


O Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia 
Civil, em parceria com a Faculdade de Engenharia 
Civil (FECIV) e a Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) apresentam a décima terceira edição da 
SEECIV – Semana de Engenharia Civil. 

Por meio de palestras, minicursos e mesas redondas, 
o evento permite aos participantes criarem laços de 
amizade e parceria, aproveitando os momentos de 
descontração durante a live de confraternização, os 
sorteios e atividades de interação. Além de trazer um 
espaço para apresentação de trabalhos acadêmicos 
e exposição da marca de seus apoiadores. 

A SEECIV é um evento já tradicional na Universidade 
Federal de Uberlândia, realizado a cada dois anos, 
que visa a troca de informações entre prossionais, 
alunos e professores da área de Engenharia Civil e 
áreas ans, abrindo espaço para discussões acerca 
de temas relevantes e exposição de oportunidades 
no mercado de trabalho. Nessa edição, devido a 
pandemia, será realizada em formato virtual. 

APRESENTAÇÃO



É uma excelente oportunidade para o contato aluno-
aluno, aluno-professor, aluno-prossional e aluno-
empresa, ao estimular a integração entre estes 
agentes que compõem o mercado da Engenharia 
Civil. Outro ponto importante é a complementação 
dos conhecimentos adquiridos pelos discentes no 
curso, com a prática atual da engenharia civil.  
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Agradecemos aos professores da FECIV pelo suporte e 
indicação de prossionais incríveis e competentes que 
pudessem colaborar com a programação da Semana 
de Engenharia Civil, em especial aos professores Alice 
Rosa da Silva, Ana Carolina Fernandes Maciel, Camilla 
Miguel Carrara Lazzarini, Dogmar Antônio de Souza 
Junior, Eliane Betânia Carvalho Costa, Gerson Moacyr 
Sisniegas Alva, Giovana Bizão Georgetti, Jean Rodrigo 
Garcia, Jesiel Cunha, Joseph Salin Barbar, Lauren 
Karoline de Sousa Gonçalves, Marcio Augusto Reolon 

A Comissão Organizadora da XIII SEECIV agradece 
imensamente a todos os envolvidos que tornaram o 
evento realidade. Agradecemos, em primeiro lugar, 
aos petianos e a tutora do PET Engenharia Civil, profa. 
Leila Aparecida de Castro Motta, por todo o esforço e 
dedicação empenhados nesses quase 7 meses de 
organização.

Aos coordenadores e colaboradores da edição anterior 
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Coordenador do curso de Engenharia Civil, prof. 
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trabalho realizado ao longo de toda a organização.
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os maiores responsáveis pela elevação da qualidade 
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INFORMAÇÕES

Todas as informações referentes à XIII SEECIV estão nesse 
Guia do Participante. Aqui você encontra o cronograma 
completo, com datas, horários e as plataformas em que 
acontecerá cada atividade do evento. Contudo, os links 
para acesso às atividades estão exclusivamente no Even3.

A sua presença será contabilizada através do 
credenciamento pelo Even3, como mostrado no passo a 
passo abaixo. 
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INFORMAÇÕES

 
 
Pedimos que solicitem o acesso à sala do Meet com 10 
minutos de antecedência, para que façamos o aceite de 
todos. Lembrando que não aceitaremos as solicitações 
com nomes de empresas ou outro nome que não esteja 
na lista de participantes, então quem atentos para que 
entrem na sala com seu próprio e-mail.

A carga-horária obtida durante o evento varia entre os 
participantes, uma vez que resulta de quantas atividades 
cada um está inscrito e de quais ele participou.

As únicas exceções de credenciamento acontecem com 
os Minicursos, os Workshops e a III MOSTRA SEECIV, pois 
para computar sua presença é necessário digitar a 
palavra-chave, a qual o(a) petiano(a) responsável dirá 
durante a aula, no chat da plataforma Meet.

Assim que os certicados estiverem prontos, enviaremos 
um e-mail avisando para que todos acessem no site do 
PET e da SEECIV.

Lembrete: só obterão certicado aqueles que 
cumprirem a taxa mínima de 75% de presença nas 
atividades que estiverem inscritos. Além disso, para ter 
direito ao certicado do Minicurso, os participantes 
deverão estar presentes durante os três dias. 
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PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA

- Palestras;
- Mesas redondas.

- Minicursos;

SEGUNDA-FEIRA

 - Palestras de Abertura;
- III MOSTRA SEECIV.

- Cerimônia de Abertura;

- Palestras;

QUARTA-FEIRA

- Minicursos;

- Mesas redondas;
- Workshops.

QUINTA-FEIRA

- Minicursos;
- Palestras;

- Mesas redondas.

- Live de 
Confraternização.

- Palestra de 
Encerramento;

- Workshop de 
Inovação aberta;

- Visita Vistual;

- Atividade com a 
CONSTRU;

SEXTA-FEIRA



Programação

Abertura: A revolução das construtechs e proptechs/ Tecnologia, 
paixão e mão na massa

Palestra 1: Introdução ao métodos dos elementos nitos

Palestra 2: Aprovação de projetos e regularização de  imóveis

Palestra 4: Jovens engenheiros no mercado de trabalho - Como 
lidar com clientes e liderar equipes no canteiro de obras sendo 
tão jovens

Palestra 7: Desaos do BIM - Uma abordagem MEP

Palestra 6: Estações de tratamento de água de Uberlândia 
(processos e operações)

Palestra 8: Mobilidade urbana sustentável

Palestra 9: Negócios do mercado imobiliário

Encerramento: Você não precisa de motivação, você precisa de 
resultados todos os dias

Palestra 10: A inuência positiva da organização nos estudos

Palestra 5: LinkedIn e o perl do prossional nas redes sociais

Palestra 3: Execução de cortinas atirantadas

PALESTRAS



Palestra de abertura: A revolução
das Construtechs e Proptechs

03/05 10:00-11:30 YouTube

Bruno Loreto

Managing Partner da Terracotta Ventures. Foi Head da 
operação do Construtech Ventures. Bruno Loreto é 
economista, com MBA pela escola de negócios Insper. Há 
mais de 10 anos atua com tecnologia voltada ao setor de 
construção e mercado imobiliário e desde 2016 vem 
investindo em empresas com alto potencial de 
crescimento que buscam inovar no setor. Em 2019 fundou 
a Terracotta Ventures, primeira empresa de venture capital 
na América Latina focada em investimento em 
Construtechs e Proptechs.

PALESTRAS

RESUMO:

Nos últimos anos, vimos a ascensão das startups nos mais 
diversos segmentos, chegando ao mercado de construção 
civil e setor imobiliário também. Para os futuros 
engenheiros e empreendedores da área, é essencial 
conhecer o potencial das empresas de tecnologia de alto 
crescimento.



