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FORUM DE GESTORES DAS INSTITUIÇÕES, DAS ESCOLAS E DOS CURSOS DE ENGENHARIA 

26 e 27 de Junho de 2011 na Universidade Mackenzie: www.mackenzie.br  

 
Organizado pela ABENGE 

 

 
ENVIO DOS LIVROS DAS SESSÕES DIRIGIDAS DE 2009 

Caros participantes das SDs 2009 como autores, por favor 
enviem-me o endereço para a remessa dos seus cinco 5 volumes 

 
Associe-se à ABENGE e receba um exemplar do livro das SDs 2009 outro das SDs 2010 (no prelo) e um CD com 

os 11 volumes da “Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. 
 

DIRETORES DA ABENGE PARTICIPAM DO ENCEP 
 

 Os diretores da ABENGE, Prof Nival (Presidente) e Prof. 
Vanderli (Dir. Comunicação.) estiveram presentes no XVI 
ENCEP (Encontro Nacional de Coordenadores de 
Engenharia de Produção) organizado pela ABEPRO 

(Associação Brasileira de Engenharia de Produção) que 
ocorreu em Joinvile de 18 a 21 de maio de 2011. 
 O Secretário da Educação Superior, Prof. Luiz Cláudio 
Costa, solicitou também à ABEPRO (ver boletim Nº 14) que 
elaborasse um texto contendo as principais reivindicações e 
posicionamentos da entidade. Em função disto, ABENGE e 
ABEPRO estão estudando elaborar um documento único a 
ser entregue ao Secretário. 
 O Prof. Luiz Cláudio tem adotado uma postura de 
bastante abertura à participação das nossas entidades. 
Diante das diversas manifestações da plenária do ENCEP no 
sentido de melhorar a formação Engenharia, principalmente 
através da capacitação dos docentes, o Secretário solicitou 
que lhe fossem enviadas propostas. Com isso lhe 
entregamos a proposta de Programa de Capacitação 
Docente da ABENGE que foi elaborada em 2008. 

 

 
Vanderli (Diretor Abenge), Adriana (Diretora Abepro), 
Luiz Cláudio (Secretário/SESU) e Nival (Pres Abenge) 

 

CENTENÁRIO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFMG 

SEMINÁRIO: ENGENHEIRO DO FUTURO – INOVAÇÃO NO ENSINO DE ENGENHARIA 

 

 Temos a satisfação de convidá-lo para o seminário Engenheiro do futuro – Inovação no Ensino de 
Engenharia, que tem como objetivo a troca de experiências com instituições nacionais e estrangeiras que 
sejam reconhecidas pelas boas práticas na formação de engenheiros. 

 Na oportunidade, receberemos o FRANKLIN W. OLIN COLLEGE OF ENGINEERING (Massachusetts, 
USA) e a IFOUNDRY, um instituto de integração empresa/escola vinculado ao COLLEGE OF 
ENGINEERING OF UNIVERSITY OF ILLINOIS (Urbana - Champaign, USA). São escolas criadas neste 
século, na região onde existem prestigiadas universidades americanas, que têm excelente aceitação dos 
seus egressos no mercado de trabalho e praticam efetiva interação com as empresas na busca de soluções 
em engenharia. O seu sucesso vem repercutindo intensamente na sociedade e na mídia dos Estados 
Unidos, inclusive porque, adotando metodologias educacionais inovadoras, exibem indicadores de retenção 
e evasão de alunos praticamente nulos, características que merecem atenção da Educação Superior no 
Brasil. 

 A segunda parte do evento será dedicada à abordagem de inovações curriculares a partir de 
experiências da EEUFMG e de contribuições de organizações que exercem papel relevante no processo de 
inovação da formação em engenharia no Brasil. 

 Outras informações poderão ser obtidas no hotsite http://www.eng.ufmg.br/centenario ou no telefone 
(31) 3409-3620.  

Prof. Alessandro Moreira - Vice-Diretor da Escola de Engenharia da UFMG 
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Abertura de concurso público para para ingresso no quadro do Magistério  
Superior da Universidade Federal de Santa Maria 

 
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria / Campus Santa Maria 
Departametno: Processamento de Energia Elétrica / Centro de Tecnologia 
Área: Controle Numérico 
Cargo/Classe: Professor Adjunto I 
Regime de trabalho: 40 horas/ Dedicação Exclusiva 
Requisitos: Graduação em Engenharia (qualquer engenharia) e Doutorado em Engenharia Elétrica ou 
Engenharia de Computação ou Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Mecânica ou 
Engenharia Química. 
Remuneração: R$ 7.333,67 mais alguns benefícios: vale alimentação (R$ 300,00), auxílio-plano de saúde 
(R$ 75,00 por dependente), periculosidade/insalubricade (dependendo da função). 
Inscrições: 04 de maio de 2011 a 02 de junho de 2011 - Pelo site: www.ufsm.br/concurso 
Edital: http://sucuri.cpd.ufsm.br/editais/pdf/edital2452.pdf 

  

MAIS NOTÍCIAS 
 

19/05 - 68ª Soeaa é lançada em Florianópolis 
O Tema Pesquisa Inovação e Conhecimento Profissional será foco das discussões da 68ª Soeaa que 
pretende reunir mais de 3500 profissionais e estudantes de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de todo o 
País. 
 
18/05 - Ensino Mercadante fala em criar 75 mil bolsas para formação de engenheiros 
 
17/05 - MEC terá novas secretarias em sua estrutura organizacional  
  
17/05 - UFSJ - Dcomp abre inscrições para pós em engenharia de software 
Até dia 19 de junho, o Departamento de Ciência da Computação (Dcomp) está com inscrições abertas. 
 
16/05 - Programa de Especialização em Engenharia da Embraer é tema de reunião no Confea 
Projeto de Certificação Profissional do Confea realiza visitas à Embraer, Ibracon e Ibape a fim de conhecer 
as melhores práticas no mercado. 

 

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

NUPENGE 
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