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O presente documento tem por objetivo apresentar o I Encontro Nacional 

de Estudantes de Engenharia Civil (ENEC), que será realizado nos dias 25, 26 

e 27 de abril de 2012, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

O evento é organizado pela Comissão Organizadora do ENEC Santa 

Maria (CORE Santa Maria), associação sem fins lucrativos formada por 

acadêmicos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa 

Maria – UFSM juntamente com professores do Curso, e tem o apoio da 

Coordenação da Engenharia Civil da UFSM, bem como da direção do Centro 

de Tecnologia e da referida Universidade. 

Evento 

O ENEC será um evento nacional e itinerante que acontecerá 

anualmente com o objetivo principal de criar um espaço focado na produção de 

conteúdo, difusão cultural, intercâmbio de experiências e inovação tecnológica 

onde profissionais e futuros profissionais da Engenharia Civil tenham 

oportunidade de ter contato e trocar informações sobre as diversas áreas que a 

profissão abrange. 

O Evento tem como público-alvo os estudantes, professores, 

pesquisadores e profissionais da Engenharia Civil do Brasil, como também de 

áreas afins, como Arquitetura, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia 

Acústica, entre outras. 

O ENEC tem como tema “Engenharia Civil: Tendências e Desafios”, com 

foco na discussão de assuntos atuais tais como: 

 Construção Civil 

 Estruturas 

 Transportes 

 Recursos Hídricos 

 Geotecnia 

 Infraestrutura 



 

 

 Atuação do profissional da Engenharia no mercado de trabalho e suas 

atribuições profissionais com base na Resolução 1010 do Confea. 

A programação principal do Evento conta com Palestras, Mesas-Redondas, 

Mini-cursos e Painéis nos quais os estudantes poderão realizar uma 

apresentação de seus trabalhos. As atividades vespertinas ocorrerão 

paralelamente em três auditórios da UFSM, portanto, os participantes deverão 

optar no momento da inscrição pelas atividades de sua preferência. 

Além da programação principal, os inscritos no evento terão uma 

programação social e cultural, com happy hours nos finais de tarde, coffee 

breaks, festas e uma viagem programada para a Quarta Colônia no último dia 

do Encontro. 

Santa Maria 

Santa Maria tem uma população de aproximadamente 280 mil 

habitantes, localiza-se a 300 km de Porto Alegre, na região central do Rio 

Grande do Sul. A cidade é considerada um importante pólo universitário, 

contando com sete instituições de ensino superior, sendo a Universidade 

Federal de Santa Maria a primeira universidade federal do interior do país. Por 

este motivo, a cidade possui uma população flutuante de aproximadamente 30 

mil pessoas vindas das mais variadas regiões do estado e do país. 

Entre os atrativos culturais da cidade, destacam-se a Feira do Livro, que 

acontece anualmente e é a segunda maior feira ao ar livre do Brasil e a mais 

antiga, o Theatro Treze de Maio, que recebe peças  teatrais nacionais e 

internacionais, bem como concertos musicais de grande escala e é o maior 

teatro do  interior do estado. 

Estas características fazem com que a cidade se destaque nos setores 

da educação, comércio, turismo, nas artes, cultura e, inclusive, Engenharia 

Civil, já que conta com os serviços de um elevado número de empresas ligadas 

às mais diversas áreas do setor e com a Universidade Federal de Santa Maria, 



 

 

que possui mais de 400 estudantes de graduação e pós-graduação de 

Engenharia Civil. 

I ENEC Santa Maria 

Engenharia Civil: Tendências e Desafios  

Em sua primeira edição, traz o tema: “Engenharia Civil: Tendências e 

Desafios”, que trará discussões sobre temas atuais, apresentando um 

panorama da história da Engenharia Civil, sua evolução até então e o estágio 

de desenvolvimento em que se encontra atualmente. 

O ENEC Santa Maria quer mostrar aos profissionais e futuros 

profissionais da área as Tendências da prática da Engenharia Civil no Brasil: 

seus pontos fortes, os métodos descobertos, os sistemas desenvolvidos e as 

novidades que têm sido utilizadas. Mas não somente as boas novas do setor 

serão discutidas, pois o encontro propõe, principalmente, uma reflexão sobre 

os Desafios da Engenharia Civil brasileira: os pontos fracos na prática dessa 

atividade, os aspectos em que sua evolução não acompanhou outros países e 

uma reflexão sobre a quem cabe promover o desenvolvimento exigido pelas 

novas necessidades. 

Estrutura 

O I ENEC ocorrerá nas instalações do Campus da Universidade Federal de 

Santa Maria. Toda a estrutura do Campus envolvida com o Evento terá 

sinalização específica, bem como pontos estratégicos da cidade de Santa 

Maria, como os acessos principais da cidade e pontos no centro da cidade e no 

bairro Camobi. Todos os participantes terão disponíveis no evento: 

- acesso à todas as atividades (palestras, oficinas, debates, etc.); 

- praça de alimentação instalada no local; 

- kit de participação composto por: bolsa, camiseta do evento, crachá de 

identificação, impresso de programação do evento, ficha de questionário para 



 

 

avaliação do evento, caneta personalizada, bloco de anotações, adesivo do 

evento, material de divulgação dos patrocinadores. 

Mais Informações 

           Para obter maiores informações, inscrições ou entrar em contato com a 

organização do evento, acesse www.ufsm.br/ENEC1. O site em breve entrará 

no ar e contará com um blog atualizado periodicamente. 

           Novidades sobre o evento e tira dúvidas também estarão disponíveis 

nos sites de relacionamentos Facebook (Enec Civil) , Orkut (ENEC 2012) e 

Twitter (@ENEC_2012), ou com membros da comissão organizadora do evento 

através dos telefones: 

(55)9989-4859 Maíne Guerra 

(55)9988-7170 Fabrício Vargas 

         Cartazes e folhetos serão enviados às universidades que possuem 

cursos de Engenharia Civil entre os estados brasileiros e também em 

universidades do Uruguai e da Argentina. 

 

Santa Maria, 21 de novembro de 2011 

http://www.ufsm.br/ENEC1

