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2º ANO
A atual diretoria da Abenge, ao completar o seu segundo ano de mandato, vem desejar a todos que 2013 seja melhor do
que foi 2012. Além de continuar ampliando a inserção da ABENGE no cenário nacional e internacional, a diretoria tem como
uma das principais metas para 2013, a viabilização do Mestrado Profissional em Ensino de Tecnologia e Engenharia em
parceria com SESU/MEC e com a CAPES.
Pode-se considerar que 2012 foi um ano positivo para a entidade. O ano foi iniciado com uma visita ao Presidente do
CONFEA recém-empossado, o engenheiro José Tadeu da Silva. Nessa reunião, entre outros, foi tratada a questão da Matriz
de Conhecimento anexa à Res 1010/2005, que até o momento está indefinida. O INEP também iniciou o ano com novo
Presidente, o Prof Luiz Claudio Costa que era da SESU/MEC. Para a SESU foi nomeado o Prof Amaro Lins.
Deve-se destacar também a realização do “II Fórum Nacional de Gestores de Instituições de Educação em Engenharia”
em 25 de julho na Universidade Mackenzie, que firma-se como o 2º evento anual da entidade .
Não se pode deixar de destacar também a presença internacional da ABENGE em reuniões com entidades congêneres
visando estreitar relações, quais sejam:

21/23 mar (Colômbia) - Reunião da Associação Ibero-americana de Instituições de Educação em Engenharia
(ASIBEI). Representante: Professora Ana Maria de Mattos Rettl;

22/27 jul (Panamá) - 10º Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI) que
ocorreu em Panamá City. Representante: Prof Vanderli Fava de Oliveira;

15/18 out (Argentina) - World Engineering Education Forun (WEEF 2012): Representantes: Nival N Almeida, Marcos J
Tozzi e Ana Rettl.
O COBENGE 2012, realizado em Belém (UFPA) foi marcante em termos de presenças e debates. A proposta de
Mestrado Profissional em Ensino de Tecnologia e Engenharia, que foi anunciada neste evento, está em andamento com a
realização de reuniões em Brasilia com SESU e CAPES e com o pessoal a UNB.
Em 2012 conseguiu-se ainda colocar em dia a publicação da Revista da ABENGE, além de hospedá-la no site da
entidade. Deve-se mencionar também que este site vem sendo incrementado, sendo que nele já se encontram disponíveis os
anais de COBENGEs anteriores, além da inserção da diretorias da Abenge desde a sua fundação. ABENGE esteve presente
também presente em organismos da imprensa conforme se pode verificar no link notícias do site da entidade.

NOTA DE FALECIMENTO
É com pesar que comunicamos o falecimento do Professor Cid dos Santos Gesteira que foi Professor e Diretor da
Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia e também Diretor da ABENGE nas gestões 1989/1990 e 1990/1992.

CRESCIMENTO DA ENGENHARIA
O crescimento do número de cursos continua acelerado. Em 2011 formaram-se 45.187 engenheiros e existiam em
funcionamento 2.417 cursos de acordo com a Sinopse da Educação Superior publicada pelo INEP em dezembro de 2012. Em
2010 formaram-se 41.112, o que significa um crescimento de aproximadamente 10% que é a média de aumento do número de
concluintes da década.
Em dezembro de 2012 foi contabilizado pelo Observatório da Educação em Engenharia no site do E-MEC a existência de
2950 cursos em funcionamento. Embora haja um crescimento significativo, no atual ritmos de crescimento, somente em 2020
será ultrapassada a barreira dos 100 mil engenheiros formados por ano.

NOTÍCIAS






31/12 - Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012
Reestrutura o plano de carreira do magistério federal. A nova carreira entrara em vigor no dia 01/03/2013.
19/12 - Sai resultado de propostas de cursos novos de pós-graduação
Mais dois programas de engenharia aprovados: UEM (Civil) e UEPG (Ambiental).
18/12 - MEC anuncia medidas para garantir qualidade de cursos e instituições
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou nesta terça-feira, 18, as medidas de regulação e supervisão
que serão tomadas, com base nos indicadores de qualidade referentes a 2011.
14/12 - Inscrições para doutorado no exterior vão até 31 de janeiro
Os interessados em cursar doutorado fora do Brasil já podem fazer a inscrição, pela internet, no Programa de
Doutorado Pleno no Exterior, oferecido pela Capes.
Projeto de Lei 4372/2012
Cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior – INSAES.
Produzido pelo Observatório da Educação em Engenharia da UFJF

