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FORUM DE GESTORES DAS INSTITUIÇÕES, DAS ESCOLAS E DOS CURSOS DE ENGENHARIA
26 e 27 de Julho de 2011 na Universidade Mackenzie: veja em www.abenge.org.br
ENVIO DOS LIVROS PARA ASSOCIADOS EM DIA
Está sendo enviado a partir desta semana um volume do livro das Sessões Dirigidas 2009 - “Engenharia Sem
Fronteiras” e o CD com os 11 volumes da “Trajetória e Estado da Arte da Formação em Engenharia, Arquitetura
e Agronomia” para todos os associados que pagaram a anuidade 2011. Para os Institucionais estão sendo enviados
dois volumes de cada. Caso não receba até a 2ª semana de junho entre em contato com a secretaria da ABENGE.
AUDIÊNCIAS DA DIRETORIA DA ABENGE EM BRASÍLIA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO
Audiência na CNE
Presidente da Comissão de Educação Superior
Prof. Paulo Roberto Vieira Braga Barone.
Após as apresentações de praxe, o Prof. Barone fez uma breve
explanação sobre as atividades do CNE relacionadas à Engenharia.
Na verdade há estudos em andamento sobre a Educação Superior de
uma maneira geral. Ele defende uma reformulação que dê mais
autonomia para as IES e que as mesmas devem evoluir com o diálogo,
englobando todos os interessados, analisando sempre as tendências
internacionais. Informou ainda que estão sendo finalizadas as diretrizes
da Ciência da Computação e que a Engenharia de Computação deverá
ser abrangida por estas.
Nival, Tozzi, Ana, Barone, Benedito e Vanderlí

Audiência SESU/MEC
Secretário da Educação Superior, Prof. Luiz Cláudio Costa e Chefe de Gabinete, Rogério Guimarães.
Feitas as apresentações com um breve histórico sobre as relações da ABENGE com o MEC, o Prof. Luiz Cláudio
solicitou que a ABENGE elabore um texto contendo as principais reivindicações e posicionamentos. O Secretário
defendeu a liberdade de criação de novos cursos o que, aliás, foi incentivado dentro da proposta do projeto REUNI.
Informou que hoje não existem restrições à abertura de novas modalidades de Engenharia. Ficou acertada a
participação do Secretário na cerimônia de abertura do COBENGE 2011 (Joinvile, 03 de outubro) quando irá proferir a
palestra magna do evento.
O Prof. Luiz Cláudio apresentou ainda um trabalho que está sendo coordenado por ele sobre vagas e concluintes
em Engenharia, visando atender às necessidades por engenheiros no país, fazendo projeções até 2030 para diferentes
percentuais de crescimento do PIB, considerando que (aproximadamente) 1 milhão de dólares acrescido no PIB,
corresponde à necessidade de mais um engenheiro. No COBENGE 2011 irá apresentar este projeto e as propostas do
MEC para a Educação Superior em especial para as Engenharias.
A diretoria historiou a questão relacionada ao Projeto PRECITYE (*): O Prof. Luis Cláudio informou que a
dificuldade em atender ao compromisso do MEC com o Projeto, deve-se à restrições operacionais para repassar o
recurso e que iria estudar uma alternativa de garantir essa contrapartida devida pelo Brasil. Em seguida solicitou que
fosse repassado para o Chefe de Gabinete Rogério Guimarães, todos detalhes sobre o PRECITYE para um estudo
junto aos órgãos competentes.
(*) Programa Regional de Educación para el Desarrollo de Capacidades en Innovación Tecnológica y Emprendedorismo en Carreras
de Ingeniería (PRECITyE) - Argentina, Brasil, Chile e Uruguai - financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O
Projeto prevê contrapartida financeira do Brasil e está sob responsabilidade da ABENGE no Brasil e de entidades congêneres nos
países parceiros. O projeto foi coordenado até o início de 2011 pela Professora Nilza Zampiere (UFSM, cursando doutorado em
Portugal) e atualmente é coordenado pelo Professor Luiz Paulo Brandão (IME).

Audiência MEC - Secretario de Regulação, Prof. Luis
Fernando Massoneto

Audiência MEC - Diretor de Regulação e Supervisão
em Educação à Distância, Prof. Hélio Chaves Filho

Esta Secretaria está ainda em fase de implantação. De
todo modo, o Prof. Massoneto solicitou que a Abenge,
após divulgação do Conceito Preliminar de Cursos
(CPC) participe dos estudos visando uma melhor
interpretação do significado deste CPC na área de
Engenharia, em termos de análise absoluta e regional
do conceito.