03/05 10:00-11:30 YouTube

Bruno Balbinot

Fundador e CEO da Ambar. Em 2013, após participar 
de projetos do sistema produtivo da Volkswagen e 
estudar gestão executiva na Harvard Business School 
and University, London Business School e INSEAD, 
Bruno criou a empresa que tem como pilar principal 
ajudar a construir um futuro mais simples para todos. É 
essa visão, junto à veia empreendedora, ao 
conhecimento e à experiência, todos traduzidos em 
tecnologias inovadoras, que compõem a Ambar.

PALESTRAS

RESUMO:

Na palestra, Bruno Balbinot irá contar sua história como 
empreendedor  e trilhar os conceitos da Ambar, além de falar 
sobre as oportunidades de se empreender na engenharia civil e 
os conceitos básicos de startups e construtechs. A Ambar é uma 
empresa que utiliza inteligência preditiva e metodologia 
proprietária para impulsionar as empresas de construção civil, 
e assim, reduzir o décit de habitação pelo mundo. A missão da 
Ambar é viver em um mundo onde construir seja fácil, 
desenvolver tecnologias que reduzam custo, melhorem 
qualidade e tornem o setor sustentável e integrar o ecossistema 
da construção em uma jornada única.

Palestra de abertura: Tecnologia,
paixão e mão na massa



Palestra 1: Introdução ao

Método dos Elementos Finitos

04/05 13:00-14:30 YouTube

José Radi Neto

Engenheiro civil, Pós graduado em matemática, 
mestrado em engenharia das estruturas, doutorando 
no curso de engenharia mecânica, Ex-professor 
universitário durante 30 anos, Programador em 
diversas linguagens, Ministro cursos de estruturas, com 
programas desenvolvido por mim, sou calculista de 
estruturas especiais há mais de 35 anos no mercado, 
Ex-secretário de Obras da cidade de Araguari-MG.

PALESTRAS

RESUMO:

O curso «Fundamentos do método dos elementos nitos» procura 
fundamentar, bem como dar uma visão geral do método dos elementos 
nitos, aplicado aos cálculos das estruturas inicialmente estáticas, dando 
base para estruturas dinâmicas. Inicialmente é apresentado o elemento 
mola, para a partir deste, fundamentar a matriz de rigidez, e ainda resolver 
um exercício contendo este elemento, para que se possa embasar algumas 
técnicas do método dos elementos nitos, tais como a determinação da 
dimensão da matriz de rigidez, e a localização da matriz de rigidez do 
elemento, dentro da matriz de rigidez da estrutura. É feita uma analogia 
entre o elemento mola e o elemento barra, o qual terá sua matriz de rigidez 
denida. Serão determinadas as matrizes de rigidez de alguns elementos 
nitos, com mais graus de liberdades, tais como elemento barra com as 
extremidades engastadas, o elemento triangular e o elemento retangular.



Palestra 2: Aprovação de projetos
e regularização de imóveis

04/05 13:00-14:30 YouTube

Michelle 
Bachega

Engenheira Civil, Especialista em Gestão de Projetos e 
Legalização de Obras, Fundadora do curso Aprove 
Projetos Com Sucesso e Regularização de Imóveis 
Descomplicada.  Ampla experiência em “Permits” 
Permissões Legais em todo território Brasileiro, com foco 
em grandes empreendimentos  imobi l iár ios . 
Participação em contratos com Bancos, Fast-food, 
farmácias, entre outros. Participação em mais de 100 
projetos em todo Brasil.

PALESTRAS

RESUMO:

Essa palestra será voltada para os estudantes de 
engenharia que querem aprender mais sobre aprovações 
em prefeitura e querem sair da faculdade e ter uma área 
rentável e com grande demanda para atuação.



Palestra 3: Execução de
Cortinas Atirantadas

04/05 17:00-18:30 YouTube

Luiz Antônio

Engenheiro civil pela UFJF, com ênfase em saneamento, 
também em engenharia geotécnica, ambiental e de 
segurança do trabalho. Especializado em trabalhar com 
fundações profundas e, para tal, é mergulhador 
prossional e, assim, pode dedicar-se a serviços de 
tubulões a ar comprimido em condições hiperbáricas, 
atividades estas realizadas para execução de fundações em 
rios e no mar. Trabalhou com todos os tipos de fundações 
mecanizadas tais como, jet grouting, paredes diafragmas, 
estacas escavadas, estacas mecanizadas, estacas hélice 
continua monitorada e raiz dentre outras.

PALESTRAS

RESUMO:

A execução de cortinas atirantadas é uma técnica de 
contenção com caráter provisório ou denitivo, que consiste 
na execução de paramento de concreto armado ou pers 
metálicos cravados juntamente com perfurações no solo ou 
rocha. Esse tipo de contenção é recomendado em terrenos 
que apresentam ou venham apresentar grandes 
instabilidades e, na maioria das situações, as condições dos 
locais envolvem outros riscos como: trabalho em altura, 
escavações de vala e maciços, entre outros.



Palestra 4: Jovens engenheiros no mercado de 
trabalho - Como lidar com clientes e liderar 

equipes no canteiro de obras sendo tão jovens

04/05 17:00-18:30 YouTube

Vinicio Mendes

Engenheiro Civil, Pós-graduado em “Gerenciamento 
de Obras: qualidade, desempenho e racionalização da 
construção (2020); Liderança e gestão de pessoas 
(2020); É CEO na Happy Construtora, especializada em 
obras residenciais, comerciais e multifamiliares de 
médio/alto padrão e é Empreendedor.

PALESTRAS

RESUMO:

A palestra busca mostrar aos alunos e prossionais de engenharia civil e 
interessados na construção, quais são os meios de tratativas com clientes, 
como liderar equipes em canteiro de obras mesmo sendo jovens e ainda 
experiências de mercado e tecnologias na construção atualmente. Liderança 
é a condução de um grupo de pessoas, transformando-o numa equipe que 
gera resultados. É a habilidade de motivar, e inuenciar os liderados, de 
forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com 
entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e da organização. 
Sendo assim teremos tal abordagem na palestra, onde o intuito é mudar o 
campo de visão dos prossionais que estão em formação e mesmo os que já 
atuam no mercado de trabalho.Listo cinco competências essenciais que 
iremos abordar: “Causar impacto”; olhar a próxima curva; questionar em vez 
de ter a resposta pronta; fazer com as pessoas em vez de para elas; ser diverso.



Palestra 5: LinkedIn e o perl do

prossional nas redes sociais

05/05 13:00-14:30 YouTube

Yvo Rafael

Administrador pela PUC-SP, atua em Recursos 
Humanos há 5 anos. Realizou processos seletivos para 
segmentos como bens de consumo, indústria, jurídico, 
agronegócio, farmacêutico, tendo atendido a grandes 
empresas (Nestlé, Corteva, Pinheiro Neto Advogados, 
Siemens, Honda, MSD, entre outras). Acostumado a 
conduzir dinâmicas em grupo e entrevistas, é 
apaixonado por pessoas e por ouvir suas histórias de 
vida. Atua como Consultor de Recrutamento e Seleção 
na Hub On Demand desde 2019.

