
AVALIAÇÃO DO COBENGE 2012 – Respondentes: PROFISSIONAL 
 

 

Resultado da pesquisa estimulada de avaliação do COBENGE 2012 - PROFISSIONAL 

 

Foi encaminhado por e-mail um convite para os participantes do evento responderem a um 

questionário que foi elaborado na ferramenta Google Docs. 

 

Total de respondentes: 76 

 

 

 

 

 Você participou do COBENGE 2012 na categoria: 

 

 

    

Profissional 
 

   76    100% 

    
 

 Concorda com um horário exclusivo para as Plenárias sem coincidir com 

nenhuma outra atividade? 

 

 

SIM 
 
   73     96% 

NÃO 
 
   3     4% 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS sobre a questão anterior: 

 

Concordo, mas achei que uma manhã inteira foi muito.  

Os atrasos prejudicaram os trabalhos. 

 

Talvez uma sessão de posters das 8:00 às 9:00 e depois começa a plenária, assim o povo já 

começa a chegar sem atraso para começar as 9:00 

 

Seria de bom tom deixar disponíveis (imediatamente após) os slides das apresentações das 

plenárias. 

 



São muitas atividades ao mesmo tempo. Talvez fosse interessante selecionar alguns trabalhos 

para a apresentação e apresentar para o publico geral. 

 

Nem sempre as temáticas abordadas nas sessões Plenárias são de interesse de todos e no 

período da tarde houve grande concentração de eventos simultâneos. 

 

Sim, porém, representaram mais da metade do evento. Talvez reduzir e "esparramar" as 

seções técnicas e dirigidas que ficam sobrepostas. 

 

Sim, concordo. 

 

Acredito que nem todos os temas discutidos nas plenárias são de interesse dos participantes 

 

 

 

 O Fórum de Dirigentes deve ocorrer em quantos dias? 

 

 

01 dia 
 
   30     39% 

02 dias 
 
   30     39% 

03 dias 
 
   11     14% 

Other 
 
   5     7% 

 

 Concorda que as apresentações nas Sessões Técnicas devam obedecer ao horário 

estabelecido no Caderno de Programação do evento? 

 

 

SIM 
 
   76     100% 

NÃO 
 
   0     0% 

Other 
 
   0     0% 

 

 

 Você participou como congressista, durante o COBENGE 2012, de quais 

atividades? 

 

 

 



 

Plenárias      59     78% 

Fórum de Dirigentes    31     41% 

Sessões Dirigidas     34     45% 

Sessões Técnicas     60     79% 

Sessões de Posters     26     34% 

 
 

 Você participou do COBENGE 2010 em Fortaleza? 

 

 

SIM 
 
   21     28% 

NÃO 
 
   55     72% 

 

 

 

 

 Você participou do COBENGE 2011 em Blumenau? 

 

 

SIM 
 
   31     41% 

NÃO 
 
   45     59% 

 

 



Para os itens abaixo, faça a sua avaliação:  

 

Legenda: EXC = Excelente 

BOM = Bom 

REG = Regular 

PÉS = Péssimo 

SO = Sem opinar 

 

 

 Divulgação feita para o evento: 

 

 
 

 

EXC 
 
   24     32% 

BOM 
 
   41     54% 

REG 
 
   9     12% 

PÉS 
 
   1     1% 

SO 
 
   1     1% 

    
 

 Serviço de Secretaria pré-evento 

 

 
 

 

EXC 
 
   31     41% 

BOM 
 
   36     47% 

REG 
 
   8     11% 

PÉS 
 
   0     0% 

SO 
 
   1     1% 

 

 



 Serviço de Secretaria durante o evento 

 

 
 

 

EXC 
 
   29     38% 

BOM 
 
   37     49% 

REG 
 
   9     12% 

PÉS 
 
   0     0% 

SO 
 
   1     1% 

 

 

 

 

 

 Local escolhido para o evento 

 

 
 

 

