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Soamarino(a)! É muito importante a sua presença 

na palestra do dia 9 de julho, na FIEC. 

onforme já divulgado 

anteriormente, lembramos a(o)s 

soamarino(a)s sobre a realização 

da palestra a se realizar no dia 9 de 

julho, às 19:00 no auditório Waldyr 

Diogo, na FIEC. O Almirante de 

Esquadra Bento Costa Lima de 

Albuquerque Junior ministrará palestra 

sobre o PNM - Programa Nuclear da 

Marinha e sobre o PROSUB - Programa 

de Construção de Submarinos, 

importantes projetos estratégicos de 

defesa do País. 

 

Conforme orientações da 

organização do evento, segue abaixo 

informações adiciona, no que se refere à 

condução do evento: 

 

O evento ocorrerá no Auditório Waldyr Diogo, na FIEC, localizado 
na Avenida Barão de Studart, nº 1980 – Aldeota. 

 
O palestrante, Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e 

Tecnológico da Marinha, abordará assuntos relacionados aos 
Projetos Estratégicos da Marinha do Brasil que despertam grande 

interesse da Universidade, da Indústria e do Governo, formando 
o “hélice tríplice” para incentivar a inovação e o 

empreendedorismo. 
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No decorrer do evento será observada a sequência abaixo 

transcrita: 

1) Às 19:00h, abertura da Sessão pelo Presidente da Sociedade 
Amigos da Marinha no Ceará, SOAMAR-CE Dr. Meton César de 

Vasconcelos. 
2) Exposição do Alte. Esq. Bento Costa Lima Leite de 

Albuquerque Junior, com duração de 50 minutos. 
3) Coffee break de 20 minutos com inscrição dos interessados na 

participação dos debates. 
4) Fase dos Debates, com duração de 50 minutos. 
5) Palavras do Presidente da SOAMAR-CE e encerramento.   

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

a) o “curriculum vitae” do palestrante estará disponível para 
leitura em um púlpito posicionado próximo à entrada do 

Auditório da FIEC; e 
b) solicitamos aos que comparecerem ao evento que assinem o 

Livro de Presença, disponível na entrada do Auditório da FIEC. 
 

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A FASE DOS DEBATES: 
 

a) Pessoal de apoio, posicionados nas laterais do Auditório, 
entregarão aos debatedores microfones para que eles formulem 

seus questionamentos; 
b) solicita-se aos debatedores que todas as perguntas sejam 

também apresentadas por escrito, de modo a possibilitar que o 

palestrante possa enviar as respostas por e-mail. Tal 
providência destina-se principalmente àqueles que, devido à 

exiguidade de tempo, não forem atendidos oralmente na Fase 
dos Debates; 

c) os modelos para os debates serão entregues, na entrada do 
Auditório, por ocasião da assinatura do Livro de Presenças ou 

pelos funcionários posicionados nas laterais; e 
d) os inscritos deverão assinalar no modelo de inscrição o e-

mail pessoal ou do trabalho. 
 

 

SOAMARINO(A) CONTAMOS COM A VOSSA 

PRESENÇA! 
 

  

                                               


