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DIRETORIA DA ABENGE VISITARÁ AUTORIDADES EM BRASÍLIA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO 

 
 A Diretoria da ABENGE já havia planejado visitar os principais organismos relacionados à formação em 
Engenharia de Brasília. Aguardava apenas que os cargos fossem preenchidos pelo novo governo e uma data que 
conciliasse as agendas desses organismos e da diretoria da ABENGE. As audiências ocorrerão no MEC, INEP, MCT, 
CNE, CAPES, CNPq e CONFEA. Na ocasião a Diretoria se apresentará às autoridades e reivindicará principalmente 
que sejam elaborados programas para o desenvolvimento das Engenharias (demanda histórica), entre outros, e se 
colocará à disposição para participar juntamente com seu corpo de associados, das atividades que busquem melhoria 
na formação e no exercício profissional em Engenharia.  
 

 
ENADE 2011 JÁ TEM CALENDÁRIO E PRIMEIRAS DEFINIÇÕES 

 
 No dia 18 de Abril, foi disponibilizada a Portaria Normativa Nº 8 (veja na página da ABENGE) que trata do ENADE 
2011. O calendário é o seguinte: 

• Até 31 de maio: Publicação das instruções para inscrição dos estudantes habilitados ao Enade 2011. 
• De 18 de julho a 19 de agosto: as Instituições devem inscrever os alunos habilitados para o Enade 2011. 
• De 22 a 31 de agosto: lista de inscritos disponibilizada pelo INEP para consulta pública e eventuais correções. 
• De 7 de outubro a 6 de novembro: disponibilização do questionário de avaliação para preenchimento dos 

habilitados ao Enade 2011 
• 06 de novembro de 2011 (13 horas): realização do Enade. 

 As provas ainda não estão oficialmente definidas, mas as Engenharias continuarão sendo subdivididas em 8 sub 
Grupos. Mais informação sobre o ENADE, consulte a página da ABENGE a partir de terça, dia 3 de maio. 
 

 
CRIADO O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E ENGENHARIA 

PROFESSOR MARCOS AZEVEDO DA SILVEIRA 
 
 No dia 28/4, no Decanato do CTC, o Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio) foi inaugurado o NECE 
- Núcleo de Educação em Ciências e Engenharia Professor Marcos Azevedo da Silveira - cujo objetivo é o 
aperfeiçoamento e modernização cursos de Graduação da PUC. Sua denominação homenageia Marcos da Silveira, 
professor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, falecido em 2009, um pioneiro na discussão crítica do 
ensino de Engenharia no país. 
 Sob coordenação da professora Leila Vilela, o NECE visa atender demandas da Educação em Engenharia, 
Ciências e Informação (CT&I), buscando aumentar a atratividade destes cursos, promovendo o diálogo entre os 
docentes, com a Abenge (Associação Brasileira de Educação em Engenharia) e com órgãos governamentais, de modo 
a contribuir para a formação de profissionais que atendam às necessidades atuais de desenvolvimento social e 
econômico do Brasil. Neste sentido, o NECE se mostra também como uma via de comunicação entre os departamentos 
e as coordenações da universidade, nos seus problemas comuns de desenvolvimento de metodologias adequadas para 
o ensino da Engenharia. 
 A criação deste Núcleo atende às conclusões dos seminários que a PUC-Rio realizou em Itaipava, em 2010, 
discutindo projetos para a próxima década. Neles, os perfis curriculares e o papel dos novos métodos e tecnologias de 
ensino foram debatidos, objetivando garantir a excelência em ensino e pesquisa, que é uma marca da universidade. 
 O lançamento contará com a presença de nosso Magnífico Reitor, além dos Vice-Reitores Acadêmico, 
Administrativo e Comunitário e, como Decano do CTC, gostaria de estender o convite a todos os colegas para a 
cerimônia e para o coquetel que se seguirá. 

Reinaldo Calixto de Campos - Decano do CTC 
 

 
MAIS NOTÍCIAS 

 
 29/04 -  Confea e MDIC preparam Censo dos Profissionais da Engenharia 
 28/04 - Andifes realiza Seminário sobre o PNE 
 25/04 - Ensino Setor aeroespacial busca engenheiros 
 19/04 - Graduação Engenharia é a profissão mais bem paga nos EUA 
 18/04 - Engenharia industrial brasileira cresce 320% em cinco anos 
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