COBENGE 2011
(Blumenau, 03 a 06 de outubro de 2011)

RELATO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ABENGE
(Blumenau, 05 de outubro de 2011 – de 18:30 às 21:30)

MESA:

PRESENTES:

Nival Nunes de Almeida (Presidente), Marcos José Tozzi (VicePresidente), Ana Maria Mattos Rettl (Diretora Administrativa/Financeira) e
Vanderlí Fava de Oliveira (Diretor Comunicação)
Sócios Institucionais (26), sócios Individuais (71) e cerca de 30 não
associados.

IMPORTANTE:
Na listagem oficial de participantes do Cobenge constam 781 inscritos que somados
aos diretores da Abenge, aos professores organizadores locais, aos membros do
CDEN/CONFEA presentes e aos palestrantes do evento, elevam este número para
mais de 800 participantes. Recorde de participação no evento.
A ABENGE tinha como associados em dia até início de setembro 51
Institucionais e 352 Individuais.

PRINCIPAIS INFORMES, DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
1. DEFINIÇÃO DA SEDE DO COBENGE 2013
Candidataram-se a sediar o Cobenge 2013, cinco IES:
 Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP (São Paulo);
 Universidade Estadual de Londrina – UEL (Paraná);
 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-Minas;
 Parceria: Universidade Federal do ABC – UNIABC e Fundação Santo André –
FSA (São Paulo);
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
A candidatura da PUC-Minas ficou prejudicada, pois não teve representação na
Assembleia sendo, portanto, retirada. Cada uma das outras 4 Instituições, dispôs de 10
minutos para apresentar e defender a sua candidatura. Em seguida foram submetidas à
votação e a UFRGS venceu por ampla maioria dos votos individuais e institucionais. Com
isso, o Cobenge 2013 será realizado na cidade de Gramado/RS, organizado pela
UFRGS.

IMPORTANTE:
O COBENGE 2013 SERÁ COMEMORATIVO DOS 40 ANOS DA ABENGE
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Conforme aprovado no COBENGE 2010, o COBENGE 2012 será realizado na
cidade de Belém/PA de 03 a 06 de setembro de 2012, organizado pela UFPA.

2. RELATO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA
A Diretoria fez um breve relato da sua atuação nestes primeiros 9 meses de gestão.
As principais atividades foram as seguintes:
 Transformação da Plataforma de Campanha em Plano de Ação da Diretoria;
 Atividades do Projeto PRECITYE, coordenado pelo Professor Luiz Paulo Brandão
(IME) a partir de 2011 (ver página da ABENGE e www.ingemprendedores.org);
 Visita da nova Diretoria da ABENGE em maio ao MEC (SESU e SERES), CNE,
INEP, CAPES, CNPq, CNI, MCT (ver INFORMA ABENGE Nº 12 na página da
ABENGE);
 Realização do Fórum de Gestores em maio deste ano na Universidade
Presbiteriana Mackenzie;
 Participações no CDEN/CONFEA;
 Participações internacionais no IFEES, PAEE e ASIBEI em Lisboa/Portugal;
 Participações da ABENGE no INOVA Engenharia e no Pró-Engenharia;
 Novo site da ABENGE;
 Criação e publicação do INFORMA ABENGE que enviou 22 edições de janeiro a
setembro de 2011.
O Professor Osvaldo Nakao (USP) propôs e foi aprovado pela Assembleia,
parabenizar a Diretoria da ABENGE pela criação e edição do INFORMA ABENGE.

3. PUBLICAÇÕES ABENGE


LIVROS

Foi feito um breve relato sobre as a transformação da ABENGE em Editora (ver em
www.isbn.bn.br), com a edição de 3 livros neste ano:
 1º - “Engenharia em Movimento”: livro das Sessões Dirigidas do COBENGE
2010, que está sob responsabilidade do organizadores locais (UFC e UNIFOR) e
que deveria ter sido lançado no Cobenge 2011;
 2º - “Novas Metodologias para o Ensino Médio em Ciências, Matemática e
Tecnologia”: Organizado pela Professora Valquiria Villas-Boas, Fernanda Miotto
e José Arthur Martins (todas da UCS) e que foi lançado no Cobenge 2011;
 3º - “Desafios da educação em engenharia: vocação, formação, exercício
profissional, experiências metodológicas e proposições”: que está sendo
editado a partir dos resultados das Sessões Dirigidas do Cobenge 2011.


