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MAIS MUDANÇAS NO ENADE 2011 PARA A ENGENHARIA
No dia 18 de julho iniciam-se as inscrições para o ENADE 2011. Os ingressantes e concluintes da
engenharia devem ser TODOS inscritos.
 Ingressantes: ingressaram e se matricularam no curso em 2011.
Os ingressantes não terão que fazer a prova nem responder ao questionário, basta inscrevê-los.
 Concluintes: Se depois de 31 de agosto e concluíram 80% da carga total do curso.
Ainda não estão definidas as modalidades de engenharia que farão a prova e como será a prova.
Estamos atentos e assim que for definido informaremos por esse boletim e na página da ABENGE.

FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE ENGENHARIA
O Fórum foi realizado pela ABENGE em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos
dias 27 e 28/06/2011 nas dependências da MACKENZIE, em São Paulo, e versou sobre o tema
“AVALIAÇÂO”. As mesas versaram sobre:
 Mudanças do ENADE e Processos de Avaliação de Cursos pela Nova Portaria 40 da SESu:
diretrizes norteadoras dos novos instrumentos de avaliação e papel do ENEM no ENADE.
Palestrante: Cláudia Maffini Griboski, Diretora de Avaliação da Educação Superior, INEP
 Os novos instrumentos de Avaliação: Abrangência e Aspectos Operacionais.
Palestrante: Suzana Schwerz Funghetto, Coordenadora Geral de Avaliação dos Cursos de
Graduação e Instituições de Ensino Superior, INEP.
 As mudanças do ENADE das Engenharias em Razão da Portaria 40: mudanças nas provas, Grupos
da Engenharia, cálculo do IDD, repercussões no CPC e IGC.
Palestrante: Webster Spiguel Cassiano, Coordenador Geral ENADE, INEP
O evento revestiu-se de grande sucesso de público (~400 participantes das mais diversas regiões do
Brasil) e de resultado obtido. A elevada qualidade dos palestrantes conduziu a um grande número de
perguntas e a debates altamente profissionais sobre os temas apresentados. Ficou evidente a animação e a
motivação da platéia durante todo o tempo do evento. Pode ser observado, ainda, que a proposição de
eventos com temas atuais e fundamentais para a gestão dos cursos de Engenharia terá, sempre, o apoio de
professores, coordenadores e diretores dos cursos de Engenharia.
A Diretoria da ABENGE e a Universidade Presbiteriana Mackenzie agradecem a participação de todos
e, em especial, ao carinho e ao elevado profissionalismo demonstrado com os palestrantes convidados e a
equipe de profissionais da universidade.
MAIS NOTÍCIAS
Proposta de Diretrizes Curriculares dos Cursos da Área de Computação e Informática prevê Cursos de
Engenharia de Computação e Engenharia de Software.
30/06 - Estratégia, Engenharia, desenvolvimento nacional e contexto internacional
Momento é propício para desenvolvimento do Brasil, afirma presidente da Academia Nacional de
Engenharia.
24/06 - Procura por cursos de engenharia cresce mais de 30%
A ABENGE foi ouvida nesta matéria.
22/06 - CNPq discute a formação de Engenheiros para o Brasil
O CNPq promoveu no dia 22, a palestra “Contexto e Dimensionamento da Formação de Pessoal
Técnico-Científico e de Engenheiros”, proferida pelo técnico de planejamento e pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). Paulo A. Meyer M. Nascimento
20/06 - Escassez de engenheiros atinge setores importantes para o país
Ouça entrevista do presidente do Confea, Marcos Túlio de Melo, à Rádio Estadão.
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