 
do Programa de Pós – Graduação em Engenharia de 

Barragens e Gestão Ambiental (PEBGA). O trabalho 

intitula- se Pequenas Barragens: Uma oportunidade 
de desenvolvimento Científico, técnico e 

regulamentador, da discente Francy Rosy Nava e 
orientação do Prof. Dr. Júnior Hiroyuki Ishihara.   

http://www.ndae.ufpa.br/
http://pebga.propesp.ufpa.br/index.php/br
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