PERIÓDICO “Revista de Ensino de Engenharia”

O Presidente do Conselho Editorial da ABENGE, Professor Zacarias Chamberlaim
(UPF) fez um breve relato sobre a situação atual.
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O volume 29 Nº 1 / 2010 foi o último número publicado. O volume 29 Nº 2 /2010 está
pronto aguardando os recursos do CONFEA (que financia a revista) que não foram ainda
liberados, embora solicitados desde abril. Como as verbas do CONFEA não podem pagar
retroativos deve-se aguardar o fim do período eleitoral do Conselho para a liberação dos
recursos. Informou ainda que o 1º número de 2011 já está em fase final de edição.
A classificação Qualis/Capes da Revista (fev/2010) é a seguinte:
 B2
ENSINO
 B2
INTERDISCIPLINAR
 B3
EDUCAÇÃO
 B4
ENGENHARIAS I
 B4
ENGENHARIAS III
 B5
ENGENHARIAS IV
O Professor Zacarias relatou também a reunião do Conselho Editorial realizada em
04 de outubro durante o Cobenge com a presença dos Professores: Benedito G Aguiar
Neto, Luiz Paulo Brandão, Mario Neto Borges, Nival Nunes de Almeida e Vanderlí Fava de
Oliveira. Nesta reunião foram definidos como encaminhamentos principais:
 Em função dos atrasos de publicação, tornar a Revista também on line e publicar
de imediato a 2ª edição de 2010;
 Passar a aceitar artigos em português, inglês, francês e espanhol;
 Criar um periódico on-line especializado em relatos de experiências, visto que,
significativa parcela dos artigos recebidos pela Revista Abenge são desta
natureza;
Foi indicada como Editora desse periódico a Professora Adriana M Tonini
(UFOP). Posteriormente o Presidente da ABENGE, convidou o Professor Angelo
R Oliveira (CEFET-MG – Leopoldina) para ser o co-editor. Estes foram
incumbidos de elaborar uma proposta a ser submetida ao Conselho Editorial.
 Foi também discutida a criação de um Núcleo Editorial da ABENGE que
funcionaria como consultivo de todas as publicações da entidade.
Houve uma rica discussão na Assembleia sobre a Revista ABENGE que indicaram
na direção de se implementar estratégias visando:
 Divulgar mais a Revista da ABENGE, principalmente junto aos programas de Pós
Graduação;
 Buscar fontes alternativas de financiamento;
 Melhorar a classificação da revista no Qualis/Capes
 Buscar a internacionalização da Revista.
Sobre novo periódico, houve recomendações no sentido de que o Conselho Editorial
rediscutisse a sua criação com o objetivo de garantir prioridade à Revista da ABENGE.

