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1. APRESENTAÇÃO 
 

Em parceria com o Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica da UFPA (CAME)            
e o apoio da Faculdade Estácio de Belém e a Atlética Castores, realizamos em Belém no                
dia 23 de março de 2018, no auditório da Estácio, o “I Ciclo de Palestras da ABCM                 
jovem”, evento cobrado, sendo gratuito para alunos da Estácio devido à negociação do             
local, podendo ver os valores de acordo com a tabela 1.  

O público-alvo foi constituído por estudantes de graduação de Engenharia          
Mecânica e demais afins interessados pelo tema. As inscrições eram realizadas pelo site,             
comparecendo no dia, aproximadamente 225 pessoas, sendo a maioria da Estácio.           
Também compareceram alunos das mais diversas engenharias, como mecânica, civil,          
produção, elétrica, ambiental, computação e automação, entre outros cursos. Nas figuras           
1, 2 e 3 é possível encontrar alguns momentos durante o evento. 
 

 
Figura 1 - Credenciamento 

 

 
 Figura 2 - Auditório 
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Figura 3 - Organização 

 
Não Associados a ABCM  R$ 10,00 

Associados a ABCM  R$ 5,00 

Aluno Estácio - Vagas Limitada  Grátis 

Total arrecadado R$ 16,00 

Tabela 1 - Valor da Inscrição 
 

A figura 4 apresenta uma imagem do website utilizado para promover o evento e              
realizar as inscrições, o mesmo ainda se encontra no ar. No site é possível encontrar abas                
que levem as pessoas a conhecerem a ABCM Jovem. Para a inscrição e receber os               
pagamentos foi utilizado o site sympla.com.br, onde recebiam 2% de lucro de cada             
participante inscrito. 

 

 
Figura 4 - Página inicial do site 
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Fonte: https://abcmjovem.wixsite.com/meusite-1 
 

Durante o evento organizamos palestras com o objetivo de mostrar a vida do             
profissional da indústria, utilizado também como tema, sendo um espaço para o            
graduando conhecer o que eles irão passar e como devem se preparar para os desafios.               
A abertura do evento foi realizada pelo William Freitas e Luiz Nascimento atualmente             
Presidente e Vice-Presidente da ABCM Jovem respectivamente, apresentando o projeto          
do comitê ABCM Jovem ao público. Em seguida foi iniciada a primeira palestra, como              
podemos ver na figura 5 e no cronograma, tabela 2. 

 

 
Figura 5 - Abertura. 

 
2. PROGRAMAÇÃO 

 
Horário Sexta-Feira 

17h00 às 17h30 Credenciamento 

17h30 às 18h00 Abertura - ABCM Jovem 

18h00 às 18h50 Prof. Me. Wanessa Tarão. 

19h00 às 19h50 Prof. Me. Rafael Leão 

20h00 às 20h50 Prof. Me. Edwir Macêdo 

21h Encerramento e Sorteio 

Tabela 2 - Cronograma. 
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A primeira palestra feita pela Prof. Me. Wanessa Tarão, como mostra na figura 6,               
Graduada em Eng. de Telecomunicações, cursando mestrado em Engenharia Industrial          
na UFPA, apresentou áreas onde trabalha desenvolvendo projetos, orçamentos e          
especificações técnicas, laudos, relatórios e pareceres técnicos, além de falar sobre um            
ramo que a engenharia pode participar, realizando fiscalizações de obras com vistorias e             
contratos. 
 

 
Figura 6 - Palestra da Prof. Me. Wanessa Tarão. 

 
Na sequência das palestras, o Prof. Me. Rafael Leão contou das suas experiências             

em manutenção em planta industrial de mineração, em manutenção automotiva, de           
máquinas pesadas e de infraestrutura aeroportuária, na figura 7. 
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Figura 7 - Palestra da Prof. Me. Rafael Leão. 

 
 

O Prof. Me. Edwir Marcelo fez a finalizou as palestras engenheiro eletricista,            
apresentou sobre o que está atuando ultimamente sendo consultor de eficiência           
energética e lean manufacturing no SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)           
e suas tecnologias. 

 
Figura 8 - Palestra da Prof. Me. Edwir Marcelo 

 
Com o término das palestras, iniciou-se o encerramento, dandos os          

agradecimentos ao público presente e aos palestrantes que puderam compartilhar com os            
estudantes desafios, situações que a partir daquele dia comerão a ter atitudes e             
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pensamentos diferenciados durante a sua jornada na vida acadêmica da engenharia. Em            
seguida, houve os sorteios de brindes apoiados pela Estácio e a Atlética, conforme a              
figura 9, mostrando alguns dos ganhadores junto com os organizadores. 
 

 
 Figura 9 - Ganhadores e equipe da organização. 

 
 
       3. ORGANIZAÇÃO 
 
William Freitas (ABCM Jovem) 
Alan Jastes (Ex-ABCM Jovem) 
Luiz Nascimento (ABCM Jovem) 
Mateus Andrade (ABCM jovem)  
Luany Braga (CAME) 
Fernanda Kelly (CAME) 
Sara Pacheco (CAME) 
Anderson Linhares (CAME 
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➢ Banner utilizado para a divulgação do evento. 
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