EXC 
 
   32     42% 

BOM 
 
   29     38% 

REG 
 
   11     14% 

PÉS 
 
   4     5% 

SO 
 
   0     0% 

 

 



 Espaço físico do evento (conforto e adequação) 

 

 
 

 

EXC 
 
   22     29% 

BOM 
 
   21     28% 

REG 
 
   31     41% 

PÉS 
 
   2     3% 

SO 
 
   0     0% 

 

 

 

 

 Abordagem dada aos temas nas Plenárias 

 

 
 

 

EXC 
 
   22     29% 

BOM 
 
   42     55% 

REG 
 
   11     14% 

PÉS 
 
   0     0% 

SO 
 
   1     1% 

 

 



 

 Temas das Sessões Dirigidas 

 

 
 

 

EXC 
 
   18     24% 

BOM 
 
   46     61% 

REG 
 
   4     5% 

PÉS 
 
   0     0% 

SO 
 
   8     11% 

 

 

 

 

 

 

 Temas do Fórum de Dirigentes 

 

 
 

 

EXC 
 
   14     18% 

BOM 
 
   40     53% 

REG 
 
   9     12% 

PÉS 
 
   0     0% 

SO 
 
   13     17% 

 

 



 

 Trabalhos apresentados nas Sessões Técnicas 

 

 
 

 

EXC 
 
   12     16% 

BOM 
 
   42     55% 

REG 
 
   12     16% 

PÉS 
 
   1     1% 

SO 
 
   9     12% 

 

 

 

 

 

 Trabalhos apresentados nas Sessões de Posters 

 

 
 

 

EXC 
 
   6     8% 

BOM 
 
   31     41% 

REG 
 
   11     14% 

PÉS 
 
   1     1% 

SO 
 
   27     36% 

 

 



 

 Área de exposição dos estandes 

 

 
 

 

EXC 
 
   5     7% 

BOM 
 
   31     41% 

REG 
 
   28     37% 

PÉS 
 
   6     8% 

SO 
 
   6     8% 

 

 

 

 

 Empresa de Turismo vinculada ao evento 

 

 
 

 

EXC 
 
   6     8% 

BOM 
 
   21     28% 

REG 
 
   20     26% 

PÉS 
 
   8     11% 

SO 
 
   21     28% 

 

 



 

 Programação social do evento 

 

 
 

 

EXC 
 
   40     53% 

BOM 
 
   24     32% 

REG 
 
   7     9% 

PÉS 
 
   1     1% 

SO 
 
   4     5% 

 

 

 

 

 

 

 Organização do evento 

 

 
 

 

EXC 
 
   33     43% 

BOM 
 
   31     41% 

REG 
 
   10     13% 

PÉS 
 
   2     3% 

SO 
 
   0     0% 

 

 



 

 Qual o motivo que o levou a participar do COBENGE 2012 em Belém-PA? 

(opcional) 

 

Ser no local onde moro e trabalho 

 

Boa propaganda de colegas que já havia participado. 

Relevância do tema. 

 

Intercâmbio de experiências e vivências educacionais. 

 

O congresso em si... espero não perder nenhum. 

 

Tema no COBENGE 

 

Sou pesquisador de Ensino de Física e havia participado dos COBENGEs de Curitiba e 

São Paulo. Como novamente tinha um trabalho que se inseria no Ensino de Engenharia, 

aproveitei a oportunidade de novamente participar de um COBENGE. 

 

Apresentação de Trabalhos 

 

Educação em Engenharia é um tema que deveria ser obrigatório em cursos de 

Engenharia. 

Eu e alguns professores do departamento sempre participamos do Cobenge com 

trabalhos sobre nossas práticas nas turmas de Engenharia. 

Acompanho o evento desde 2007, publicando trabalhos. 

 

Conhecer melhor a ideia de "professor engenheiro e o desafio de educar". 

Engenheira e professora e com algumas dificuldades pedagógicas. 