PALESTRAS

RESUMO:

Com o currículo em papel sendo cada vez menos utilizado, 
é importante conhecer as ferramentas que exercem o papel 
de "currículo digital". Este workshop é ideal para quem 
deseja entender mais sobre o funcionamento do LinkedIn e 
tirar dúvidas a respeito do que é válido inserir na 
plataforma para obter um perl campeão!



Palestra 6: Estações de Tratamento de Água

de Uberlândia (processos e operações)

05/05 13:00-14:30 YouTube

Fernando Moreira

Graduação em Química pela universidade Federal de 
Uberlândia. Graduação em Engenharia Ambiental 
pela Universidade de Uberaba. Pós graduação em 
Gestão Ambiental pela Faculdade Católica de Minas 
Gerais. Servidor efetivo do Departamento Municipal 
de Uberlândia, atuando como: Diretor Técnico; 
Gerente de Tratamento de Água; Coordenador de 
Área Técnica – Diretoria de Planejamento. Atualmente 
acompanhando o processo de pré-operação do novo 
sistema de tratamento de água denominado Capim 
Branco.  

PALESTRAS

RESUMO:

Apresentar de forma resumida as diversas etapas dos 
processos de tratamento de água aplicados nas ETA's de 
Uberlândia, desde a captação de água até a reservação.



Palestra 7: Desaos do BIM -

Uma abordagem MEP

06/05 13:00-14:30 YouTube

Moacir de Oliveira

Possui graduação em Engenharia Civil pela FURB e 
graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela 
UNIVALI, especialização em Engenharia de Prevenção de 
Incêndio pela Fundação Fritz Muller e em Educação à 
Distância, Docência e Tutoria pelo UNIAVAN. Atualmente 
está cursando especialização MBA em Plataforma BIM pelo 
INBEC e Mestrado em Computação Aplicada – MCA pela 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Trabalha como 
professor da UNIVALI e como professor do UNIAVAN, além 
de já ter ministrado disciplinas acerca de BIM em 
especializações na UNIVALI e UNISOCIESC. É CEO 
responsável pelos projetos, desenvolvimento de softwares 
para engenharia, suporte e treinamentos pela empresa 
VIPTEC Soluções CAD & BIM (2001).

PALESTRAS

RESUMO:

O Building Information Modeling (BIM) é um dos mais promissores 
desenvolvimentos no setor AEC, que possibilita tanto a construção 
virtual do empreendimento quanto a gestão das informações 
relacionadas a ele. Há um tripé fundamental de sustentação para 
implementação do BIM que está baseado em: pessoas, tecnologia 
e processos. Todo desenvolvimento de projeto que faz uso do BIM, 
requer prossionais de diferentes áreas (interdisciplinaridade) e a 
utilização de softwares variados e de empresas de tecnologia 
distintas (interoperabilidade). Nesse contexto a palestra trará a 
seguinte discussão: Que competências um engenheiro MEP 
precisará desenvolver para estar adequadamente inserido no BIM.



Palestra 8: Mobilidade urbana sustentável

Patrícia Baldini

Professora da Universidade Federal de Itajubá- Unifei, 
no curso de Engenharia da Mobilidade, atuando na área 
de Planejamento Urbano e Infraestrutura. Formada em 
Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Unesp, tem pós-graduação em 
Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é 
mestre pela Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar São Carlos/SP em Engenharia Urbana, na qual 
desenvolveu estudos na área de Planejamento de 
Transportes com o foco em Polos Geradores de Viagens 
e Acessibilidade.

PALESTRAS

RESUMO:

A palestra visa apresentar a evolução temporal dos 
principais elementos e conceitos referentes à mobilidade e 
ao planejamento urbano, abordando as relações entre 
transporte, acessibilidade e mobilidade com o foco na 
sustentabilidade das cidades.

06/05 13:00-14:30 YouTube



Palestra 9: Negócios do
Mercado Imobiliário

Michael Teixeira
do Nascimento

Formado na USP São Carlos (EESC) em 2009. Pós 
Graduado em Mercado Imobiliário pela FIA-USP. 14 
anos atuando na construção civil e desde de 2018 na 
Bild e Vitta. Atualmente é Diretor da BILD E VITTA.

PALESTRAS

RESUMO:

Abordar temos macro econômicos da construção civil assim 
como toda a cadeia e o ciclo de incorporação. Entender 
alguns parâmetros de viabilidade, novos negócios, 
legalização, produto e mercado.

06/05 17:00-18:30 YouTube



Palestra 10: A inuência positiva da 

organização nos estudos

Tatiana Melo

Tatiana Melo é Bióloga por formação.  Pós graduada em 
Paisagismo e Revitalização Ambiental. Atua como 
palestrante, docente e consultora em organização 
prossional. Docente em Cursos de formação para 
Personal Organizer Home em Belo Horizonte, 
idealizadora do primeiro curso de pós graduação na área 
de organização de ambientes em Minas Gerais e vice-
presidente e diretora do departamento de educação na 
gestão de 2017 a 2019. Hoje, dedica parte do seu tempo 
para ajudar as pessoas a transformarem os seus 
relacionamentos através da organização.

PALESTRAS

RESUMO:

A organização é um hábito que pode ser construído. Os 
seus benefícios inuenciam a vida como um todo de forma 
ampla e totalmente positiva. Nos estudos não é diferente, a 
organização proporciona aumento do foco, concentração e 
escolha assertiva em prol de resultados satisfatórios. Mais 
que um processo de organização pessoal para 
aperfeiçoamento dos estudos, trata-se de um processo 
profundo de autoconhecimento, para resultados reais em 
todas as áreas da vida.

06/05 17:00-18:30 YouTube



Palestra de encerramento: Você não precisa 
de motivação. Você precisa de resultados 

todos os dias

07/05 17:00-18:30 YouTube

Sandriely
Gavioli

San Gavioli foi professora de ensino médio e universitária 
por 12 anos, foi executiva de um grande banco nacional 
por 13 anos e hoje comanda sua empresa no segmento 
de educação para o orescimento humano. É Master 
Positive Coach e Mentora empresarial de referência no 
Paraná. Especialista em ativar potência de vida pessoal e 
prossional.  Já treinou mais de 5 mil pessoas nos últimos 
3 anos. Sua formação base é em matemática e estatística, 
MBA em Gestão de Negócios e Marketing pela FGV-Rio e 
5 especializações em Coaching e Mentoring.

PALESTRAS

RESUMO:

Você é dessas de 8 ou 80? Que sonha todos os sonhos mais 
incríveis e quando percebe que as coisas não vão acontecer 
exatamente como espera ou pelo menos não no tempo que 
espera, se frustra, perde a motivação e trava, ou perde 
potência? Calma! Você não está sozinha! As vezes o seu 
sistema de regras é tão exigente e complexo que as coisas 
cam difíceis. Daí, as chances de você desistir são grandes.



