
 
 

Curitiba recebe 1º Encontro Regional ALMACO de 2016 
Evento contará com a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de pós-graduação em 
compósitos 

A cidade de Curitiba, um dos principais centros de moldagem de compósitos do Brasil, recebe o 

1º Encontro Regional que a Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos (ALMACO) 

promove em 2016. Marcado para esta quinta-feira (25), no Auditório I da Universidade Positivo, 

o evento contará com a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) da segunda 
turma de pós-graduação em compósitos formada na capital paranaense.  

Fruto da parceria entre ALMACO e Universidade Positivo, a pós-graduação em materiais 

compósitos poliméricos teve início em 2011 e, desde então, cerca de cem alunos já participaram 

dos cursos promovidos em Curitiba, Caxias do Sul e Joinville. Este ano, haverá uma nova turma 
em Caxias do Sul e a primeira em São Paulo. 

Confira, a seguir, a agenda do 1º Encontro Regional ALMACO de 2016: 

13h30 – “Gestão com foco nas pessoas. Chefe Secreto, uma experiência única”, Gilmar Lima 
(ALMACO); 

14h – “A visão sistêmica nos processos decisórios de gestão – foco no gerenciamento com 
limitação de recursos”, Luciane Oliveira (MVC Soluções em Plástico); 

14h30 – “Análise mecânica de materiais compósitos poliméricos com cargas retardantes de chama 
após dano localizado causado por fogo”, Emiliano Amadei e Adriano Dalmaz (TCC); 

14h50 – “Processo de fabricação de peças em materiais compósitos com núcleos removíveis”, Gil 

Vinicius Tamalu, Fernando Melo, Augusto da Silva e Wellington Nogueira (TCC); 

16h20 – “Solução de compósitos poliméricos para carroceria de graneleiro”, André Espada, Felipe 
Thiago e João Pilato (TCC); 

16h40 – “Inserção da argila nanoparticulada na resina de poliéster, visando à aplicação no 

processo de infusão”, Ícaro Vinícius Paulichei, Juliana Correa Arent e Rodrigo Ribeiro Siqueira 
(TCC); 

17h – “Estudo para utilização de materiais compósitos reciclados como matérias-primas”, Cláudio 

Medina, Jeain Haidamacha e Paulo César Cardoso (TCC). 

As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo fone (11) 3719-0098 ou marketing@almaco.org.br. 
As vagas são limitadas. 

Resultantes da combinação entre polímeros e reforços – por exemplo, fibras de vidro – os 

compósitos são conhecidos pelos elevados índices de resistência mecânica e química. Há mais de 

50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de caixas d'água, tubos e pás eólicas a peças 

de barcos, ônibus, trens e aviões.  
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Fundada em 1981, a ALMACO tem como missão representar, promover e fortalecer o 

desenvolvimento sustentável do mercado de compósitos. Com administração central no Brasil e 

sedes regionais no Chile, Argentina e Colômbia, a ALMACO tem cerca de 400 associados 

(empresas, entidades e estudantes) e mantém, em conjunto com o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), o Centro de Tecnologia em Compósitos (CETECOM), o maior do gênero na 
América Latina. 

Para mais informações, acesse www.almaco.org.br  
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