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REUNIÃO REALIZADA NA CAPES APROVA DESENVOLVER UMA PROPOSTA DE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
No dia 11 de abril de 2013, de 10 às 16 horas, reuniram-se na CAPES Diretores de 18
Escolas de Engenharia (UFPA, UFC, UFRN, UFCG, UFPE, UFBA, UNB, UFU, UFMG, UFJF,
UFRJ, PUC-RIO, IME, ITA, USP, UFSCAR, UNICAMP, UFRGS) com representantes da CAPES e
da ABENGE para tratar de uma proposta de criação do Mestrado Profissional em Ensino de
Engenharia e Tecnologia, conforme anunciado no Cobenge 2012 realizado em Belém/PA na
UFPA.
O Professor João Carlos Teatini, Diretor de Educação a Distância da CAPES, abriu os
trabalhos justificando a ausência do Professor Jorge Almeida Guimarães (Presidente da CAPES)
e fez uma explanação geral sobre as possibilidades de criação do Mestrado Profissional
explicando que o mesmo deveria seguir as linhas gerais que nortearam a criação do PROFMAT e
do PROFLETRAS que já estão em funcionamento. Em seguida o Professor Nival Nunes de
Almeida, Presidente da ABENGE fez uma explanação sobre a proposta de criação do Mestrado
mostrando as suas origens e desdobramentos, assim como, os resultados das reuniões com a
CAPES que ocorreram após o COBENGE 2012. O Professor Sandoval Carneiro Júnior,
Coordenador do Pró Engenharias da CAPES, também fez uma explanação sobre os
desdobramentos das discussões ocorridas neste Programa que teve, dentre as suas propostas a
criação de programa de capacitação docente em ensino de engenharia. Após isso foi aberta a
palavra para que os presentes apresentassem suas dúvidas e questões acerca da proposta.
Na parte da tarde, abriu-se a discussão sobre a proposta com uma breve apresentação do
PROFMAT que foi feita pelo Professor Paulo A Silvani Caetano, diretor do Centro de Ciências
Extas e de Tecnologias da UFSCar. Em seguida os presentes levantaram uma série de questões
concernentes ao programa em termos de limitações, vantagens e desvantagens e demanda, entre
outros. Ressalte-se que nenhum dos presentes se pronunciou contra a proposta. Ainda foram
discutidas propostas de encaminhamento para a elaboração da proposta a ser discutida pelas
instituições interessadas.
Ao final da reunião foi constituída uma Comissão para elaborar a proposta a ser discutida
pelas Instituições de Engenharia composta por representantes da ABENGE, UNB, USP, UFRN e
UFRGS. Esta proposta, depois de discutida pelas Instituições presentes em Brasilia no dia 11 de
abril, será levada às demais, para a constituição final da proposta de Mestrado Profissional em
Ensino de Engenharia e Tecnologia. No III Fórum Nacional de Gestores de IES em Engenharia
que se realiza no dia 22 de maio no IRE/Rio, haverá oportunidade de mais esclarecimentos sobre
a proposta.
Veja mais sobre esta Proposta e fotos da reunião na página da ABENGE.

