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GOVERNO AMEAÇA IMPORTAR ENGENHEIROS
Veja reportagem na Exame.com sobre a proposta de importação de Engenheiros e a resposta da
FNE, CONFEA e ABENGE:



11/ago - Exame.com: Depois de médicos, Dilma estuda importar engenheiros
12/ago – Exame.com: Importar engenheiros seria um erro, diz categoria

COBENGE 2013 - http://www.abenge.org.br/cobenge-2013
Gramado, 23 a 26 de setembro de 2013
Além de comemorar os seus 40 anos, ainda haverá eleição da diretoria da ABENGE e uma densa
programação que objetiva discutir a atualidade e propostas de melhoria da formação em Engenharia.
Estará em discussão: A avaliação de IES e de cursos de Engenharia; a internacionalização da
engenharia com o “Ciências se Fronteiras” e o ARCUSUR; a substituta da 1010; e ainda a proposta de
Mestrado Profissional EAD em Ensino de Engenharia e Tecnologia (ProfEng), entre outros temas da
atualidade.

Resolução nº 1.048 do Confea consolida áreas de atuação, atribuições e atividades profissionais
“O plenário do Confea aprovou na tarde desta quarta-feira (14/8) a Resolução nº 1.048, que
consolida as áreas de atuação, as atribuições e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos
decretos-lei e nos decretos que regulamentam as profissões de nível superior abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea e Mútua.”
Acesse aqui a Resolução 1048.

120 ANOS DA ESCOLA POLITÉCNICA DA USP
A POLI/USP foi criada pela Lei Estadual nº 191 de 24 de agosto de 1893, sendo a terceira criada
no Brasil. A primeira foi Politécnica da UFRJ e a segunda a Escola de Minas de Ouro Preto. Veja o
artigo do Professor José Roberto Cardoso, diretor da Poli:120 anos da Escola Politécnica da USP.

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFJF COMPLETA 99 ANOS
Neste dia 17 de agosto a Faculdade de Engenharia da UFJF completa 99 anos. A Faculdade foi
fundada por professores que saíram do Instituto Politécnico da Academia, criado em 1909 para formar
engenheiros que a 8ª Escola de Engenharia criada no Brasil e a 1ª em uma cidade que não era capital.
Em 2014 a Faculdade faz 100 anos e, dentro dos festejos, realizará o COBENGE 2014.

MAIS NOTÍCIAS



14/ago - Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia e Agronomia foi oficializada nesta terçafeira
14/ago - O poder público e a engenharia
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