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HORÁRIO DE ATENDIMENTO ABENGE EM BRASÍLIA 

 
Caros Abengianos: 
O horário de funcionamento externo da ABENGE é de 09 às 12 e de 14 às 17: 
Telefones: 61 3347 0773 – Secretária: Pâmela Mezzomo 
e-mail: secretaria@abenge.org.br  

 
 

FINEP TEM NOVO PRESIDENTE 
 

 O novo presidente, nomeado no dia 28 de janeiro, é o professor GLAUCO ANTONIO TRUZZI ARBIX do 
Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
NOMEADO NOVO PRESIDENTE DO CNPq 

 
 No dia 25 de janeiro, foi nomeado para a Presidência do CNPq, o Professor GLAUCIUS OLIVA do Departamento 
de Física e Informática da Universidade de São Paulo (USP).– campus São Carlos. 

USP ESTÁ PRESTIGIADA ... 
 

 
ALUNOS DOS EUA COM PROBLEMAS DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 
 Menos da metade dos estudantes do médio dos EUA tem formação básica (matemática, etc.) suficiente para 
entrarem nas carreiras de Ciência e Tecnologia, é o que mostrou a Avaliação Nacional do Progresso Educacional de 
2009. A AP acrescenta que o Secretário da Educação Arne Duncan “, disse que os resultados mostram que os 
estudantes não estão aprendendo em uma taxa que irá manter o papel dos Estados Unidos como um líder internacional 
da ciência. 

Veja mais em: Less Than Half Of US Students Proficient In Science, NAEP Results Show. 

Parece que o problema de formação em Matemática é global ... 

 
Colaboração do Professor Zacarias (UPF) 

 
ENGENHARIA É A CARREIRA MAIS VISADA NO SISU 

 
 Curso também é o que mais ofereceu vagas aos que participaram do Enem. Com 251 mil inscrições, os cursos de 
engenharia foram os mais procurados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), site que seleciona os alunos 
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio para universidades públicas e institutos tecnológicos. 
 Em segundo ficou o curso de administração, com 103 mil inscrições, e, logo em seguida, medicina, com 85 mil. 
Além de ter sido a carreira mais procurada, engenharia foi a que mais ofereceu vagas: 15% das 83.125 disponibilizadas. 
O aluno pôde optar por até dois cursos. 
 No que se refere a concorrência, a maior está na carreira de radiologia, com 68 candidatos por vaga, somando-se 
todos os cursos da área. Depois vêm medicina (65) e relações públicas (50). Isoladamente, o curso mais concorrido é o 
de gestão ambiental do instituto federal de tecnologia de Rondônia: 683 candidatos por uma das três vagas oferecidas. 
 Os quatro menos disputados estão no instituto federal de tecnologia de Santa Catarina. Oferecidas em cidades do 
interior, as duas licenciaturas de matemática e uma de física e outra de química ficaram com concorrência de 4,5 a 5,3 
candidatos por vaga. Os índices de concorrência no Sisu refletem também a baixa procura por carreiras de formação de 
professores. Dos 50 cursos menos disputados, 33 são de licenciatura. 
 Entre as instituições, a Universidade Federal do Ceará foi a que recebeu o maior número de inscrições: 118 mil 
para 5.700 vagas. Em seguida, vêm as federais do Mato Grosso e do Rio, com 96 mil e 92 mil inscrições, 
respectivamente. A primeira chamada do Sisu foi divulgada no domingo. As matrículas são nos dias 27, 28 e 31, 
presencialmente nas próprias instituições. 
(Angela Pinho)  - (Folha de SP, 26/1). 
 

Colaboração do Professor Scavarda (PUC-Rio) 
 

Produzido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional da Faculdade de Engenharia da UFJF. 
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