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VI Fórum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia – Sustentabilidade 

Acadêmica e Sócio-Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

O “VI Fórum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia” é um evento idealizado pela ABENGE - 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA que reúne reitores, diretores, coordenadores e 

professores dos cursos de engenharia com o objetivo de discutir temas diretamente relacionados à Educação 

em Engenharia. 

OBJETIVO: 

Neste ano, O UniBrasil Centro Universitário irá sediar o evento com o tema “Sustentabilidade Acadêmica e 

Sócio-Ambiental” no dia 20 de maio, das 8h00 as 18h00, com uma programação que tem como proposta 

apresentar os últimos resultados do ENADE dos cursos de engenharia, discutir o impacto destes resultados nas 

Instituições de Ensino que ofertam estes cursos, debater sobre o perfil do egresso, e criar mesas redondas com 

empresas com foco na sustentabilidade sócio-ambiental para tratar das dificuldades e desafios encontrados 

por elas na busca pela redução dos impactos ambientais gerados pelos seus processos. 

Sediar o VI Fórum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia – Sustentabilidade Acadêmica e 

Sócio-Ambiental é uma oportunidade de trazer para a instituição e para a cidade de Curitiba discussões que 

proporcionam aos egressos e professores analisar criticamente o mercado de trabalho, tanto acadêmico como 

profissional, afim de buscar soluções para os problemas encontrados atualmente nas engenharias, como falta 

de infraestrutura adequada, projetos que ainda não atendem as diferentes parcelas da população, adequação 

aos selos LEED e AQUA, visando a formação de um profissional qualificado tecnicamente e um ser humano 

mais completo e ciente de suas responsabilidades. Também é objetivo do evento a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, além do entendimento do processo de ensino aprendizagem como 

multidirecional e interativo. 

JUSTIFICATIVA: 

A justificativa para a realização do evento está centrada nos desafios da nova geração de engenheiros, que 

deverão ser agentes de transformações, inseridos na realidade em que vivem, possuidores de valores 

socioculturais e ambientais, capazes de unir a técnica à gestão de pessoas e processos, em prol de uma 

sociedade com infraestrutura sustentável, preocupada com a escassez dos recursos não renováveis, eficiência 

energética e com o uso consciente das águas. 

INSCRIÇÃO:  www.even3.com.br/forumdegestores 
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LOCAL:  

UniBrasil Centro Universitário 

Rua Konrad Adnauer, 442 – Bairro Tarumã – Curitiba - PR 

Auditório Cordeiro Clève – Bloco 6 

PÚBLICO-ALVO: 

Reitores, Diretores, Coordenadores e Professores dos cursos de engenharia e profissionais do setor e alunos 

da Escola de Engenharias. 

PROGRAMAÇÃO: 

Horário Atividade Palestrante 

8h00 Abertura do evento 

1. Prof. Sérgio Ferraz de Lima 
Reitor do UniBrasil Centro Universitário 
2. Prof. Nival Nunes de Almeida 
Presidente da ABENGE 

8h30 

Mesa Redonda 1 - O ENADE 2014 dos 
Cursos de Engenharia: Resultados e 
perspectivas acadêmicas 

 

1. Profa. Cláudia Maffini Griboski 
Diretora de Avaliação da Educação Superior – 
DAES/INEP 
2. Prof. Vanderli Fava de Oliveira – ABENGE 
3. Moderador: Profa. Ana Maria Rettl - ABENGE 

10h30 Coffee break 

10h50 Debate sobre a Mesa Redonda 1 Moderador: Profa. Ana Maria Rettl - ABENGE 

12h00 Almoço  

 

13h30 Flipped Classroom Prof. Gabriel  Elmôr Filho - IME 

14h30 
Mesa Redonda 2 - Experiências Industriais 
em Responsabilidade Sócio Ambiental: 
Desafios e perspectivas 

1. Empresa ELCO SOLAR (15’) 
2. Empresa RETHINK (15’) 
3. Debate (30’) 
 
Moderador: Prof. Fernando Felice - UniBrasil 

15h00 Coffee break  

15h20 

Mesa Redonda 3 - Experiências concretas 
de parceria Universidade-Empresa com 
foco na produção de pesquisa e 
desenvolvimento em engenharia na área 
de sustentabilidade. 

1. UTFPR (25’) 
2. PUCPR (25’) 
3. Debate (40’) 
 
Moderador: Profa. Adriana Regina Tozzi - UniBrasil  

17h00 Encerramento 
Prof. Nival Nunes de Almeida - ABENGE 
Profa. Adriana Regina Tozzi - UniBrasil 
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REALIZAÇÂO:    

     

  

PATROCINADORES: 

 

 

 

APOIO: 

UTFPR 

PUC – PR 


