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ADIADA PARA 30 DE NOVEMBRO DE 2011
O ENVIO DE EXERCÍCIOS PARA O CONCURSO DO PROJETO PRECITYE
90 prêmios entre 500 e 1.300 dólares.
O concurso, organizado pelo Programa Regional de Empreendedorismo e Inovação em Engenharia
(PRECITYE) e patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é uma iniciativa das
Entidades de Educação em Engenharia da Argentina (CONFEDI), Brasil (ABENGE), Chile (CONDEFI) e
Uruguai (ANII).
Saiba mais na página da ABENGE
SEMINÁRIO SINAES
Nos dias 10 e 11 de novembro ocorreu o Seminário de Avaliação do SINAES em Brasilia
comemorando os 7 anos de funcionamento do Sistema. Compareceram cerca de 180 representantes de
diversas IES e entidades relacionadas à Educação Superior. Foi feita uma retrospectiva dos 7 anos do
SINAES seguida de 4 painéis versando sobre a Avaliação Institucional, Articulação SINAES/CAPES,
ENADE e Avaliação de Cursos.
De uma maneira geral verificou-se que a resistência explicita à avaliação não subsiste, assim como
não foi verificado objeções às Dimensões da avaliação. Os maiores problemas verificados devem-se
principalmente a falta de uma cultura sedimentada de avaliação e também a problemas operacionais.
Houve intervenções no sentido de apontar o atual papel dos avaliadores que estariam mais para auditores,
entendendo que estes deveriam ter maior interação com as IES no momento da avaliação.
Foi pontuado também o funcionamento das CPAs e dos NDEs, que são exigências legais, a falta de
articulação entre as avaliações da Pós (consolidada) e da Graduação (em construção). Houve realce para a
questão do tratamento dado, em termos de avaliação, às grandes e pequenas IES, considerado como
“tratar diferentes” sob mesmos parâmetros. Em especial foi destacada a necessidade de se ter comissões
de áreas para a avaliação semelhante ao que ocorre hoje na CAPES. Outra questão que permeou os
debates foi a necessidade de se separar a avaliação da regulação.
O relatório do Seminário e as respectivas apresentações serão disponibilizados na página do INEP
(inep.gov.br).
CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Foi publicada na semana passada a Sinopse da Educação Superior. Um estudo sobre essa Sinopse
poderá ser encontrado na página da ABENGE nesta quinta feira, dia 18 de novembro de 2011.
MAIS NOTICIAS
15nov - Mudança na gestão do ensino gera polêmica nas universidades (enviada por Gilberto Cunha)
Neste ano, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado
Federal (CCT) aprovou o projeto de lei que transfere a gestão do ensino superior do Ministério da
Educação (MEC) para o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Faltando somente a aprovação da
Comissão de Educação e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para entrar em vigor, o
projeto do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) não é unanimidade entre especialistas em educação e
causa polêmica nas universidades.

11nov - Suspensão das Eleições em São Paulo acabou! E apuração dos votos foi garantida!
“A decisão de suspender a suspensão das eleições em São Paulo foi tomada pela Comissão Eleitoral
Regional na sua 18ª Reunião no dia 11 de novembro de 2011”.
10nov - Justiça anula eleição em São Paulo – (CONFEA, CREA-SP e MUTUA)
“Ao considerar a “complexidade do processo eleitoral”, e reconhecer que é “absolutamente impossível
o controle judicial de verificação das irregularidades relatadas”, o juiz Novély da Silva Reis, da 7ª Vara,
em Brasília, determinou a anulação das eleições realizadas ontem, pelo Crea São Paulo, para eleger
os presidentes do Confea e do Crea, e o diretor geral da Mútua, Caixa de Assistência”.
10nov - Resolução 1010 ainda precisa ser discutida
“A Resolução 1010 – que estabelece novos procedimentos para a concessão de atribuições

profissionais – foi o assunto que ocupou boa parte da tarde de trabalho da 1ª reunião extraordinária da
Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas em Engenharia Civil, que acontece hoje e
amanhã, na sede do Confea, em Brasília”.
09nov - Universidades novas vão abrir 4,1 mil vagas em 75 cursos
“Estudantes que pretendem ingressar em cursos de graduação públicos em 2012 devem ficar atentos
às oportunidades oferecidas por três novas universidades federais, em atividade há menos de três
anos. Com câmpus em sete cidades de quatro estados, essas instituições abrirão 4.160 vagas em 75
tipos de cursos”.
03/nov - Alta procura faz salário de engenheiro subir 20%
“A escassez de engenheiros vem pesando no bolso das empresas. O salário médio na área de
engenharia subiu entre 15% e 20% neste ano, de acordo com um levantamento feito pela consultoria
Michael Page a pedido do „Estado‟. Um profissional recém-formado em universidades conceituadas
consegue ocupar vagas com salários entre R$ 4.000 e R$ 5.000 no primeiro emprego, afirma o diretor
da consultoria, Augusto Puliti”.
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