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aContECE naS REgIonaIS

Regional do Paraná discute ensino de Engenharia

IBRACON na 
Estrada Gaúcha

Palestra na Regional  
de Santa Catarina

Encontro Regional no Pará

A Regional do Paraná pro-
moveu junto com o Ins-
tituto de Engenharia do 

Paraná o Seminário Paranaense 
sobre Ensino de Engenharia no 
dia 11 de novembro, com o obje-
tivo de discutir o ensino de en-
genharia sob diferentes óticas 
no formato de ‘talk show’.
Participaram do evento o Prof. 
Mauro Lacerda Santo Filho e 
a Profa. Selma Cuba, ambos 
da Universidade Federal do  

Paraná, o Prof. Carlos Vascon-
celos, da Universidade Positivo, 
a Profa Adriana Tozzi, da Unin-
ter, e o Eng. Vinicius Caruso,  
da Sabesp.
A discussão foi mediada pelo 
diretor da Regional do Pa-
raná do IBRACON, Prof. Luís 
César de Luca, e pelo diretor 
de relações institucionais do  
IBRACON, Prof. César Daher.
O evento, híbrido, contou com 
200 participantes.

N o último dia 30 de novembro, a diretoria regional do  
IBRACON no Rio Grande do Sul realizou o último IBRACON 
na Estrada Gaúcha Network, com o apoio da Associação 

de Arquitetos e Engenheiros do Vale dos Vinhedos (AEARV), na 
cidade de Bento Gonçalves. 
Com o tema Estruturas em concreto aparente, o evento contou com 
a participação de 120 pessoas, sendo conduzida pelos Prof. Hinoel 
Zamis Ehrenbring (Diretor Regional/Unisinos/Uniftec), Prof. Roberto 
Dakuzako (IDETK) e Prof. Marco Pozzobon (UNISC).

E m 10 de novembro, a diretoria regional do IBRACON em Santa 
Catarina promoveu, em parceria com o Programa de Pós-Gradu-
ação em Tecnologia e Gestão da Inovação da UNOCHAPECÓ, a 

palestra técnica “UHPC - Ultra high performance concrete — fundamen-
tos, propriedades e dosagem”, ministrada pelo Prof. Dr. Roberto Christ.
Aberto ao público, com participação de 70 estudantes e profissio-
nais, com apoio da MC Bauchemie e do Pollen Parque Científico, 
os presentes foram convidados a participarem do 64º Congresso 
Brasileiro do Concreto, que será realizado em Florianópolis.

O XXVII Encontro Regional no Pará aconteceu de 14 a 16 de se-
tembro, no auditório David Mufarrej, na Universidade da Ama-
zônia — UNAMA, em Belém, contando com 700 partcipantes, 

que assistiram a palestras técnico-científicas, participaram de cursos e 
workshop e fizeram uma visita técnica a uma concreteira da região.
Realizado nos moldes do Congresso Brasileiro do Concreto, o evento 
contou com o patrocínio da Votorantim e da Mizu e com o apoio de ins-
tituições do setor. Segundo o diretor regional, “o objetivo foi fomentar o 
debate de aspectos e características da construção civil e proporcionar 
interação dos profissionais, empresas e estudantes da região”.
“Impressionante! Estimulante! Tremenda liderança dos diretores, Prof. 
Laércio Gouvêa Gomes, Taiza Ferreira e Rodrigo da Cunha!”, avaliou o 
presidente do IBRACON, Prof. Paulo Helene na ocasião do evento.