 

Interesse no tema formação do engenheiro, ser coordenadora de um curso de engenharia. 

 

Por ser um fórum sobre educação em Engenharia procuro sempre participar dos 

COBENGEs. 

A temática principal do COBENGE 2012 estimulou minha vontade e por isso elaborei o 

artigo que foi aprovado. 

 

Aprecio o formato intimista do COBENGE que passa longe dos insuportáveis congressos 

MEGAs... primados das vaidades acadêmicas  e das empresas multinacionais .... O 

Cobenge é excelente, sobretudo, pela  NÃO JUSTAPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE 

ESTRESSAM QUALQUER ESTUDANTE DE 20 ANOS IMAGINE QUEM NÃO MAIS OS 

TEM..... 

 

O CONBENGE 2012 foi um primor de receptividades afetivas a iniciar pelos lindinhos e 

lindinhas estudantes da UFPA que nos receberam com  o brilho de olhar da juventude 

sadia.  

 

Além destes destaco a atenção e gentileza do Prof. Nivaldo que é um cavalheiro 

preocupado com o cuidado para com o Outro seja um  reitor, um representante da 

CAPES, MEC,CREA, ITA,SESU, seja para com os pequeninhos sejam estudantes, 

docentes, prestadores de serviços plurais, uma formiga que passa.... atitude rara nos 

tempo de hoje... 



PARABÉNS A ORGANIZAÇÃO DO COBENGE 2012 E UMA SALVA DE ESTRELINHAS 

VERES GANHAS..... 

Profª Drª HELÔ BORGES ( Heloisa HelnaAlbuquerque Borges Quaesma Gonçalves) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 

(21)8860-4687" 

 

Tomar conhecimento de novas técnicas pedagógicas para melhorar o ensino de meu 

departamento 

 

Querer se envolver na discussão sobre Educação e conduta profissional, que é tema 

crítico para o país, não só na Engenharia mas em todas as áreas. 

Também conhecer o evento, do qual participei pela primeira vez. 

 

Assuntos do Fórum de Dirigentes e artigo publicado 

 

A necessidade de atualização de conceitos e ferramentas sobre educação em engenharia 

Interesse em participar das discussões propostas visando uma melhoria na educação em 

engenharia. 

 

Conhecer os trabalhos envolvidos em novas metodologias de educação em engenharia. 

Temas da plenárias. 

Sessões Dirigidas. 

 

1) Motivo 1: envolver-me profissionalmente nas discussões e tendências do ensino de 

engenharia do Brasil, para ampliar visões que de outra forma seriam endógenas, por eu 

atuar em poucas instituições próximas entre si. 

2) Belém-PA " 

Fui convidado a fazer parte da equipe da universidade que trabalho. Foi o meu primeiro 

COBENGE e gostei muito. 

Encontrar com os colegas e participar da sessões 

Sou docente da UFPA. 

Novas aprendizagens. 

 

Convite da Instituição onde trabalho, que é sócia da Abenge. 

Além da importância do evento, o mesmo ocorreu na universidade onde trabalho e pude 

participar da reunião dos dirigentes e também apresentar trabalho em sessão técnica 

 

Manter contato comas discussões sobre o ensino da engenharia no país. O Cobernge é o 

melhor encontro para este fim. Apresentamos também nossa proposta para sediar do 

Cobernge 2014 no ABC Paulista. 

 

Por ser professora e precisar conhecer essa nova áera de atuação, além dos trabalhos 

aprovados. 

A participação contínua nos cobenges depois que assumi como docente e o incentivo 

financeiro da universidade que permitiu a viagem e inscrição. 

 

Em primeiro lugar porque trabalho como professora nos cursos de Engenharia e no 

presente momento estou participando de Projetos de Aperfeiçoamento e Nivelamento da 

Aprendizagem das Ciências Básicas para os Cursos de Engenharia. Outro motivo 

bastante importante e motivador foi de o COBENGE deste ano acontecer em Belém do 

Pará, uma terra maravilhosa com um povo extremamente acolhedor.  

