
 
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/ 

PPCA abre inscrições para o edital 02/2018 

O Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada – PPCA, 

vinculado ao Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia 

– NDAE – da Universidade Federal do Pará – UFPA, torna público o 

Edital nº 02/2018 para preenchimento de vagas para ampla 

concorrência, servidores/as docentes e técnico-administrativos da 

Universidade Federal do Pará (PADT) e para o Acordo de Cooperação 

UFPA/UNIFAP/IFAP, no curso de Mestrado Profissional em 

Computação Aplicada para ingresso em 2018. Serão ofertadas 10 

(dez) vagas para o Curso de Mestrado, sendo; 06 (seis) vagas 

destinadas à ampla concorrência; 02 (duas) vagas serão reservadas 

ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e 

Técnico-Administrativos (PADT) da Universidade Federal do Pará, 02 

(duas) vagas destinadas ao Acordo de Cooperação 

UFPA/UNIFAP/IFAP. 

 

Defesa de Dissertação de Mestrado 

    No dia 16 de agosto de 2018, ocorreu no auditório 

do CAMTUC, a defesa de Dissertação de Mestrado, 

intitulada: Investigação da causa da fratura na 

haste do cilindro hidráulico da comporta do 

vertedouro da UHE Tucuruí, apresentada pelo 

mestrando Davi Carvalho Moreira, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Barragem e Gestão Ambiental.   

 

 

CTIC orienta sobre a utilização do serviço de conferência web da RNP  

Os membros da comunidade acadêmica da UFPA que 

possuem conta institucional já podem utilizar o recurso de 

videoconferência web da RNP, o serviço permite a interação de 

equipes remotas em tempo real, de forma simples, usando um 

computador ou dispositivo móvel. Basta um navegador instalado, 

um headset e conexão com a internet para organizar e participar 

de reuniões com recursos avançados de comunicação e 

colaboração. Mais Informações em: www.ndae.ufpa.br 

Fonte: Texto: RNP/CTIC 
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ASSOCIAÇÃO PARQUE DE TECNOLOGIA DO LAGO DE 

TUCURUÍ 

 

 

EDITAL. Nº 001/2018 – ASSOCIAÇÃO TECNOLAGO 

 

          Edital de convocação para Assembleia de Fundação da ASSOCIAÇÃO PARQUE DE 

TECNOLOGIA DO LAGO DE TUCURUÍ 

          Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da ASSOCIAÇÃO PARQUE 

DE TECNOLOGIA DO LAGO DE TUCURUÍ a comparecerem no dia 11 de setembro de 2018, às 9 

horas, na sala de Reuniões do Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Avenida 

Brasília s/n – Canteiro de Obras da UHE Tucuruí –Bairro Vila Permanente - Tucuruí-PA, para 

participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado 

o projeto de estatuto social da associação.  

 

Tucuruí-PA, 28 de agosto de 2018. 

                                               André Luiz Amarante Mesquita 
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