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COBENGE 2012 (03 a 06 set 2012)
Os relatos do Fórum de Gestores, da Plenária Final e da Assembleia da ABENGE, estarão disponíveis no site
da Abenge até quarta feira (12set).
O evento contou com 744 participantes: 108 profissionais sócios; 150 profissionais não sócios; 292
estudantes, 133 isentos (locais); 34 diretores e convidados; e 27 expositores.
Foi aprovado na Assembléia que o COBENGE 2014 será realizado na Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora. O COBENGE 2013, conforme aprovado em 2011, será realizado em
Gramado RS (ver página da ABENGE).
Destaque: Na 1ª plenária do Cobenge, o representante da CAPES professor João Carlos Teatini discorreu
sobre a proposta de convênio CAPES/ABENGE para o oferecimento de Mestrado Profissionalizante em Educação
em Engenharia.

SITE DA ABENGE
O site da ABENGE passa a contar a partir do início deste mês com as seguintes novidades:
 Listagem de todas as diretorias da ABENGE:
Faltam dados sobre alguns diretores, portanto, solicita-se que enviem contribuições que possam aprimorar
esta listagem,
 Cobenges Anteriores: (dados gerais e anais)
Só temos registros dos Cobenges realizados a partir de 2008, assim mesmo incompletos. Por favor,
verifiquem e nos envie correções ou dados faltantes. Caso tenha dados e anais dos Cobenges faltantes,
por favor, nos envie para completarmos a série.
 Revista da ABENGE:
O site da Revista da ABENGE estava hospedado no site da Universidade de Passo Fundo (UPF), a partir
de uma gentileza do Professor Zacarias Chamberlain, que é também o Editor da Revista. Esperamos nos
próximos dias terminarmos a migração do banco de artigos e do cadastro da Revista.
A Revista está sob responsabilidade do Prof. Benedito (pela diretoria) e tem como Editor o Prof Zacarias.
 COBENGE 2013:
O site do COBENGE 2013 está hospedado no ambiente da ABENGE e será gerenciado pela Comissão
Organizadora do Cobenge UFRGS/ABENGE. Estamos aguardando o material a ser enviado pela
Comissão Organizadora para colocar as páginas no ar.

MAIS NOTÍCIAS




09 Set: FOLHA DE SÃO PAULO – O verdadeiro gargalo de engenheiros
Abrir mais vagas não adianta, nossos alunos têm limitações. A maioria não tem habilidades mínimas em matemática.
O resultado é a evasão dos cursos

03 Set: REVISTA EXAME – A falta que bons engenheiros fazem
A escassez de bons engenheiros não atrapalha apenas o aumento da produção — é um fator do baixo desempenho
brasileiro em inovação

01 Set: JORNAL DA UNIVERSIDADE (UFRGS) - pág 6 – Anos de Engenho:
Engenharia, o ensino e o crescimento de uma profissão que trabalha na busca de soluções





27 Ago: FOLHA DE SÃO PAULO – Onde estão nossos engenheiros?
Enquanto mais de 80% da alta burocracia chinesa é formada de engenheiros, no Brasil não devem ser 10%

02 Ago: EXAME.com - 3 desafios que impedem Brasil de ser um país de engenheiros
Dos alunos que começam algum curso de engenharia, 43% não o terminam, segundo a Associação Brasileira de
Educação em Engenharia (Abenge)".

EXAME.com, 02 AGO 2012: Com expansão, formação de professores deve ser prioridade
Para Liz Reisberg, do Boston College, o principal desafio das universidades é formar professores qualificados para
reverter queda de qualidade provocada pela expansão.
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