 



Por trabalhar no Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército. Sou 

responsável pela gestão de capacitação e ensino científico-tecnológico do Exército. O 

Instituto Militar de Engenharia é subordinado ao DCT. 

Fui indicado pela instituição onde trabalho. 

 

Como coordenador de curso, fui designado pelo Departamento da universidade na qual 

trabalho a participar do evento. Não tinha expectativas, pois ainda não havia participado 

de um COBENGE. Entretanto, fiquei surpreso, positivamente, com as temáticas e com a 

qualidade das discussões.  

 

Trabalho como docente em Engenharia (professora horista) há muitos anos. Devido ao 

fato de ser atualmente professora em tempo parcial da FTESM (Rio de Janeiro) ocorreu a 

oportunidade de participar do evento. 

 

 

 

 

 

 

 Que tema(s) você sugere para as Plenárias do COBENGE 2013 em Gramado? 

(opcional) 

 

Formação de Docentes em Educação em Engenharia 

 

Cotas racial e social. 

 

1 - Extinção do Sistema de Créditos e Requisitos na Graduação. 

2 - Adoção do sistema semestral-seriado na graduação ou do regime seriado. 

3 - Contratação de profissionais de Engenharia para lecionar com salário equivalente à 

metade dos docentes de 40 h DE. 

4 - Extinção da disciplina Projeto Final de Curso e readoção do ensino de projetos nas 

diversas disciplinas da grade curricular como ocorria no regime seriado..  

5 - Extinção do estágio obrigatório na graduação que retira os alunos das salas de aulas 

teóricas/conceituais para a iniciação científica ou estágios nas empresas (onde perdem a 

oportunidade de formar turmas e dar continuidade aos conhecimentos lecionados pelos 

docentes. 

6 - Adoção da obrigatoriedade de carga horária experimental mínima de 50% nos 

currículos de graduação. 

 

1. Educação presencial e educação a distância na era do conhecimento. 

2. NTICs na educação da engenharia - boas oportunidades e práticas. Neste sentido 

mostrar o que existe em termos de repositórios de objetos de aprendizagem nacionais e 

internacionais. Acho que este tipo de plenária é mais interessante do que as muito 

reflexivas, filosóficas que (indispensáveis) devem ser deixadas para um grupo menor nas 

SDs. Afinal na era do conhecimento precisamos das NTICs, não é mesmo? 

 

Construção de Projeto Politico Pedagógico 

 

- Desafios para um Bom Ensino de Engenharia  

- Evolução do Ensino de Engenharia - da régua de cálculo ao smartfone" 

O Crescimento Econômico associada à restrição da situação Ecológica: o Papel do 

Engenheiro nesta disputa. 



Possibilidades para a educação em engenharia. 

Mestrado e Doutorado em Educação em Engenharia (foi comentada a proposta de se 

criar)" 

 

Reformulação das grades curriculares de engenharias, diminuição da carga horária. 

 

Os temas que me interessam são metodologias ativas de ensino-aprendizagem e ensino 

para a sustentabilidade. 

 

ÉTICA NA EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, RISCO E DESAFIO NO MUNDO 

MODERNO. 

A FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS POR UMA OUTRA ECONOMIA 

EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA E SOLIDARIEDADE TÉCNICA 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA  E EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA" 

 

Reestruturação dos cursos de engenharia promovido pelo MEC. Em especial a 

""explosão"" do curso de Engenharia Elétrica em 5 novas engenharias. 

Por que as Universidades Federais não são tão fiscalizadas como as IES particulares 

quanto aos instrumentos avaliativos do SINAES? 

Políticas de governo para a educação nos próximos 10 anos. 

Convidar representante da comissão de educação do senado para falar das ações 

parlamentares pró-educação. 

 

Propostas de criação de MP em Educação em Engenharia. 

Metodologias Ativas na Educação em Engenharia 

Discussões sobre Resoluções 1010 e 1018. 