O objetivo desta audiência foi, além da apresentação da
entidade, convidar o Prof. Hélio para participar como
palestrante da Sessão Plenária “Cursos de Engenharia
a Distância”, a ser realizada no COBENGE 2011
(Joinvile), no dia de 05/10/2011, no período da manhã. O
Secretário agradeceu e aceitou prontamente o convite.
Obs: já existem 6 cursos de Engenharia EAD.

Audiência INEP
Coord Geral de Avaliação, Profa. Suzana S. Funghetto
Diretora de Avaliação Profa. Cláudia Griboski
Presidente do INEP Profa. Malvina Tania Tuttman
A audiência ocorreu em reunião com a Coordenadora
Geral de Avaliação, Profa. Suzana Schwerz Funghetto,
com a Diretora de Avaliação Profa. Cláudia Griboski e com
a Presidente do INEP, Profa. Malvina Tania Tuttman.
O Prof. Nival fez uma exposição sobre a trajetória de
colaboração da ABENGE com o INEP e convidou a Profa.
Claudia, a Profa. Suzana e o Prof. Webster S Cassiano
(coordenador Geral-ENADE). para proferirem palestras no
Fórum de Gestores que ocorrerá nos dia 27 e 28 e junho
na Universidade Mackenzie em São Paulo, o que foi
prontamente aceito. Ficou acertada, também, a
participação da Profa. Cláudia no COBENGE 2011, no dia
06/10, pela manhã.
Os detalhes do ENADE estarão definidos até o dia
31 de maio. Entre os dias 30 de maio e 03 de junho,
haverá a 1ª reunião das Comissões que definirão os
conteúdos e competências para a prova ENADE
concluintes.

Vanderli, Nival, Malvina, Suzana, Ana, Benedito, Tozzi e Cláudia

Não haverá prova para ENADE Ingressantes. A nota
será substituída pela nota do ENEN e os que não
fizeram ENEN serão dispensados de fazer a prova. A
prova para os concluintes terá a mesma estrutura das
anteriores. Os novos instrumentos de avaliação de
Cursos e Institucional, estão em fase final de elaboração.

Audiência MCT
Subsecretário de Coordenação de Unidades de Pesquisa,
Prof. Archimedes D Ciloni (*)
O Prof. Arquimedes falou a respeito dos 18 Institutos de
Pesquisa sob responsabilidade da sua Subsecretaria e
anunciou a criação de mais 4. Relatou também aspectos da
recente missão brasileira na China realçando os
investimentos prometidos pela Foxconn, de US$ 12 milhões
em 6 anos, para produzir Ipads no Brasil com a possibilidade
de abertura de 20 mil vagas para engenheiros.
Colocou a Subsecretaria à disposição da Abenge e
informou que se colocará como intermedário das demandas
da entidade com o MCT.
(*) O Prof. Arquimedes já foi Conselheiro da ABENGE e
Presidente da ANDIFES.

Audiência CAPES
Coordenadora de Projeto Sul-Norte - Fátima Bataglin
Foi tratado com a Coordenadora as questões
internacionais nas quais a ABENGE está envolvida, em
especial sobre o financiamento do Projeto PRECITYE.
Ela ficou de levar aos escalões superiores para
estudar uma forma de se conseguir os recursos
necessários da contrapartida brasileira.

Vanderli, Nival, Archimedes, Benedito e Tozzi

Audiência CNPq
Diretor de Engenharias, Ciências Exatas e Humanas e
Sociais – Prof. Guilherme S Soares de Melo
O Diretor havia participado das reuniões realizadas
nos dias 13 e 14 no IPEA e na CAPES quando foram
tratados propostas para as Engenharias. Assumiu o cargo
há duas semanas, mas colocou-se à disposição da
ABENGE para trabalhos conjuntos de mútuo interesse.

MAIS NOTÍCIAS
10/05 - Graduação Engenharia é profissão rentável e tem emprego de sobra
09/05 - Instituições têm prazo até o fim da semana para informar dados ao censo
09/05 - Dia do Engenheiro Militar é prazo limite para inscrição em concurso da Aeronáutica
05/05 - Sindicatos de Engenheiros debatem Sociedade, Energia e Meio Ambiente durante 9º Consenge
02/05 - Últimas semanas para se inscrever ao Prêmio José Reis 2011
Produzido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional da Faculdade de Engenharia da UFJF.
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