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PROPOSTA ABENGE/CAPES DE MESTRADO PROFISSIONAL
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA AVANÇA
No dia 20 de novembro de 2012, as 11:00 horas na sede da Capes, em Brasília, foi realizada uma
reunião que tratou da elaboração da proposta de Mestrado Profissional em Ensino de Tecnologia e
Engenharia, conforme já anunciado no COBENGE do Pará e que havia sido recomendado no
COBENGE 2011.
Estiveram presentes os Professores Jorge Guimarães (Presidente da Capes), Amaro Lins
(Secretário de Educação Superior do MEC), João Carlos Teatini (Diretor de Educação a Distância da
Capes) e Nival Nunes de Almeida (Presidente da ABENGE).
O objeto principal da reunião foi a criação desse programa nacional para capacitação de pessoal de
nível superior para o exercício de atividades de formação nas áreas de Tecnologia e de Engenharia, a
partir dos novos paradigmas de aprendizagem com foco em inovação, empreendedorismo e solução de
problemas práticos e reais. Esse programa deverá empregar tecnologias inovadoras na formação para
ser ofertado nacionalmente, sendo promovido pela CAPES, SESu/MEC e ABENGE e ministrado por
Instituições de Ensino Superior associadas em uma Rede Nacional.
As IES que aderirem ao Programa deverão aprovar em seus Conselhos Superiores o curso a ser
proposto, de modo que atendam as demandas nacionais e regionais. O credenciamento do curso, a
coordenação e emissões dos diplomas ficarão sob a responsabilidade das mesmas instituições, que
deverão ser avaliadas normalmente pelos critérios da Capes.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!
Os anais dos Cobenges estão sendo inseridos na página da ABENGE e estamos também
recuperando a memória destes eventos. Caso tenha algum material que ainda não esteja na nossa
página, por favor, nos envie. Aproveitamos para agradecer ao Professor Luciano S B Nicolau da Costa
(UFPA) pelo valioso material enviado sobre Cobenges anteriores.

ATENÇÃO ASSOCIADOS!
Informamos aos associados que estão em dia com a sua anuidade 2012 da ABENGE
e que não receberam a Revista de Ensino de Engenharia e Livros das SD's,
favor contatarem a secretaria da entidade.
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