Posição do MEC (INEP) sobre as avaliações das IES, relacionadas aos cursos de 

Engenharia. 

 

Contexto e prática em engenharias 

 

EAD 

 

Práticas pedagógicas no ensino de engenharia. 

Diretrizes do MEC para os cursos de Engenharia. 

 

Apesar de parecer repetitivo, sugiro os seguintes temas: 

- que seja tratada a questão do nível de conhecimento dos ingressantes para os cursos de 

engenharia e os programas de "pre-cálculo", por exemplo.  

- que seja também tratada,para o mercado de trabalho atual, a questão da velocidade de 

adequação entre o curso, a demanda do mercado por novas aptidões tecnológicas e a 

preparação do professor neste contexto. 

 

Temas voltados para a atuação do aluno em comunidades rurais 

talvez não sejam adequados para plenárias, mas sugiro em geral: 

para fórum de dirigentes  

Os ""filhos do REUNI"" como anda a situação dos cursos criados através do reuni 

Reconhecimento de cursos 

e para sessões dirigidas: Avaliação de aprendizado 

para sessões técnicas: Atuação de Núcleos Docentes Estruturantes em cursos de 

engenharia 



Estratégias para o Aperfeiçoamento e Nivelamento da Aprendizagem das Ciências 

Básicas para os Cursos de Engenharia. 

 

Segue as palavras de um grande professor que tive o prazer de ser aluna: 

“Orientar os que não têm problemas, os que já nasceram vitoriosos, é muito fácil. 

Bastam-lhes pequenas correções de rumo. Mas, o mérito maior é sempre o de pegar os 

que têm dificuldades, dar-lhes o ânimo necessário para que acreditem no seu potencial, 

transformando-lhes também em vitoriosos.” 

Prof. Dr. Raimundo Nazareno Cunha Alves (1954-2004) 

 

A qualidade no ensino de engenharia. 

 

Do fundamental à engenharia: a formação do profissional 

 

O ensino de engenharia no mundo 

 

Carreira docente adotada pelas instituições de ensino particulares. 

 

 

 

 Faça comentários, críticas e sugestões, se achar necessário ! 

 

PARABÉNS aos organizadores! 

 

1 - Evitar que a Direção do evento casse a palavra dos debatedores nas plenárias, 

conforme ocorreu na 3a feira onde o Presidente da ABENGE  preferiu elogiar alguns 

ausentes (ou presentes?) para evitar atrasos da programação, mas não ofereceu 

contribuição concreta às questões discutidas. 

2 - Incentivar a discussão crítica dos temas acima descritos, alguns dos quais foram 

acolhidos pelo público da primeira plenária da 2a feira, porque os participantes da 

platéia demonstraram seriedade de propósitos e amor à causa da Educação em todos os 

sentidos (além da Engenharia), além de terem sido respeitosos em todas as suas 

intervenções. " 

 

1. Ministrei um minicurso (MC07) e fiquei um pouco frustrada com o troca troca de sala 

por conta de terem marcado 2 MCs na mesma sala. Outra coisa, poderiam dar uma 

cortesia para quem ministrou MC, por exemplo a anuidade da Abenge. Eu adoraria. 

2. Divulgar o Congresso mandando e-mail para as universidades periodicamente, e com 

sinopses do que vai acontecer, assim atinge-se mais amplamente o público. 

3. Rever o valor da inscrição. R$ 390,00 foi muito, não acha? Para que a camiseta? Eu a 

paguei na inscrição mas não uso camiseta, por exemplo. Deixe para quem quiser 

comprar avulso. 

4. A pasta deste ano foi muito boa, gostei e já estou usando :-) 

5. O passeio em Gramado poderia ser para uma vinícola? Que tal? 

Até Gramado! 

Ana Paula Figueiredo 

apsfigueiredo@gmail.com 

 

Gostaria de parabenizar a ABENGE e a comissão organizadora do COBENGE 2012 pelo 

ótimo trabalho realizado. 