4. CRIAÇÃO DO GT ABENGE
Também relatada pelo Professor Zacarias, a reunião proponente da criação do GT
Abenge ocorreu no dia 05 de outubro (mesma data da AG) entre 12:30 e 13:30. Tal reunião
ocorreu após convocação via cartazes e nas plenárias do Cobenge direcionada a todos os
participantes do evento. A reunião foi aberta pelo Presidente da Abenge, Professor Nival,
que explanou sobre os objetivos do GT e suas linhas gerais de atuação. O objetivo do GT
pode ser assim sintetizado:
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O GT Abenge tem como objetivo precípuo, subsidiar a Abenge na discussão dos
temas gerais de interesse da Engenharia em termos de formação e exercício
profissional, estruturando documentos e propondo estratégias de ação para viabilizar
as demandas que a entidade deve atender no campo da Educação em Engenharia.
Após esta explanação, o Prof Nival (Pres Abenge)passou a coordenação da reunião
para o Professor Vanderli (Dir Abenge) que contou com Professor Zacarias na relatoria.
Estiveram presentes e assinaram a lista de presença 30 professores conforme listagem
abaixo que, com isso, tornam-se os fundadores do GT.
 Angelo Rocha de Oliveira – CEFET-MG / Leopoldina
 Angelo Sebastião Zanini – USJT / SP
 Carlos Alberto Martins Ferreira – UEZO / RJ
 Carlos Alberto Dallabona – UTFPR / PR
 Carlos Almir M. de Holanda – UFC / CE
 Dante Alves Medeiros Filho – UEM / PR
 Fabini Hoelz Bargas Alvarez – UCP / RJ
 Gil Eduardo Guimarães – UNIJUI / RS
 Giovane Quadrelli – UCP / RJ
 João Melllo da Silva – UNB / DF
 Jose Aquiles Baesso Grimoni – USP / SP
 Kazuo Hatakeyama – UTFPR / PR
 Lisiane Fernandes de Carvalho – FURG / RS
 Luiz Augusto Contier – USJT / SP
 Luiz Capraro – UTP / PR
 Luiz Carlos de Campos – PUC-SP
 Luiz Edmundo Prado de Campo – UFBA / BA
 Mario Cavaleiro F. Garrote – IMT / SP
 Mauro Conti Pereira – UCDB / MS
 Michele da Rosa Andrade – FURG / RS
 Octavio Mattasoglio Neto – IMT / SP
 Orides Morandni Júnior – UFSCar / SP
 Osvaldo Nakao – USP / SP
 Valquiria Villas Boas Gomes Missell – UCS / RS
 Vanderli Fava de Oliveira – UFJF / MG (Dir Abenge)
 Walnorio Graça Ferrreira – UFES / ES
 Walter Libardi – UFSCar / SP
 Walter Logatti Filho – FIAR / SP
 Wilma Clemente de Lima Pinto – FURG / RS
 Zacarias Chamberlain – UPF / RS
A discussão teve como objetivo principal o levantamento dos tópicos que deveriam
ser objeto de discussão do GT. Foram elencados os seguintes temas:
 Diagnóstico – realizar um diagnóstico da situação da Educação em Engenharia
no país;
 Condições de Oferta - estabelecer quais as condições que um curso deve
oferecer para ser considerado como um curso de graduação em Engenharia;
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Diretriz Única para os Cursos de Engenharia – elaborar documento
defendendo diretriz única para todas as modalidades de Engenharia;
Obs: Já possuem diretriz própria: Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal e
Engenharia de Pesca. Também a proposta de Diretriz para os cursos de
Computação prevê a Engenharia de Computação como um curso por ela
abrangido. No entendimento dos proponentes isto significa “desregulamentar” a
formação em engenharia.
 Formação e Valorização do Professor de Engenharia – elaborar propostas de
cursos de formação de professor (presencial e/ou EAD) ou adotar alguma
existente, assim como, buscar fontes de financiamento. Ao mesmo tempo
elaborar propostas de valorização da atividade de ensino/aprendizagem e de
coordenação de cursos.
 Matriz do Conhecimento CONFEA/CREAs – elaborar documento contrário à
Matriz de Conhecimento tal como proposta e discutir formas de melhor
regulamentar a profissão de Engenheiro, inclusive buscando meios que garantam
que apenas cursos de Engenharia decorrentes de uma diretriz única da
Engenharia possam utilizar a denominação de engenharia e que apenas os
egressos desses cursos possam denominar-se Engenheiros;
 ABENGE / CREAs – elaborar propostas de incrementar a atuação regional da
ABENGE principalmente junto aos CREA’s;
 Avaliação de Cursos – discutir e elaborar propostas de avaliação dos cursos e
organização do ENADE para as Engenharias.
Foi criada uma conta no twitter para comunicação rápida @gtabenge e uma conta de
trabalho denominada gtabenge@gmail.com.
As próximas etapas do GT Abenge referem-se à determinação da ordenação desses
tópicos para discussão e início efetivo das discussões via internet.
Como o GT Abenge não tem recursos destinados, pretende-se realizar reunião
presencial no Forum de Gestores que deve ocorrer em maio de 2012 ou no Cobenge 2012
quando haverá um turno destinado à discussão e fechamento de documentos e propostas.