Programação

Mesa redonda 2: O setor da Construção Civil na economia 
durante a pandemia

Mesa redonda 3: Empoderamento feminino na Construção Civil

Mesa redonda 4: Adentrando ao Mercado de Trabalho

Mesa redonda 1: O impacto ambiental na Construção Civil

Mesa redonda 5: Empreendimento na Engenharia Civil

Mesa redonda 6: Segurança do trabalho - Quais cuidados 
devem ser tomados durante um obra?

MESAS REDONDAS



Mesa redonda 1: O Impacto Ambiental

na Construção Civil

MESAS REDONDAS

04/05 15:00-16:30

A construção civil é essencial para o desenvolvimento de um país, 
entretanto ela também é responsável por diversos impactos ambientais, 
como a produção de resíduos, o consumo de recursos naturais, a emissão 
de gases poluentes na produção dos materiais de construção e os impactos 
socioambientais de grandes obras. Muitos destes impactos podem ser 
evitados, sendo responsabilidade do engenheiro adotar práticas como 
busca por soluções sustentáveis, adoção de projetos inteligentes e de 
eciência energética, redução do uso de materiais de alto impacto 
ambiental, gestão eciente dos recursos e dos resíduos de construção civil.

RESUMO:

YouTube

Formado em Engenharia Civil pela UNIUBE-Uberaba. Possui MBA Gestão 
de Negócios – FIA/FEA – USP, Leading and Managing People – Columbia 
Business School em New York, Metodologia FEL para implantação de 
Projetos, VALER e especialização em Gerenciamento de Projetos – IBMEC. 
Prossional atuando há mais de 25 anos em posições de Supervisão, 
Coordenação e Gerência de grandes projetos e obras.

Tulio Zandonaide Botelho

Possui graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFPA e mestrado 
em Engenharia Civil com ênfase em Engenharia Hidráulica e Ambiental pela 
Escola Politécnica da USP. Atualmente é Pesquisador e Consultor Ambiental na 
área de modelagem hidrodinâmica e de transporte de sedimentos em rios, 
estuários e lagos, mais especicamente em regiões portuárias e reservatórios. 
Tem experiência nas áreas de Engenharia Hidráulica, Monitoramento 
Ambiental e Modelagem Hidrodinâmica Computacional.

Fábio Paiva Silva

Engenheira Ambiental com 10 anos de carreira, a maior parte 
deste tempo trabalhando com gestão de resíduos no mercado 
privado. Atuou em empresas de destinação nal em aterros, 
incineração e coprocessamento, além de indústria, consultoria 
ambiental e investigação e remediação de áreas contaminadas.

Jaqueline Gomes



Mesa redonda 2: O setor da Construção

Civil na economia durante a pandemia

MESAS REDONDAS

04/05 15:00-16:30

Durante a pandemia o setor da construção civil sofreu com 
a crise econômica que permanece até os dias de hoje. 
Contudo, quão grave foi esse impacto? Para falar um pouco 
sobre como a pandemia inuenciou o setor nesta mesa 
teremos o Engenheiro Henrique Felipe dos Santos, o 
Engenheiro Heitor De Vasconcelos e a Designer de 
Interiores Talita Lúcio de Oliveira.

RESUMO:

YouTube

Henrique Felipe dos Santos
Graduado em Engenharia Civil, pela UnIversidade Federal de Uberlândia 
em 2007. Experiencia de Gestão de Obras Públicas e Privadas. Fundador / 
Diretor da empresa Virtud Projetos e Obras desde 2016. Criador da 
Plataforma Tech Obras em fase de lançamento.

Heitor de Vasconcelos Gouveia
Possui Bacharel em Teologia, Pós Graduado em Capelania, Mestre em 
Doutrinas Fundamentas da Teologia Sistemática, Bacharel em Engenharia 
Elétrica. Atuou como Gestor Executivo Nacional do Grupo MRV e hoje atua 
como Diretor de inovações do grupo AMBAR. 

Talita Lúcio de Oliveira dos Santos
Graduada em Administração e Designer de Interiores, 
cursando Arquitetura, fundadora da Virtud Projetos e Obras e 
criadora da plataforma Tech Obras, mais de 15 anos de 
experiência em gestão de empresas, especialista no setor de 
rochas ornamentais.



Mesa redonda 3: Empoderamento

Feminino na Construção Civil

YouTube

MESAS REDONDAS

05/05 15:00-16:30

Engenheira Civil autônoma desde 2012, trabalha na empresa «Há Solução 
Engenharia de projetos», especialista em projetos de estrutura de concreto 
armado e professora na área da burocracia para aprovação em prefeituras, 
cartórios e corpo de bombeiros. Autora do e-book «Burocracia, eu te amo», 
que ensina milhares de prossionais a entenderem como elaborar e aprovar 
um projeto de qualidade.

Leila Savane Brito

Quem disse que canteiro de obras é lugar apenas para homens? Na 
construção civil, em pleno século XXI, ainda existe a presença de 
preconceitos com as mulheres da área. Sobre esse preconceito no local 
de trabalho, levando-se em consideração que a prossão é 
estigmatizada como sendo masculina, muitas ainda se animaram a 
continuar na prossão, pois têm os mesmos direitos que os homens. 
Além disso, a iniciativa enaltece a presença feminina na construção 
civil, além de ter como objetivo inuenciar mais mulheres a 
conquistarem seu espaço nesse âmbito.

RESUMO:

Vanessa Gomes Neves
Engenheira civil, empreendedora digital, atua na área de Projetos de 
Legalização e Regularização. Pós graduada em Engenharia de Segurança 
do Trabalho.  Além disso, desenvolveu o Treinamento Orça na Obra e um 
método de Captação de clientes usando o digital. Nas redes sociais ajudam 
estudantes e prossionais recém-formados a se inserirem no mercado de 
trabalho e conseguirem clientes através do digital.

Mestre em engenharia civil, doutorado em andamento sobre 
gestão de obras. Experiência em planejamento, custos de 
obras e Lean Construction. Autora do curso online Master 
Gestor de Obras.

Wanessa Fazinga



Mesa redonda 4: Adentrando ao

Mercado de Trabalho

MESAS REDONDAS

05/05 15:00-16:30

Atualmente, as pessoas que desejam adentrar ao mercado de trabalho 
precisam estar preparadas para lidar com algumas alterações. O mercado 
de trabalho é o espaço composto pelas pessoas que procuram emprego e, 
também, por aquelas que oferecem emprego. Para lidar com essas 
alterações, as competências individuais podem ser indispensáveis. Além 
disso, qual será o impacto dessa mudança para o futuro do trabalho e como 
as empresas podem se preparar para atrair os nativos digitais? Podemos ter 
muitos impactos de uma nova geração quando esta adentrar ao mercado de 
trabalho.

RESUMO:

YouTube

Juliana Parreira Koga
Formada em Psicologia pela Unifran, com MBA em Gestão de Pessoas pela 
FGV. Iniciou a carreira na área de RH em 2001 na democrata calçados. 
Atuou com Atração, Recrutamento, Treinamento e Desenvolvimento, 
Remuneração e Qualidade de Vida no ramo calçadista, hospitalar e 
construção. Consolidou a carreira de gestão em 2010 e há 4 anos atua na 
Bild Vitta e ocupa o cargo de Gerente RH.

