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FORUM DE GESTORES DE ESCOLAS E CURSOS DE ENGENHARIA 
 
 Com as novidades surgidas tanto no meio educacional (Res 040, Enade 2011, Referencias 
Curriculares, etc.) quanto no profissional (Res 1010, matriz de conhecimento, registros Creas, etc.), além 
das mudanças de dirigentes no INEP e no MEC, a diretoria da ABENGE resolveu organizar no início de 
maio de 2011 um seminário do Fórum de Gestores para compartilhar informações, discutir e estabelecer 
diretrizes e encaminhamentos que porventura decorram destas questões. 

Em breve será enviado a todos mais detalhes sobre este evento. 
 

 
 

MUDANÇAS NO MEC E NO INEP 
 

 O Presidente do INEP, Professor Joaquim José Soares Neto foi exonerado no dia 18 de janeiro. Nesse 
mesmo dia foi nomeada presidente (ou presidenta?) do INEP a Professora Malvina Tânia Tuttman Reitora 
da UNIRIO confirmando o informado pela ABENGE em edição extra deste no dia 15 de janeiro. Veja no 
DOU do 18 de janeiro. 
 Nesta mesma edição do Diário Oficial encontra-se a nomeação do Professor Luiz Cláudio Costa para a 
SESU, também conforme antecipado pela mesma edição extra do ABENGE Informa. 
 Ainda sobre as mudanças o Ministro Haddad anunciou que o MEC criará novas Secretarias. “Uma 
delas, destinada a cuidar especificamente da questão da regulação dos cursos superiores. O primeiro titular 
será o professor Luís Fernando Massonetto, da Universidade de São Paulo (USP)”, conforme disposto na 
página do MEC. Na página onde consta a notícia há também um link para o perfil dos novos integrantes do 
ministério. 
 
 Veja notícias correlacionadas: 

• Malvina Tuttman: “o Inep é um instituto de pesquisa” 
• Reitores de Universidades Federais assumem a SESu e o Inep 

 
 
 

VEJA MAIS NOTÍCIAS SOBRE A ENGENHARIA 
 

• Profissionais podem registrar livros e trabalhos acadêmicos no Confea 
• Engenharia busca contornar efeitos do ''conflito de gerações'' 

 
 

 
VAGA PARA PROFESSOR DE ENGENHARIA MECÂNICA NA PUC RIO 

(Em tempo integral e dedicação exclusiva) 
 
Perfil: formação em engenharia e ciências mecânicas ou áreas afins, e experiência ou potencial para 
atividades didáticas, pesquisa e captação de recursos (indústria e órgãos de fomento). Espera-se que os 
profissionais contratados formem seus grupos de pesquisa e que tenham forte envolvimento com atividades 
de investigação científica, ensino de graduação e de pós-graduação. 
Início: primeiro semestre de 2011. 
Documentos: currículo atualizado; carta de intenções justificando o interesse pela posição; cópia da carteira 
de identidade; nomes e endereços de duas pessoas capazes de prover referências profissionais. 
Os documentos acima devem ser enviados, por meio eletrônico, para pgmec@puc-rio.br. Ou por correio 
para Comissão de Seleção de Docentes -  epartamento de Engenharia Mecânica PUC-Rio 
Rua Marquês de São Vicente 225 - Rio de Janeiro, RJ 22453-900 
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