5. RELATÓRIO FINANCEIRO
O Professor Tozzi apresentou as contas da gestão anterior em nome do Professor
Osvaldo Luiz Valinote (Dir Financeiro da gestão anterior) que teve que se ausentar
justificadamente. Pelo Conselho Fiscal o Professor Carlos Almir M Holanda fez o relato e leu
o parecer sobre as contas. O Conselho solicitou que seja fornecido maior detalhamento das
contas e propôs a sua aprovação. Tal detalhamento deve ser encaminhado pela diretoria
anterior em seguida ao Cobenge. As contas foram então aprovadas.
Ainda no que se refere a este tópico, foi destacada a questão do baixo número de
associados em dia e também quanto ao valor da anuidade que está congelado há vários
anos. A Assembleia delegou à Diretoria da ABENGE tanto a questão relacionada ao valor
da anuidade, quanto ao tratamento dos associados inadimplentes. Foi sugerido ainda que a
diretoria buscasse informação junto à entidades congêneres com vistas a estabelecer uma
política de associação e de arrecadação mais eficaz.

6. POSICIONAMENTO ABENGE / CONFEA
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Durante a plenária na qual foi discutida a relação da ABENGE com o CONFEA, foi
criada uma Comissão para elaborar um documento de posicionamento sobre a participação
da ABENGE na elaboração da Matriz de Conhecimento e sobre a posição da Abenge sobre
esta Matriz. O documento foi apresentado pelo relator da Comissão Professor Mauro Conti
Pereira, qual seja:

MANIFESTO ABENGE SOBRE A RESOLUÇÃO 1010/2005 E SOBRE A
PROPOSTA DE ANEXO DENOMINADA MATRIZ DE CONHECIMENTO
Considerando o histórico e a filosofia apresentadas pelos membros da
CEAP/CONFEA em 4 de outubro de 2011 no COBENGE 2011, em Blumenau, SC,
relativos à resolução nº 1010/2005 do CONFEA e respectivos anexos que estariam
relacionados a uma matriz de conhecimento - não apresentada na ocasião - a
ABENGE esclarece que:
1. Nunca indicou nenhum de seus membros para representá-la institucionalmente
ou para participar de comissões de especialistas do CONFEA visando tratar do
assunto acima mencionado;
2. Nunca recebeu e nem tomou conhecimento de qualquer documento oficial da
CEAP/CONFEA sobre este tema para apreciação, análise e manifestação.
3. Declara ainda que o material apresentado é contrário ao que preconiza os
princípios fundamentais estabelecidos na LDB (lei de diretrizes e bases da
educação) de 1996.

Este documento foi aprovado por unanimidade. A Professora Ana Maria Rettl (Dir
Abenge) ainda esclareceu que nunca participou de reuniões sobre Matriz de Conhecimento.
Só recentemente foi convidada para participar de reunião de apresentação de software que
seria usado para operacionalizar a Matriz.

7. REPRESENTANTEÇÃO DAS ESCOLAS DE ENGENHARIA NO
CONFEA
Como já é tradição, a eleição da Representação das Escolas de Engenharia no
CONFEA foi realizada durante o Cobenge em processo eleitoral conduzido pelo CONFEA.
Votam os representantes da Escolas de Engenharia que possuem representantes nos
CREAs. Concorreu uma única chapa composta pelos Professores Walter Logati (FAIR / SP)
como titular e Osvaldo L Valinote (UFG / GO) como suplente. Acerca dessa eleição, o
Professor João Sérgio Cordeiro (Presidente Abenge 2005/2010) sugeriu que a diretoria
contatasse os eleitos cumprimentando-os e solicitando que fizessem, de fato, uma
representação das Escolas de Engenharia sendo interlocutor das mesmas procurando
estreita relação com ABENGE que as congrega, com objetivo de levar as demandas das
Escolas e da Abenge para o interior do CONFEA.
Blumenau, 05 de setembro de 2011.
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