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ASSOCIE-SE À ABENGE
Março é o mês de pagamento da anuidade da ABENGE. Se você ainda não é sócio, associe-se. Para
isso basta entrar no site, no link associe-se que está na página, preencha a ficha cadastral e eetue o
pagamento da anuidade (individual = R$75,00 e institucional = R$600,00). Por enquanto o associado recebe
a revista da ABENGE e o livro das SDs. Estamos estudando outros benefícios. Mas o mais importante é a
sua contribuição para a ABENGE continuar na luta pela defesa intransigente da melhoria da qualidade na
formação em engenharia e, também, na representação nacional e internacional dos interesses da nossa
comunidade de Engenharia.

A ABENGE AGORA É TAMBÉM EDITORA
Cadastramos a ABENGE como editora de publicações na Biblioteca Nacional e a partir de agora
nossas publicações ganharão o selo ABENGE como editora. Com isso também podemos solicitar os nossos
“ISBN” para o livro das SDs, para os anais do COBENGE e demais publicações de interesse da entidade.

SESSÕES DIRIGIDAS (SDS) NO COBENGE 2011
Novidades nas SDs para o COBENGE desse ano. As SDS serão escolhidas dentre propostas
encaminhadas para a Organização por dois autores (coordenador e relator) de IES distintas. A SD aprovada
vai receber contibuições de outros interessados e gerará um capítulo (multi autorarl) de livro a ser publicado
em 2012. Em breve será lançado o edital com as instruções e o calendário.

FOLHA DE SÃO PAULO ERRA DADOS DE NOVO
A Folha de São Paulo, na sua edição de 03/02/2011 publicou dados errados novamente sobre a
Engenharia. Desta vez foi um editorial “Engenharia à Distância”: “a notícia de que quintuplicou para algo
em torno de 8.600 o número de estudantes da área em cursos à distância, de 2007 a 2009” .... (grifo
meu).
Pelo que consta da “Sinopse da educação superior 2009” (pasta 7.4) que se encontra na página do
INEP haviam 1.181 matriculados em cursos de engenharia à distância. Trata-se de um erro crasso da
Folha.
Cursos
Matric
Engenharia Ambiental (2 cursos)
544
Engenharia Civil (1 curso)
113
Engenharia de Produção(2 cursos)
434
Engenharia Elétrica (1 curso)
90
TOTAL ENGENHARIA
1.181
Esse erro se soma ao cometido em 14/01/2010 quando a folha publicou que formaram-se 55 mil
engenheiros em2009. Na verdade foram 38.124 engenheiros. Depois errou de novo ao publicar que haviam
se formado 32 mil em 2009 na edição de 23 de janeiro.

MAIS NOTÍCIAS
O apagão de engenheiros (03/02/2011)
"A carência de mão de obra ultrapassa a disponibilidade do mercado nacional e não há expectativa para
formar profissionais em curto prazo", confirma Marcos Túlio Melo, presidente do Confea.
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