Graduada em Psicologia desde 2016, MBA em Gestão de pessoas e 
Coaching. Atuo na área clínica há 2 anos, com atendimento de psicoterapia 
individual pela abordagem da Análise Transacional. Participo de projetos 
sociais de atendimento gratuito e atendimento para pessoas de baixa renda 
com o valor mais acessível. Supervisora de Estágio Básico em Psicologia 
Clínica.

Luana Carvalho Paiva

Yasmim Paiva Terra Correa
Engenheira civil formada há 1 ano e meio, pós graduanda em 
engenharia de produção e gerenciamento de projetos, 
especialista por experiência de 5 anos em tecnologias do 
concreto de cimento Portland, tecnóloga em aditivos e adições 
para concreto de cimento Portland e controle de qualidade e 
processos produtivos de artefatos de concreto.



Mesa redonda 5: Empreendimento

na Engenharia Civil

MESAS REDONDAS

06/05 15:00-16:30

Empreender é o processo de tomar iniciativas para criar novos 
negócios ou realizar mudanças em negócios já existentes. Com o 
passar do tempo, esse tema ganhou bastante holofote e a 
necessidade de empreender pra alcançar o sucesso aumentou. 
Nesta mesa redonda temos três exemplos de pessoas quando se 
trata de empreendedorismo, eles irão nos contar como começaram 
e o que os zeram alcançar todas as conquistas atuais, nos 
inspirando a empreender também.

RESUMO:

YouTube

Internacionalista com foco em negócios e marketing internacional, pesquisadora 
na área de direitos humanos de primeira geração, civis e políticos, voltada para 
questões de gênero. Trabalhou como coordenadora da área de imigração na 
Eglobal Service e como observadora de abusos de direitos humanos para a 
Organização Mundial das Igrejas, no programa EAPPI, na Palestina e Israel. 
Empreendedora social na área de inovação com perspectiva de gênero, buscando 
diminuir a desigualdade de gênero dentro do mercado de trabalho. Hoje, mãe do 
Ra e CEO na empresa Diosa - Mão de Obra Feminina.

Maira Peres

Vinicio Firmino Mendes
Engenheiro Civil, Pós-graduado em “Gerenciamento de Obras: qualidade, 
desempenho e racionalização da construção (2020); Liderança e gestão de 
pessoas (2020); É CEO na Happy Construtora, especializada em obras 
residenciais, comerciais e multifamiliares de médio/alto padrão e é 
Empreendedor.

Alessandro Machado
Sócio Diretor Comercial – Grupo Polo Negócios. Formado em 
Finanças, Pós Graduado em Marketing em Vendas e Sócio 
Diretor Comercial do Grupo Polo Negócios. 



Mesa redonda 6: Segurança do Trabalho -

Quais cuidados devem ser tomados durante uma obra?

MESAS REDONDAS

06/05 15:00-16:30

Toda obra deve ser realizada com excelência e, para isso, é necessário a 
segurança de todos envolvidos na execução de um empreendimento, a m 
de evitar danos temporários e/ou permanentes. A partir deste conceito surge 
o engenheiro de Segurança do Trabalho para garantir o cumprimento de 
normas de segurança e conforto dos trabalhadores e também avaliar o nível 
de risco de cada construção. Está mesa será composta pelo Engenheiro 
Gabriel Bozzetto, o Engenheiro Jardel Lourenço e a Engenheira Nathália 
Barcelos que irão discutir a respeito do tema e sua importância na 
Engenharia Civil.

RESUMO:

YouTube

Professora do curso de Engenharia Civil do IMEPAC Araguari. Mestra em 
Engenharia Civil na área de Recursos Hídricos e Saneamento, pela UFU, 
especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Pitágoras, 
Engenheira Civil pelo Centro Universitário do Triângulo Mineiro e Engenheira 
Eletricista com ênfase em Sistema de Energia da UFU. Foi trainee na empresa Junior 
que presta consultoria em engenharia elétrica, Conselt. Membro destaque pela 
Aiesec. 

Nathalia Barcelos Cunha

Gabriel Bozzetto Ferraz dos Santos
Engenheiro e consultor. Tem experiência como gestor de projetos e obras de 
engenharia, engenheiro de infraestrutura e rodovias, engenheiro geotécnico, 
engenheiro de segurança do trabalho, coordenador de obras e engenheiro consultor.  
Possui nove anos de atuação em gerenciamento, supervisão e acompanhamento de 
obras em infraestrutura de transportes e rodovias, quatro anos em projetos e estudos 
geotécnicos, três anos de atuação em consultoria e acompanhamento de obras de 
manutenção, restauração predial e patologias da construção. É especialista em 
infraestrutura de transportes e rodovias e em engenharia de segurança do trabalho.

Engenheiro civil especializado na execução de obras 
residenciais voltadas ao programa minha casa minha vida.

Jardel Lourenço Silva



Programação

Minicurso 7: Projeto estrutural - EBERICK

Minicurso 9: Flluxo de Projetos Otimizados – Modelo, 
Orçamentos e Compatibilização BIM

Minicurso 2: Gestão de obras com utilização de ferramentas 
gerenciais

Minicurso 3: BIM com Revit - Construção virtual, documentação, 
quantitativos e compatibilizações

Minicurso 1: Infraestrutura rodoviária - Construindo o 
desenvolvimento do país

Minicurso 4: Como criar uma startup e inovar na engenharia 
civil?

Minicurso 5: Como começar do zero com projetos e orçamentos 
de obra

Minicurso 6: Drone (Vant) para aplicações na engenharia

Minicurso 8: Revit MEP - Hidrossanitário

MINICURSOS



Minicurso 1: Infraestrutura rodoviária

Construindo o desenvolvimento do país

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Lucas Alves
Engenheiro 
de Projetos

Engenhe i ro  de  P ro j e to s  - 
Concessionária da Rodovia MG-
050 (AB Nascentes das Gerais); 
Colunista do Blog da Engenharia 
- Infraestrutura Rodoviária; 
Criador de conteúdo sobre 
rodovias.

MINICURSOS

RESUMO:

Este minicurso tem por nalidade apresentar conceitos 
sobre o segmento rodoviário, desmisticar assuntos 
relacionados a concessões e mostrar as possibilidades 
dentro do mercado de trabalho. Os participantes irão 
entender como funciona a base da engenharia voltada 
para rodovias e de acordo com a ementa terão condi-
ções de adentrar na área como prossionais.

Ementa

Curiosidades e Análise de casos.

