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29 e 30 de Agosto de 2014 

 

 

 

 



 

   

 

Apresentação 
Todos os anos, acontece no Brasil, um encontro que reúne profissionais, acadêmicos, 

entidades, movimentos sociais e a própria sociedade civil, para dialogar e criar propostas sobre a temática 

da ciência, tecnologia e sociedade. Trata-se do Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social 

(ENEDS), que roda o Brasil há 10 edições e este ano acontecerá na cidade de Castanhal, estado do Pará, 

no Instituto Federal do Pará (IFPA). 

No último encontro, realizado no Rio de Janeiro em 2013, estudantes de vários cursos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a grande maioria do Centro Tecnológico da UFSC (CTC), 

participaram do evento e, em plenária final, decidiram em parceira com estudantes da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL), levar ao Sul o primeiro Encontro Regional de Engenharia e Desenvolvimento 

Social da região (EREDS Sul), evento que já acontece em várias outras regiões do país. 

Estes encontros têm como objetivo abrir um espaço de reflexão, sobretudo na Engenharia, 

para discutir os caminhos e possibilidades de desenvolvimentos social. Esse é um tema muito pouco 

debatido nos espaços de atuação do profissional de engenharia e também nas universidades. Assim, a 

importância de encontros como esses visam trazer uma visão diferenciada do desenvolvimento nacional, 

numa perspectiva humana e sustentável. 

O I EREDS Sul é organizado por estudantes e professores de diferentes cursos do Centro 

Tecnológico da UFSC e, além da própria universidade, conta com o apoio de centros acadêmicos, núcleos 

de extensão e pesquisa e departamentos. Acontecerá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa 

Catarina, e será um evento aberto, gratuito e transdisciplinar.  

 

 

 

 

 



 

   

 

Objetivos 
O EREDS SUL possui como objetivo a sensibilização acadêmica e profissional, tanto de 

professores, técnicos, estudantes e profissionais da área de tecnologia para o desenvolvimento regional, 

com grande foco nas em problemáticas sociais e ambientais.  Este encontro busca construir com suas 

participantes formas de superar estas problemáticas e questões por meio da tecnologia. 

Aqui, na Região Sul, será sua primeira edição. O tema “Pensando a cidade” nos leva a discutir 

e analisar os grandes desafios vividos nos centros urbanos da região sul, como a mobilidade urbana e o 

déficit habitacional. Os objetivos específicos que buscamos com este evento são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Debater a questão do défict habitacional, o direito à moradia e à cidade. 

2)  Discutir e analisar o problema da falta de mobilidade urbana, e como a 
tecnologia e novas políticas de transporte podem trabalhar juntas para 

amenizar este problema das cidades. 

1) Repensar a tecnologia engenharia não apenas como formas de avanço 
econômico, mas como fatores atuantes no desenvolvimento social e 

sustentável de nossa sociedade. 



 

   

 

Atividades 

 

 Palestras 

Está prevista a realização de uma palestra de abertura do evento, onde se pretende introduzir os objetivos 

do encontro e ideias gerais sobre ciência, tecnologia e sociedade. 

 

 Mesas 

Ao todos serão feitas três mesas sobre as temáticas centrais do evento: mobilidade urbana, moradia e 

direito à cidade. 

 

 Grupos de discussão 

Com o intuito de estimular os participantes do evento ao debate e discussão, serão montados grupos de 

discussões com 15 pessoas. A temática central dos GD será a opressão dentro da engenharia, focando-se 

em opressão de gênero, racial, relação professor/estudante e de sexualidade. 

 

 Oficinas 

Realização de uma oficina em conjunto com o grupo Tarrafa Hacker Club, com objetivo de integração 

entre os participantes. Além disso, se pretende demonstrar que tecnologia pode estar nas coisas simples 

e factíveis á mão, não apenas nos grandes projetos de engenharia. 

 

 Exposição e troca de iniciativas e experiências 

Neste espaço iniciativas estudantis da região sul, como e engenheiro sem fronteiras, escritórios modelos 

e extensão tecnológica em comunidades, serão apresentadas aos participantes compartilhando suas 

atividades e projetos.  

 

 Atividade cultural 

Esta atividade busca a integração dos participantes do evento e igualmente funcionar como um momento 

de troca de ideias e percepções após o primeiro dia de mesas. 

 



 

   

 

Cronograma 
O evento terá duração de dois dias, começando na sexta-feira dia 29/08/2014 no período da 

manhã e encerrando-se sábado 30/08/2014 ao final do dia. Abaixo se encontra a programação completa 

prevista. 

 

Primeiro dia: Sexta-feira 29 de agosto. 
 

8h Credenciamento 

9h Mesa de abertura 

10h Palestra: Habitação e o desafio de morar 

12h Almoço 

13h30 Palestra: Mobilidade nos centros urbanos 

15h30 Intervalo de socialização 

16h Oficina 

18h Janta 

20h Atividade cultural 

 
Segundo dia: Sábado 30 de agosto. 

 

Manhã Livre. Atividade opcional recreativa 

13h Grupo de discussão 

15h Intervalo 

15h30 Apresentação de iniciativas e experiências 

17h Encerramento: Avaliação e plenária final 

 

 

 

 

 



 

   

 

Orçamento 
A tabela abaixo contém a estimativa inicial dos gastos totais do evento. Os valores são 

estimativas baseadas em gastos que outros eventos semelhantes possuem, assim sendo esta sujeita a 

alterações. 

 

Itens Valor Total Quantidade 

Cartazes 140 70 

Pasta 500 200 

Crachas 70 200 

Faixas 350 1 

Resma de papel 15 1 

Caderno de programação 400 200 

Banners palco 350 1 

Canetas 250 200 

Cutural/Confraternização 0 0 

Camisas organização 240 20 

     

Passagens aereas 0 0 

Deslocamento de palestrantes 200 1 

Hospedagem de palestrantes 0 0 

Alimentação de palestrantes 0 0 

     

Alimentação dos estudantes 1200 800 

Lanche dos intervalos 800 400 

Segurança Alojamento 320 4 

     

Total 4835  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Contato 

 

 

 
A comissão organizadora coloca-se à inteira disposição para sanar quaisquer dúvidas 

e prestar demais esclarecimentos. 

 

 

Comissão organizadora: 
Professores: 

 Prof. Walter Bazzo – Departamento de Eng. Mecânica 

 Prof. Samuel Steiner dos Santos – Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Servidor técnico-administrativo: 

 Eng.º Hélio Rodak de Quadro Jr. 

Acadêmicos: 

 Antônio Carlos Luppi Jr. – Eng. Elétrica 

 Arthur Mendonça Quinhones Siqueira –  Eng. Elétrica 

 Camilla Borges Rampinelli – Eng. Mecânica 

 Diogo Yu Xavier Ikeda– Eng. Mecânica 

 Everton Vasques – Eng. de Produção Civil 

 Felipe Fischmann  –  Eng. Sanitária e Ambiental 

 Fernando Machuca – Eng. de Materiais 

 Gustavo Rodrigo Faccin Araujo de Souza – Eng. Civil 

 Lucas Henrique Silva– Eng. de Produção Elétrica 

 Larissa Azevedo – Eng. Sanitária e Ambiental 

 Maria Gabriela Knapp – Eng. Sanitária e Ambiental 

 Marcus Paulo Pessôa – Eng. de Produção Mecânica 

 Maurílio Atila – Ciências da Computação 

 Uziel  Santana – Eng. de Produção Mecânica 

www.facebook.com/eredssul 

www.sulereds.wordpress.com 

ereds.ufsc@gmail.com 


