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DIRETORIA DA ABENGE SE REÚNE COM O NOVO PRESIDÊNTE DO CONFEA 
 

 No dia 01 de fevereiro de 2012 a Diretora da 
ABENGE (Nival, Tozzi, Ana, Vanderlí e Benedito) 
reuniu-se por quase 2 horas com o Presidente do 
CONFEA, Engenheiro Civil José Tadeu da Silva 
que assumiu o cargo a partir de 01 de janeiro de 
2012 e com o Gestor Especial do CONFEA, 
Professor Pedro Lopes de Queiroz.  

 O Presidente do CONFEA fez uma 
exposição sobre as suas metas e propostas 
mostrando grande conhecimento sobre o sistema 
CONFEA/CREAs e reconhecendo a necessidade 
de aprimoramento para atender as atuais e novas 
demandas. Ressaltou a necessidade de se 
investir em Ciência e Tecnologia aliada à 
formação em Engenharia e Tecnologia e mostrou 
preocupação com o significativo aporte de 
engenheiros de outros países notadamente na 
área de Petróleo e Gás. 

 
Tozzi, Nival, Ana, L Tadeu, Pedro, Benedito e Vanderlí. 

 Quanto à Matriz de Conhecimento (anexa da Resolução 1010) destacou que o CONFEA encontra-se 
aberto para continuidade da discussão. Ainda não está aprovada e não há data marcada para deliberação. 

 No que se relaciona diretamente à ABENGE, destacou o seu entendimento sobre a importância das 
entidades na construção e implementação das atividades do CONFEA, mostrando que inicia-se um novo 
patamar nas relações do Sistema com as entidades, baseada na parceria e no dialogo permanente. 

 A diretoria da ABENGE destacou as atividades que já vêm sendo desenvolvidas com o CONFEA e a 
intenção de dar continuidade e implementar novas ações conjuntas. Por fim convidou o Presidente do 
CONFEA para ministrar palestra no COBENGE 2012 o que foi prontamente aceito. 

Veja também em: Educação é pauta de encontro entre Confea e Abenge 
 

NOVO PRESIDENTE DO INEP 
 

 A Professora Malvina Tuttman (UNIRIO) foi exonerada da presidência do INEP em 26 de 
outubro, no entanto, ainda exerceu a seu pedido a atividade até esta quinta dia 02 de fevereiro. O 
novo Presidente do INEP será o Professor Luiz Cláudio Costa, atual Secretário da SESU/MEC. 
Para ocupar o lugar do Professor L Claudio (UFV), o mais cotado é o Professor Professor Álvaro 
Prata (reitor da UFSC), embora o nome do Professor Amaro Lins (ex reitor UFPE) tenha sido 
também mencionado. 

 
LIVROS DAS SESSÕES DIRIGIDAS 

 

 Livro das SDs2010 (Fortaleza) – O livro ficou pronto e estará sendo enviado para os 
autores durante o mês de fevereiro. 

 Livro das SDs 2011 (Blumenau) – os capítulos ficaram prontos e a 1ª versão do livro será 
enviada nesta semana para os Organizadores do COBENGE 2011 em Blumenau, para as 
providências finais (revisão, editoração e impressão).  

 
 
 
 

IMPORTANTE: ANUIDADE 2012 
 

 A Anuidade 2012 (75,00 sócio individual e 600,00 sócio institucional) será paga mediante 
cadastramento e geração de boleto pelo próprio associado no site da ABENGE a partir de início 
de março. Para ficar em dia com a entidade, bastará pagar a anuidade 2012, não havendo 
necessidade de quitação de anuidades anteriores. Os associados novos e antigos farão o mesmo 
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procedimento de cadastramento e geração de boleto no site da ABENGE . 
 

EVENTOS: 
 
 Veja o calendário de eventos internacionais na área de Educação em Engenharia elaborado pela 
European Society for Engineering Education. Clique em: 
  http://www.sefi.be/wp-content/uploads/SEFI%20Calendar%202012.pdf 
 
 OUTROS: 
 

 16 a 18 maio: ENCEP 2012 (Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Engenharia 
de Produção) 
 

 13 a 17 fevereiro: Segundo Workshop Internacional de Verão do IEE – USP – PRH-04 

 

 26/27 junho: VII SEPRONE (Simpósio de Engenharia de Produção da Região Nordeste) 

 

 17 a 20 julho: Simposium Iberoamericano de Educación, Cibernética e Informática (SIECI 2012) 

 

 25 de julho: FORUM DE GESTORES DAS IES DE ENGENHARIA – em breve será divulgada a 
programação. 

 

 26/27 julho: PAEE2012 Symposium (São Paulo) – envio de trabalhos adiado para 15 de fevereiro. 

 

 06 a 09 agosto: International Forums of Systems and Mechatronics 

 

 COBENGE 2012: 03 a 06 de setembro em Belém do Para. 

 

 ENEGEP 2012: 15 a 18 de outro de 2012 em Bento Gonçalves - RS 
 

VEM AÍ ABENGE 40 ANOS ... aguardem 
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