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ABENGE PARTICIPA DE REUNIÃO INTERNACIONAL

Nival (1º à esquerda de pé – Presidente Abenge) e Vanderlí (1º à esquerda sentado – Diretor Abenge)
Nival e Vanderlí participaram no dia 04 de julho de reunião em Buenos Aires com representantes da
Argentina, Chile e Uruguai, para dar andamento no PROJETO PRECITYE que envolve os 4 países. Este
Programa Regional de Empreendedorismo e Inovação em Engenharia – Precitye - tem como objetivo
principal promover a cultura da inovação e do empreendedorismo nos cursos de engenharia do Mercosul.
No COBENGE haverá uma mesa que tratará dos diversos aspectos que envolvem este projeto.
ENADE 2011
Com já informado, os cursos de engenharia terão que inscrever todos os seus alunos ingressantes (alunos
que ingressaram no curso em 2011 até 16 de agosto) e concluintes (alunos que concluíram 80% do curso
e se formam a partir de 01 de setembro de 2011) no ENADE 2011. Como os ingressantes serão
dispensados, haverá prova somente para concluintes.
As Comissões dos Grupos representativos das diversas modalidades de engenharia já foram convocadas
para reunirem-se até o final do mês. Estes grupos discutirão as diretrizes das provas que deverão ter 10
questões de conhecimentos gerais, 10 questões de básico de engenharia (comum para todos os grupos) e
20 questões específicas para cada grupo. A novidade é que está sendo estudada a possibilidade de
dispensar de realizar o exame os alunos das modalidades que possuem poucos cursos no país.
INEP CANCELA AVALIAÇÕES REALIZADAS POR PORTADORES DE DIPLOMAS FALSOS




Inep encaminha denúnica de suspeita de fraude de diplomas dos avaliadores dos cursos de Direito ao
MPF e a PF
Fraude cancela avaliação de 4 cursos de Direito
Inspetor do MEC que avaliou faculdade de Divinópolis é suspeito de falsificar diplomas

MAIS NOTÍCIAS
06/07 - Cresce procura por cursos de Engenharia em Pernambuco
Uma das justificativas para o aumento significativo no interesse pelas engenharias é, na avaliação
de especialistas, a promessa de empregos.
05/07 - Confea promoverá capacitação de engenheiros haitianos
Promovida em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, a iniciativa visa a reestruturar o
Colégio Nacional de Engenheiros e Arquitetos do país.
Produzido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional da Faculdade de Engenharia da UFJF.
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