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ABENGE ATUANDO EM BRASILIA 
 
21/02 – 6º Encontro de Lideranças do Sistema CONFEA/CREAs  

A convite do CONFEA, os diretores da ABENGE Profs. Ana M Mattos Rettl, Benedito G Aguiar Neto e Vanderli Fava de 
Oliveira compareceram à abertura do evento como autores do Compêndio “Trajetória e Estado da Arte da Formação em 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. Na ocasião o Compêndio foi lançado em CD pelo Vice Presidente do CONFEA 
Prof. Pedro L Queiroz e pela Presidente do INEP Profa. Malvina T Tuttman. Estavam também presentes os autores Profs. 
João Bosco da Silva, Luiz Paulo M Brandão, Manoel Lucas Filho e Roldão Lima Jr.  
Os 11 volumes desse Compêndio foram escritos em 2009 por 59 autores e em fevereiro de 2010, na abertura do 5º Encontro 
de Lideranças do CONFEA, foram lançados os 3 volumes principais (em papel). Tão logo seja publicado o Censo da 
Educação Superior de 2011, previsto para maio, será lançada uma edição revisada e atualizada desse Compêndio. 
A ABENGE tão logo receba a sua cota de CDs, irá enviar para os associados em dia com a anuidade 2011. 

A Profa. Ana M Rettl, representando a ABENGE, ainda participou de outras atividades do evento até o dia 25/02. Dentre 
estas, destaca-se a participação na mesa Mercado na Engenharia e Formação Profissional e em atividades que trataram 
da participação de entidades no sistema CONFEA/CREAs. 

 
22/02 – O Prof. Vanderlí Fava de Oliveira participou da reunião da Comissão INEP/MEC do ENADE que está trabalhando na 

adequação do ENADE 2011 (o das Engenharias) à portaria 40. Dentre estas, destaca-se que a prova ingressantes será 
substituída pelo ENEM. Haverá mudanças que certamente determinarão alterações no IDD, CPC e IGC. 
O Prof Vanderlí ainda ficou em Brasília até o dia 25 participando das reuniões da CTAA/INEP/MEC (Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Avaliação). 

 
23/02 – A Profa. Ana M Rettl participou da reunião da Comissão INEP/MEC que está reformulando os instrumentos de avaliação de 

Instituições e Cursos em função das alterações determinadas pela Portaria 40. Esta reunião ainda continuou no dia 24/02. 
Veja os instrumentos atuais e os novos à medida que forem sendo inseridos. 
O Prof Vanderli que é também membro do GT de Graduação da ABEPRO, foi convidado, juntamente com o Prof. Gilberto D 
Cunha pelo Presidente da ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção), Prof Vagner Cavenaghi e pelo Vice 
Presidente Prof. Milton Vieira Jr para participarem da reunião com o Presidente do CONFEA Engenheiro Marcos Túlio. 

O Prof Vagner e o Prof Milton estavam em Brasília realizando contatos no CNPq, CAPEs, INEP, MEC e CONFEA para tratar 
de interesses da ABEPRO. 

 
24/02 – O Prof. Marcos J Tozzi, Presidente em exercício da ABENGE (Pres. Prof Nival está em N York/EUA), e a Profa. Ana M Rettl 

estiveram presentes na reunião do CDEN (Colégio de Entidades Nacionais do CONFEA). Na ocasião, falaram sobre a 
importância do material reunido no Compêndio “Trajetória e Estado da Arte da Formação em Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia” para os docentes e discentes, assim como, para as Instituições de Educação Superior do Brasil. A Profa. Ana 
está cuidando da recredenciamento trienal da ABENGE no CDEN/CONFEA. 

 
OBS: Nesta semana, à noite ou nos intervalos das atividades, os diretores da ABENGE se reuniram para discutir questões 
relacionadas à entidade. Esclarece-se que passagens e diárias foram financiadas pelos organismos que convidaram ou 
convocaram os diretores. O caixa da ABENGE está baixo, por favor, acerte a sua anuidade.  

 
 

MAIS NOTÍCIAS 
 

25/02 - Plenário do CONFEA decide data das Eleições do Sistema - O pleito será no dia 8 de novembro de 2011. 
 

25/02 - Crea-Jr tem novo coordenador nacional 
Estudantes já discutem preparativos para participação na 68ª Soeaa, de 27 a 30 de setembro, em Florianópolis (SC). 

 
23/02 - Sobre os cursos tecnólogos: 160 mil alunos fazem cursos tecnológicos considerados ruins  

 
22/02 - Mercadante defende a formação de mais engenheiros no País  

Ministro falou no painel "Política Nacional de CT&I e Política de Desenvolvimento Produtivo  
(Investimentos: Desafios e Oportunidades)", promovido pelo Confea. 

 
21/02 - Insuficiência dos projetos de Engenharia é principal fonte de corrupção 

Ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage, fez a abertura do painel 
“Combate à Corrupção no Brasil e no Mundo”, do 6º Encontro de Lideranças do Sistema Confea/Crea 

 
17/02 - Falsificação de diplomas de engenharia aumenta em Minas Gerais 

Crea-MG está apurando o exercício ilegal da profissão nos canteiros do Estado e fraudes para a obtenção de registro 
 
 

FORUN DE GESTORES DA ABENGE 
Na 1ª semana de maio: prepare os recursos para passagens e diárias: você não pode perder! 
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