Relação entre Infraestrutura e  
Desenvolvimento;
Oportunidades de mercado;
Concessionárias: mitos e verdades;



Minicurso 2: Gestão de Obras com a 

utilização de ferramentas gerenciais

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Erickson de
Lima Arving

Diretor do GEAA

Diretor do GEAA desde 2012; Formado em 
Engenharia Civil pela UEPG; Pós graduado em 
Gestão de Projetos em Engenharia pela 
PUC/Curitiba-PR, mestrando em Ciências dos 
Materiais pela UNESP/Presidente Prudente-SP; 
possuo curso em Excelência em planejamento e 
execução de obras pelo CREA-PR; Professor de 
pós graduação em Infraestruturas e Rodovias, 
ainda MBA de Gerenciamento de Projetos na 
UNOESTE/Presidente Prudente-SP e Professor 
das graduações de Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica e Arquitetura na FAIP-FAEF/Marília-SP.

MINICURSOS

Entender a Gestão de Obras como ação fundamental 
ao desenvolvimento não apenas nanceiro como qua-
litativo da obra. Exercer a função de gestor com sabe-
doria, propriedade e responsabilidade. O curso busca 
justamente “clarear” a projeção, aplicando os processos 
já comprovadamente funcionais do PMI, ainda deta-
lhando passos da Gestão modalidade CANVAS e utili-
zando para isso as ferramentas MS-Project e Excel.

O que é Gestão, PMI, CANVAS;
Sobre ferramentas gerenciais;
Excel e MS Project;
Funções básicas das ferramentas 
EXCEL e MS-PROJECT 

Exemplos práticos de aplicação das 
ferramentas e conceitos gerenciais; 

Aplicação das ferramentas na Gestão 
de Projetos; 

CASES e fechamento do curso.

RESUMO:

Ementa



Minicurso 3: BIM com REVIT - Construção Virtual

Documentação, Quantitativos e Compatibilizações

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Kildere 
Whikichan

Diretor Executivo

Kildere Whikichan é visionário investidor e 
empresário, cuja empresa leva o seu nome e 
conta com uma equipe transdisciplinar de 
funcionários Arquitetos, Urbanistas, 
Engenheiros, Designers e Projetistas. Há cerca 
de 13 anos, Kildere atua em ministrar cursos 
nas áreas de ciências exatas e suas 
tecnologias e ultimamente tem se dedicado 
para treinamentos para prossionais do Setor 
da Construção em diferentes lugares. Há 04 
anos dedica-se integralmente para a 
consolidação de sua empresa que leva seu 
nome, fundada e baseada em princípios e 
tecnologias BIM com design paramétrico.

MINICURSOS

O Autodesk Revit é um aplicativo que suporta o uxo de trabalho 
em BIM. O Revit engloba desde o conceito até a construção per-
mitindo que prossionais de arquitetura, engenharia e execução 
possam rever de forma holística os modelos e dados integrados
com os interessados para obter um melhor controle sobre os re-
sultados do projeto. A integração desta ferramenta contribui 
consideravelmente para construir projetos com precisão, otimi-
zar o desempenho, colaborar de forma mais ecaz e compati-
bilizar todos os projetos de forma precisa.

Denições e escopo de Bim;

Estudo de insolação diário, mensal e 
anual;

Criação de Níveis;

Criação de legendas e linha;
Comandos de Edição;

Métodos de Visualizações,Vistas em 2D 
e 3D, Fotos 3D de ambientes;

Colunas, Pilares, Sapatas e Vigas;

Mapeamento de Materiais; 
Renderização.

Trabalho com textos, cotas e anotações;

Criação e edição da Planta Baixa, 
Paredes, Portas, Janelas, Pisos e lajes, 
Tubos e conexões, Dutos e eletrocalhas, 
Forros, Telhados;

RESUMO:

Ementa



Minicurso 4: Como criar uma startup e 

inovar em Engenharia Civil?

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

MINICURSOS

MENTORES

O objetivo do minicurso é simular o processo de design
de negócios inovadores e de base tecnológica para os
problemas e desaos das áreas de engenharia civil. 
A identicação de problemas e criação de soluções será 
livre, com a única restrição de serem baseadas em tecno-
logias de sistemas da informação.

Os participantes serão divididos em 
grupos  para ampl icação da 
experiência de se trabalhar em times 
criativos. A estrutura de aprendizado 
será híbrida, sendo dividida em:

RESUMO:

Ementa

Sessões de workshops “mão na 
massa”;

Palestras com conteúdo sobre 
negócios inovadores e tecnologias;

Mentorias com feedbacks de 
especialistas.

MINISTRANTES



MINISTRANTES e MENTOR

MINICURSOS

Business Hacker (Transformation & Innovation 
Consulting KPMG), Engenheiro Civil pela UFU, 
Fundador de uma construtech (top 5 AWC), 
diretor de inovação da Liga Empreendedora de 
Uberlândia, presidente da Constru Soluções em 
Engenharia e Arquitetura) e promotor do 
ecossistema de inovação universitário.

Maria
Cristina

Docente

Engenheira Civil pela UFU, Mestre e Doutora em 
Engenharia de Estruturas pela USP com 
participação em doutorado sanduíche na Faculty of 
Civil Enineering da University of Toronto. Professora 
Titular da Faculdade de Engenharia Civil da UFU e 
pesquisadora de problemas relacionados a análise 
do comportamento das estruturas e elementos 
industrializados em concreto pré-moldado.

Eliane
Betânia

Docente

Graduada e Mestre em Engenheira Civil pela UEG. 
Doutora pela USP. Professora Adjunta na Faculdade 
de Engenharia Civil  (FECIV/UFU). Atua na área de 
Construção Civil - Materiais e Componentes de 
Construção, com ênfase em sistemas cimentícios 
multifásicos, análises da interação matriz/substrato 
e gestão de obras.

Fabrício
Brostoline

Desenvolvedor
de novos modelos

de negócios

Liderou a pré-aceleradora de startups do Núcleo de 
Empreendedores  da USP R ibe i rão Pre to 
organização essa que presidiu durante o ano de 
2020. Além de atuar dois anos na FEA Angels, 
associação de investimento anjo, o qual 
desenvolveu em parceria com a FEA USP os cursos 
Formação de Investidores Anjos Fundraising para 
Startups. Atualmente trabalha na Leap KPMG 
desenvolvendo novos modelos de negócios e 
ofertas de valor que conectem o mundo corporativo 
com o ecossistema de startups.

Benjamin
Gabriel

Business Hacker



MENTORES

MINICURSOS

Alexandre
Cardoso

Docente

Graduado e Mestre em Engenharia Elétrica pela 
UFU e Doutor em Engenharia de Sistemas Digitais 
pela USP. É professor Titular da UFU. Atuou como 
Coordenador do Programa de Pós Graduação e do 
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica. Tem 
experiência nas áreas de Engenharia Elétrica e 
Engenharia da Computação, com ênfase em 
Engenharia de Software e Computação Gráca.

Rafael
Pasquini

Docente

Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica com ênfase em 
engenharia da computação pela UNICAMP. Foi 
Pesquisador Visitante no departamento de Engenharia 
de Redes e Sistemas (NSE) do KTH - Royal Institute of 
Technology - Estocolmo/Suécia. É Professor na FACOM 
UFU e Diretor Geral de TIC da UFU. Lidera o grupo de 
pesquisa em Sistemas Distribuídos e Redes (DSN) do 
departamento de Ciência da Computação da UFU. Seus 
interesses de pesquisa incluem gerenciamento de rede, 
aprendizado de máquina, computação em nuvem e 
redes denidas por software. 