 

Faltou local para comer no evento. 



 

Os  melhores trabalhos do COBENGE 2012 deveriam ser publicados na Revista da 

ABENGE. 

 

Não foi respeitado os horários de apresentação nas sessões técnicas, o que prejudicou  

 

O evento foi muito bom, apenas acho uma pena muitas actividades coincidentes no 

período da tarde, e aí não é possível acompanhar tudo o que interessa. 

 

É interessante as plenárias em um horário exclusivo. Porém, acredito que as seções 

dirigidas, seções técnicas e poster e fórum de dirigentes ocorrendo ao mesmo tempo 

prejudica a participação do congressista.  

 

no COBENGE 2013 cuidado com a segurança dos participantes "estrangeiros". 

Fui vitima de dois tombos. Um por falta de sinalização no prédio inacabado que acolheu 

as sessões dirigidas. 

Outro tombo por conta das obras no campus da UFPA.. devidos as chuvas havia 

distâncias inclinadas consideráveis  entre o meio fio e o alfato. 

A Cidade de Belem, centro urbano, possui verdadeiras crateras entre o meio fio e o 

asfalto por conta da chuva. Outros colegas cairam também a sorte é que ninguém 

quebrou uma perna. 

Sugiro que em Blumenau a organização levante os riscos para os pedestres 

""estrangeiros"" na cidade e arrumem uma maneira de divulgar no site do COBENGE. 

Não custa nada lembrar ao ""estrangeiro"" as armadilhas da Cidade rsrs. 

Do mais  DE,.DEZ, DEZ COBENGE 2012" 

 

Os horários devem ser rigorosamente cumpridos, pois no COBENGE 2012 isso não 

aconteceu. Apesar dos avisos dados pelo coordenador, vários trabalhos técnicos foram 

apresentados fora dos horários previstos (adiantamento de apresentações devido a falta 

do expositor anterior e atrasos em outras); 

- distribuição de pessoal nos eventos em locais onde o espaço é limitado. Por exemplo, 

uma grande massa foi conduzida 3 dias consecutivos para o mesmo restaurante, para 

almoçar. Resultado: filas muito grandes. Coffee break com o meso problema; 

- muitos trabalhos técnicos fracos. A seleção dos artigos deve ser mais criteriosa; 

- que o horário das plenárias seja cumprido e se dê oportunidade (tempo) para 

participação do público. 

 

A sobreposição de Sessões Dirigidas, Fórum Dirigentes e Sessões Técnicas não permitiu 

a participação em atividades interessantes pois coincidiam os horários. 

 

1 - As instalações para as apresentações das sessoes técnicas estavam 

aquem das condições mínimas. 

2 - A seleção dos trabalhos em cada sessão técnica foi sofrível tendo 

artigos completamente díspares numa mesma sessão e em ordem que nao valorizava nem 

permitia uma discussão/continuidade 

3 - Excelente auditório. 

 

Todos os temas das plenárias foram voltadas a professores e pouco para estudantes. Até 

mesmo algumas sessões estavam mais focadas em professores. Deve-se observar que 

tinham alunos inscritos também e que pouco foi oferecido de conteúdo a eles. 

 



Penso que o cobenge está muito focado em experiências de iniciação científica, quando 

deveria ter mais ênfase na discussão do projeto pedagógico dos cursos, na avaliação do 

inep, em demonstrar a importância das experiências de extensão e de iniciação científica, 

ou seja, muito mais se preocupar em discutir temas ligados a formação profissional, algo 

que não foi visto neste evento.   

 

Gostaria de dar os parabéns à organização do Cobenge 2012...  Foi tudo muito bom  e 

era visível a preocupação da organização para que tudo fosse bem.  Parabéns!!! 

 

Gostaria de registrar meus parabéns a toda a Diretoria da Abenge pelos trabalhos 

realizados para o ensino da engenharia em nosso país! 

