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O Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx) e da
Escola Superior, e o Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, realizam a partir do dia 11 de agosto o curso on-line
"Pavimentação de Vias Urbanas". O objetivo é ofertar qualificação aos engenheiros e arquitetos do
MPPR para a realização de análises técnicas em projetos, orçamentos e na execução de obras de
pavimentação, a partir de uma visão geral considerando a construção, a manutenção e a gestão de
pavimentos, em especial em áreas urbanas. Ao todo, estão programados seis encontros virtuais,
realizados no período da tarde (das 14 às 17 horas). No primeiro módulo, os convidados são os
engenheiros civis Luiz Antonio Xavier da Silveira e Ruy José da Costa, especialistas na área que
atuam no Paranacidade e discorrerão sobre o tema "Aspectos construtivos: seleção de pavimentos
urbanos". Confira, abaixo, a programação dos outros encontros: 11 de agosto (1º módulo) ASPECTOS CONSTRUTIVOS: Seleção de Pavimentos Urbanos 18 de agosto (2º módulo)
- Seleção de pavimentos urbanos II 25 de agosto (3º módulo) - ASPECTOS DE PROJETOS:
Especificações de projetos
1º de setembro (4º módulo) - CUSTOS E ORÇAMENTOS:
Análise de orçamento de pavimentos urbanos 15 de setembro (5º módulo) - RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTO - ASPECTOS GERENCIAIS: Aspectos gerenciais da recuperação de pavimentos
urbanos 22 de setembro (6º módulo) - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: Supervisão e
fiscalização de obras de pavimentos urbanos Clique aqui, para obter mais informações sobre o
curso. Instrutores Ruy José da Costa - Engenheiro Civil. Analista de desenvolvimento municipal
vinculado à Coordenadoria Operacional do PARANACIDADE (Secretaria de Desenvolvimento
Urbano). Especialista em Análise de Solos e Asfalto pelo Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná - DERPR, em Planejamento de Transportes Urbanos pela Universidade Federal do
Paraná - UFPR. Luiz Antonio Xavier da Silveira - Engenheiro Civil. Mestre em pavimentação,
especialista em Administração Pública, Especialista em Engenharia Econômica, Especialista em
Obras Hídricas, Analista de Desenvolvimento Municipal da Coordenadoria da Região Metropolitana
e Litoral do PARANACIDADE (Secretaria de Desenvolvimento Urbano). Público Engenheiros e
arquitetos que atuam no MPPR diretamente com análises técnicas em projetos, orçamentos e
execução de obras de pavimentação e técnicos do PARANACIDADE vinculados à área.
Realização Centro de Apoio Técnico à Execução - CAEx/MPPR Escola Superior do MPPR
Parceria PARANACIDADE, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e de
Obras Públicas do Paraná. Forma de participação À distância (plataforma Moodle). A proposta
será de forma síncrona (ao vivo). Certificado Os certificados serão disponibilizados àqueles que
obtiverem no mínimo 80% de frequência no curso. Serviço: Datas: 11, 18 e 25 de agosto e 1º, 15
e 22 de setembro. Horário: das 14h às 17h.
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