Maria
Adriana

Docente

Possui graduação em Ciência da Computação pela UFU, 
mestrado em Ciência da Computação pela UFSCAR e 
doutorado em Informática pela Université François-
Rabelais de Tours, França. Atualmente é professora da 
UFU atuando nos cursos de Engenharia Ambiental e 
Gestão da Informação. Trabalha na área de Banco de 
Dados, atuando nos temas de teoria e sistemas de 
bancos de dados, com ênfase na vericação de 
restrições de integridade em bases semiestruturadas e 
integração de dados.

Wendel
Alexandre

Docente

Professor adjunto da Faculdade de Computação da 
UFU. Foi também professor substituto na UFRJ e 
pesquisador visitante na prestigiada Universidade de 
Michigan. É pesquisador na área de otimização 
computacional, e desenvolvedor principal do projeto 
Mur i qu i .  Wende l  t ambém t raba lhou  como 
desenvolvedor no escritório brasileiro do Google em 
Belo Horizonte e é autor do livro "IUP - Introdução ao 
Universo da Programação com Python".



Minicurso 5: Como começar do zero com

projetos e orçamentos de obra

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Marilia
Rezende

Graduação em engenharia civil. Mestre em 
Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) campus 
Sorocaba/SP, com ênfase em Gestão de 
Operações na Construção civil. MBA em Gestão 
de Negócios. Especialização em Engenharia de 
Segurança do trabalho com ênfase em gestão da 
qualidade. Tem experiência prossional em 
construtoras e no canteiro de obras. Engenheira 
civil autônoma na Verdes Ares Engenharia. 
Ensina prossionais da construção civil a sair do 
zero com projetos e orçamento de obras.

MINICURSOS

Poucos sabem que, ainda como um estudante de enge-
nharia civil, é possível começar a empreender! O quanto
antes a Jornada Saia Do Zero iniciar, melhor serão seus 
resultados quando estiver com o diploma na mão. Este
minicurso te mostrará o passo-a-passo sobre como sair
do zero com projetos e orçamentos e tornar-se um pro-
ssional preparado para o mercado da construção civil.

Orçamento de obras: diferentes 
formas de se calcular quanto vai 
custar a obra;

Projetos executivos arquitetônicos: da 
visita ao terreno, projeto de 
prefeitura e entrega ao cliente;

Quebrando objeções para sair do 
zero: captando meus primeiros 
clientes;

RESUMO:

Ementa



Minicurso 6: DRONE (VANT) para 

aplicações na Engenharia

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Italo Coutinho

Engenheiro Associado
Saletto Engenharia

Certicado PMP - Project Management Professional. 
Formado em Engenharia Industrial Mecânica (CEFET-
MG), Especialista em Gestão de Projetos e Mestre 
Administração de Empresas.  Atua como Gerente de 
Projetos e Engenharia da Saletto Engenharia de 
Serviços. Coordenador e Professor de Cursos de Pós 
nas áreas de Engenharia de Planejamento, Gestão de 
Projetos de Construção e Montagem e Engenharia de 
Custos e Orçamentos. Autor de capítulos de livros, 
artigos e colunista sobre Gerenciamento de Projetos, 
com foco em Engenharia e Construção. Fundador do 
portal PMKB – Project Management Base of 
Knowledge. Aliado a Sociedade Mineira de 
Engenheiros (SME); PMI; AACE; CREA-MG; CEASF e 
IBAPE-MG. Revisor do "PMBOK Construction Extension 
2015" a convite do PMI Global.

MINICURSOS

Apresentação de soluções técnicas especializadas do uso 
dos drones (vants – veículos aéreos não tripulados) para 
aplicações em diversas áreas da engenharia (mecânica, 
civil, elétrica, agronegócio, produção, etc).

·Veículos aéreos não-tripulados 
(VANTS);

·Legislação Brasileira aplicável;
·Aplicações dos Drones (vants);

·Estudos de Caso.
·Boas práticas;

·Uso de robôs na Engenharia; 

·Conceitos de Inspeção e Ensaios 
não-destrutivos;

RESUMO:

Ementa



Minicurso 7: Projeto Estrutural 

EBERICK

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Kevin Mota

Diretor da 
Opção Certa

Mestre em Engenharia Civil (UFU), 
Professor Universitário (UFU, 
Unifucamp, Unitri, Ulbra, Unifasc), 
Projetista (Estruturas, Hidráulica, 
Saneamento, Incêndio) e Diretor 
Opção Certa Startup.

MINICURSOS

O minicurso tem como objetivo: apresentar os funda-
mentos de lançamento estrutural, lançamento de 
esforços e análise estrutural de edifício de pequeno 
porte. O minicurso será totalmente prático com a apli-
cação em um projeto real.

Congurações básicas;

Lançamento estrutural;
Lançamento de cargas;

Concepção estrutural;

Análise estrutural.

RESUMO:

Ementa



Minicurso 8: REVIT MEP

Hidrossanitário

04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet
Camila 
Macedo
Diretora da 

Combim Projetos

Bacharel em Engenharia Civil 
(UFU) – Atua com implementação, 
compatibilização e orçamentação 
em BIM, modularização de 
instalações em kits e como 
projetista de instalações elétricas 
e hidrossanitários.

MINICURSOS

Introduzir os fundamentos e as fermentas BIM para 
a concepção de um projeto de água fria e esgoto. 
Minicurso totalmente prático com a aplicação em 
um projeto real. 

Interface MEP;
Ferramentas;
Tubulações inclinadas;
Conexões;
Conguração de tubulações.

RESUMO:

Ementa



04/05 à 06/05 8:00-11:00

Google Meet

Murilo Fabricio
Coordenador técnico

Núcleo de orçamentos
BILD 

Formado em 2017 em Engenharia Civil na USP – 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). 
Trabalhando na Bild desde 2017 no departamento 
de Gestão Técnica.

MINICURSOS

Introdução e conceitos básicos em 
Archicad;
Visualização, análise e 
compatibilização do modelo IFC.

Ementa

Minicurso 9: Fluxo de Projetos Otimizado

Modelo, Orçamento e Compatibilização BIM

Case projeto piloto otimizado 
BILD (apresentação do uxo 
operacional em Archicad e 
Solibri.

Resumo

Vinícius Garcia
Analista técnico

BILD 

Engenheiro civil formado em 2014, com pós-
graduação em BIM: Ferramentas de Gestão e 
Projetos pelo IPOG. Atuação durante 3 anos em obra 
no setor de hotelaria e, desde 2018, atuando no 
setor de projetos e gestão técnica utilizando BIM.

Aline Mattar
Analista BIM 

Manager BILD

Arquiteta e Urbanista, pós-graduando em 
Engenharia Civil: Sistemas Construtivos em 
Edicações. Atuação durante 04 anos em 
projetos arquitetônicos desenvolvidos em 
modelo BIM pelo software Archicad, e desde 
2020, atuando em gestão e organização de 
modelagem BIM.

