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NOTA DA 1ª EDIÇÃO
A Diretoria que assumiu a ABENGE a partir de 1º de janeiro de 2011, dentre as suas diversas ações, pretende
implementar um boletim, que será enviado por e-mail para os seus associados. As notícias publicadas neste i
informativo estarão também disponíveis no site da entidade (http://www.abenge.org.br/).
Gostaríamos de contar também com a colaboração dos nossos associados. Por favor, enviem notícias e eventos
relacionados à Engenharia para publicação na página da Abenge e nesse boletim.

TRANSMISSÃO DE CARGO NA ABENGE
No dia 21 de dezembro de 2010, na sede da
ABENGE em Brasília/DF, houve a transmissão de
cargos da diretoria da ABENGE (foto ao lado). Na
ocasião, a diretoria anterior fez um balanço da sua
gestão e apresentou à atual diretoria as
demandas já encaminhadas para o ano de 2011.
A atual diretoria traçou um plano de ação baseado
neste material e na sua proposta de campanha.
Ficam aqui registrados os agradecimentos e
o reconhecimento à diretoria que encerrou o seu
mandato 2005/2010. Durante este período a
ABENGE se consolidou e tornou-se uma
referência nacional e internacional em Educação
em Engenharia.
Foto das duas diretorias: Vanderlí, Ana, Silvia,
Nival, Benedito e Cordeiro (em pé) Tozzi, Mário
Neto e Valinote (sentados).

PUBLICADA A SUBSTITUTA DA PORTARIA 40
A Portaria Normativa Nº 23 “Altera dispositivos da Portaria Normativa Nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de
regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de
Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis)
e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições.”
A portaria 40 tratava da Avaliação (cursos e IES) e a portaria 23, além da Avaliação, trata também da Regulação e
da Supervisão. A portaria completa encontra-se publicada na página da ABENGE.

REFERENCIAIS CURRICULARES DOS CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURA
Os Referenciais Curriculares dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura que determinam, entre outros, as 26
denominação dos cursos de Engenharia que permaneceriam, ainda não foram publicados.
De outro lado, no portal e-MEC constam 44 denominações na aba de consulta por cursos. Dentre estas são
encontradas denominações novas como Engenharia da Mobilidade e Engenharia de Saúde e Segurança, mas não
constam Engenharia Industrial, Naval e Petróleo, entre outras.

NOVOS MEMBROS DESIGNADOS DA CONAES (DOU 03/01/201)
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
I - LAIS PINTO GOUVEIA: Representante do Corpo Discente das Instituições de Educação Superior;
II - REGINALDO ALBERTO MELONI: Representante do Corpo Docente das Instituições de Educação Superior;
III - SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL: Representante do Corpo Técnico-administrativo das IES;
IV - ROBERT EVAN VERHINE (UFBA), GUILHERME MARBACK NETO (UNIDERP – Anhanguera) e MARCELO
KNOBEL (UNICAMP) – “Representantes com notório saber científico, filosófico e artístico”.
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