 

O evento foi muito bom, porém acho que foi um tanto precipitado realizar o evento nas 

instalações de um prédio ainda em fase de conclusão, que não apresentava segurança e 

um bom acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais.  

Outro aspecto a ser observado foi o coffee break, em que os salgados foram servidos 

direto na mesa sem bandejas o que expõe a risco de contaminação, podendo ocasionar 

problemas de infecção alimentícia nos participantes. 

"Ao preparar recepções, a comida e bebida devem ser fartas e bem servidas. Tenho 

participado de alguns congressos em que se passa por situações constrangedoras 

buscando alimento e bebida atrás dos garçons. evitar acontecer isto. 

Sugiro, como houve recentemente no cobeq (congresso bras. de eng. quím.), que 

professores em início de carreira sejam incentivados a participar com isenção de taxa de 

inscrição e da hospedagem se possível, através da prestação de serviços durante o 

evento." 

"Gostaria de parabenizar os organizadores do COBENGE 2012. Em geral, foi possível 

perceber a organização e planejamento, e apesar das dificuldades financeiras foi-nos 

oferecido atrativos turísticos e gastronômicos de extrema qualidade. Além da qualidade 

dos trabalhos que foram discutidos. Realmente fui surpreendida pelo Congresso. 

 

Acredito que seria ainda mais interessante se houvesse maior investimento, tanto por 

parte de empresas e indústria como das instituições governamentais ligadas a educação 

para engenharia. 

Gostaria que a ABENGE fizesse uma maior divulgação de como afiliar-se a instituição. 

 

Faltou organização em relação aos coffe breaks com salgados colocados diretamente nas 

mesas sem guardanapo. 

 

O local escolhido era longe de qualquer restaurante ou cantina e havia fila grande para 

ônibus 

. 

Algumas sessões e mini cursos foram cancelados e não havia informação sobre isto. 

A sinalização no local do evento era precária 

 

Julgo que o modelo adotado nas plenárias não é muito efetivo. Os palestrantes trazem 

visões de suas organizações, diversas pessoas fazem perguntas, muitas vezes verdadeiros 

desabafos, e nada é gerado que contribua com a solução de problemas existentes na área 

de ensino em engenharia. Sugiro que em cada congresso seja eleito um tema crítico a ser 

resolvido e todos sejam engajados para a produção de soluções, mediante grupos de 

trabalho, culminando com um documento final traçando uma abordagem para a solução 

do problema. A implementação da solução implica na designação de um gerente, de uma 



equipe, responsável pela solução do problema, com escopo bem definido, cronograma, 

etc. 

 

As atividades das plenárias foram muito boas (temas e infraestrutura). 

A organização no primeiro dia do evento deixou a desejar. Senti um despreparo da 

equipe quanto a responder questionamentos em geral sobre o evento. Nos demais dias 

melhorou. 

A infraestrutura das demais atividades deixou a desejar. O local estava em construção. O 

barulho das obras atrapalhou alguns eventos. Algumas salas não tinha energia e alguns 

condicionadores de ar deixaram de funcionar. A Internet não era estável. 

 

Ficou evidente a dedicação da Comissão de Organização e o carinho e entusiasmo com 

que nos receberam. 

 

Em relação às plenárias, embora reconheça a competência dos palestrantes previstos, 

sugiro uma inovação tanto nos temas quanto nas pessoas convidads, pois parece ser 

sempre as mesmas pessoas com temas e apresentações já conhecidas.  

É lastimável que as autoridades do MEC enviem substitutos muitas vezes despreparados. 

 

Foi informado que os arquivos das apresentações seriam disponibilizados no site do 

evento; onde posso acessá-los? 

 

A sessão de posters poderia ser integrada à área (mais ampliada) do café. 

 

Creio que para qualquer professor vinculado às engenharias, este é um evento 

obrigatório. 

 

Penso que o horário de apresentação dos trabalhos deve ser diferente do horário 

estabelecido para o fórum de dirigentes. 

 