Fernando Bomm

Coordenador Concepção
BIM do Studio Bild  

Arquiteta e Urbanista, pós-graduando em 
Engenharia Civil: Sistemas Construtivos em 
Edicações. 



Programação

Workshop de Oratória: Mercado de Trabalho

Workshop de Mercado Financeiro: Investimentos

WORKSHOPS



Workshop de Oratória 

Mercado de Trabalho

05/05 17:00-18:30

Google Meet
Rafael Alves

Diretor franqueado
Vox2You Uberlândia

Iniciou sua jornada empreendedora aos 15 anos 
quando começoua vendar roupas, viajando para 
São Paulo Capital e vendendo em Ribeirão Preto-
SP. Aos 17 anos começou a fazer "freelance" em 
festas. Montou sua primeira empresa, onde 
organizava festas universitárias e logo depois 
montou uma prestadora de serviços para eventos. 
O negócio começou a crescer e percebeu que para 
sua empresa crescesse era preciso que ele 
evoluisse. Foi nesse momento que começou a 
investir em si, fazendo cursos, lendo muitos livros 
e etc.. A partir disso, nasceu a 2ª paixão de sua 
vida "desenvolvimento pessoal". Então, montou 
uma unidade Vox2you (rede de escolas focada em 
oratória) em Uberlândia.

WORKSHOPS

Ensino de técnicas de oratória voltadas ao mercado 
de trabalho, para se saírem melhor em uma entrevista 
de emprego, conseguir conduzir reuniões mais assertivas
e impactantes, aprenderem dar feedback e comunicação
verbal para entenderem o quão importante entender e
usar todas as ferramentas da comunicação.

RAPPORT;

EFEITO DUNNING KRUGER.

O PERÍODO DO JULGAMENTO;

CRIATIVIDADE;

COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL;

ASSERTIVIDIDADE;

RESUMO:

Ementa
Técnicas que serão ensinadas:



Workshop de Mercado Financeiro 

Investimentos

05/05 17:00-18:30

YouTube

Luiz Otávio
Ferreira
Estudante de 

Engenharia Civil
na UFU

WORKSHOPS

Introdução sobre o mercado nanceiro. Será explicado
os tipos de investimentos, os pontos positivos e negati-
vos dos investimento e também os riscos e liquidez de
cada um dos investimentos. Além isso, serão feitos in-
vestimentos na prática para alinhar com os conceitos
teóricos abordados no workshop.

Tipos de investimentos;
Pontos positivos e negativos dos 
investimentos;

Investimentos na prática para alinhar 
os conceitos teóricos.

Riscos e liquidez de cada 
investimento;

RESUMO:

Ementa

Pedro
Fernandes
Estudante de 

Engenharia Civil
na UFU



Programação

Visita Virtual com a BILD

Atividade com a Empresa Júnior CONSTRU

Workshop de Inovação Aberta

ATIVIDADES



Workshop de Inovação Aberta

07/05 08:00-11:00 Google Meet

ATIVIDADES

A atividade consiste na apresentação das soluções 
desenvolvidas pelos participantes do minicurso “Co-
mo criar uma startup e inovar em engenharia civil?”.
Professores e prossionais irão compor uma banca,
que dará feedbacks e recomendações para cada so-
lução. Ao nal, haverá uma minipalestra de encer-
ramento do minicurso e apresentação do Programa 
de Inovação Aberta.

DESCRIÇÃO:

Benjamin 
Gabriel

Alexandre
Cardoso

Rafael
Pasquini

Maria
Adriana

Wendel
Alexandre

Fabrício 
Brostoline

Maria
Cristina

Eliane
Betânia



Atividade com a Empresa Júnior
CONSTRU

07/05 13:00-15:00 Zoom

ATIVIDADES

A atividade será dividida em 4 partes. Na primeira par-
te será exposta a História da Empresa Júnior CONSTRU.
Em seguida, será mostrados aos participantes os projetos
desenvolvidos pela CONSTRU. A terceira parte será des-
tinado a perguntas e dúvidas. Por último, será mostrados
depoimentos de ex-juniores.  

DESCRIÇÃO:

Heloisa
Costa

Giovanna
Ribeiro

Beatriz
Betette

Guilherme
Gondeq



Visita Virtual com a BILD

07/05 15:00-16:30

MS Teams
Rafael Canesin

Sócio Regional de 
Engenharia da Bild
Desenvolvimento

Imobiliário

Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal 
de Uberlândia. Master of Business Administration - 
MBA e Desenvolviemento Humano para Gestores pela 
Fundação Getulio Vargas. Trabalho como Analista de 
TI na Supporte Logística Ltda, Engenheiro de 
Planejamento na Logos Engenharia S/A, Analista de 
Suprimentos na CTBC Telecom, Consultor na Datapar 
Ltda, Gerente de Operações na 7AT Logística, 
Coordenador de Planejamento na Arcadis, 
Coordenador de Obras na BILD e atualmente é Sócio 
Regional de Engenharia na BILD Desenvolvimento 
Imobiliário.

ATIVIDADES

Apresentação, com vídeos feitos em obras, do procedi-
mento executivo de algumas atividades.

Alvenaria;

Assentamento de contramarco;

Execução de contrapiso;

Elétrica;

Revestimento de fachada.

DESCRIÇÃO:

Ementa





 A divulgação dos melhores trabalhos ocorrerá na sexta-
feira, dia 07 de maio de 2021, antes da palestra de 
encerramento sendo que os autores dos dois melhores 
trabalhos de cada sala de apresentação ganharão um prêmio. 
Entretanto, vale ressaltar que todos os participantes, 
independente de sua avaliação, terão seus trabalhos publicados 
nos anais do evento, que será divulgado em breve.

 O principal objetivo da III Mostra Cientíca é incentivar a 
produção acadêmica nos eixos do ensino, pesquisa e extensão. 
É, também, servir como canal de intermédio entre a 
comunidade acadêmica e a comunidade externa, mostrando o 
que é produzido dentro de uma universidade.

 Portanto, não perca a oportunidade de prestigiar a 
produção acadêmica e os estudos inovadores nas áreas da 
Engenharia Civil e ans!

 Sendo parte da XIII SEECIV, a III Mostra Cientíca ocorrerá 
no primeiro dia do evento, 3 de maio de 2021, segunda-feira, 
das 13h às 17h na plataforma Google Meet e será dividido em 2 
salas de apresentações, separadas por áreas da Engenharia 
Civil.

 A III Mostra Cientíca é mais uma chance que o PET Civil 
oferece aos alunos de graduação e pós-graduação, dos cursos 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e áreas 
relacionadas, de exporem suas pesquisas desenvolvidas à 
comunidade externa, de serem avaliados por professores e 
ainda levarem um prêmio para casa.



APOIADORES



APOIADORES

@enriqueca_se @gurisonhador
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