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SUBMISSÃO DE TRABALHOS ÀS SESSÕES DIRIGIDAS COBENGE 2011 
SDs APROVADAS 

 
 As SDs estão abertas até o dia 31 de julho à meia noite (improrrogável) para inscrição de trabalhos que se 
transforão em capítulo de livro. Para isso leia com muita atenção as instruções contidas no Edital Complementar 
(http://www.cobenge2011.com.br/_upl/file/edital_chamada_SD_COMPLEMENTAR_1.pdf). 

 

DIRETRIZES PARA A PROVA ENADE 2011 ENGENHARIAS 
 
 Estão abertas até 19 de agosto, as inscrições dos Ingressantes e dos Concluintes habilitados ao ENADE 2011. 
Saiba mais sobre o ENADE em http://portal.inep.gov.br/enade. Veja também a Portaria 40/2007 atualizada em dez/2011 
que apresenta uma série de mudanças no ENADE 2011. 
 Nesta semana de 18 a 22, reuniram-se as Comissões de cada um dos 8 grupos da Engenharia para estabelecer 
as diretrizes para elaboração das provas que deverão ser publicadas no dia 29 ou de 30 de julho. Fiquem atentos, pois 
os grupos e os conteúdos das provas foram alterados em relação a 2008. 
 

INEP ABRE PERÍODO DE CADASTRAMENTO PARA INTERESSADOS 
EM ELABORAR E REVISAR ITENS PARA O ENADE 2011 

 
 Caros colegas Professore(a)s: Cadastrem-se e contribua para que as questões do ENADE sejam cada mais 

representativas dos nossos cursos. Período, 20 a 27 de julho de 2011. 
 

URGENTE  AVALIAÇÃO DE CURSOS DE ENGENHARIA 
 
 Fomos informados que os avaliadores da Engenharia cadastrados no INEP estão disponibilizando poucos 
períodos em suas agendas e há um grande número de cursos a serem avaliados. Solicitam que os avaliadores 
aumentem seus períodos de disponibilidade de avaliação. 
 Também está aberto o período para atualização de cadastro e inserção de comprovantes de vínculo e de titulação 
no E-MEC (http://emec.mec.gov.br/ – clique em Inscrição no BASIS) e também para novas inscrições de candidatos a 
avaliador. 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS ÀS SESSÕES DIRIGIDAS COBENGE 2011 
SDs APROVADAS 

 
 As SDs estão abertas até o dia 31 de julho à meia noite (improrrogável) para inscrição de trabalhos que se 
transforam em capítulo de livro. Para isso leia com muita atenção as instruções contidas no Edital Complementar 
(http://www.cobenge2011.com.br/_upl/file/edital_chamada_SD_COMPLEMENTAR_1.pdf). 

 

SEMINÁRIO ENGENHEIRO DO FUTURO 
 

 A UFMG convida para o Seminário Engenheiro do Futuro – Inovação no Ensino da Engenharia, que acontecerá 
nos dias 25 e 26 de agosto de 2011, no Auditório da Escola de Engenharia da UFMG – Campus Pampulha. 
 Palestrantes: Representantes da FRANKLIN W. OLIN COLLEGE OF ENGINEERING (Massachusetts, EUA) e do 
“Illinois Foundry for Innovation in Engineering Education (iFoundry)”, um instituto de integração empresa/escola 
vinculado ao COLLEGE OF ENGINEERING OF UNIVERSITY OF ILLINOIS (Illinois, EUA).  
 Haverá ainda duas mesas redondas debatendo a modernização na formação do engenheiro e os desafios e 
urgências para as engenharias no Brasil e no mundo. 
 As inscrições para o seminário poderão ser realizadas no período de 12 de julho a 05 de agosto de 2011, pelo site 
http://www.eng.ufmg.br/centenario/engenheirodofuturo. Mais informações: (31) 3409-3620 e 3409-1728. 

 

MAIS NOTÍCIAS 
 
20/07 - Inep abre período de cadastramento para interessados em elaborar e revisar itens para o Enade 2011 

O Inep abre hoje, dia 20, o período de cadastramento de docentes interessados em elaborar ou revisar itens para o 
Banco Nacional de Itens da Educação Superior.  
14/07 - Publicados conteúdos da prova dos cursos de tecnólogos   
13/07 - Faltam engenheiros no Brasil: déficit chega a mais de 75 mil profissionais 
12/07 - Guia de carreiras: engenharia civil  

 
Produzido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional da Faculdade de Engenharia da UFJF. 

NUPENGE 
 

file:///F:/Corresp/www.abenge.org.br
http://www.cobenge2011.com.br/cobenge/?p=102
http://www.cobenge2011.com.br/_upl/file/edital_chamada_SD_COMPLEMENTAR_1.pdf
http://portal.inep.gov.br/enade
http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/inep-abre-periodo-de-cadastramento-para-interessados-em-elaborar-e-revisar-itens-para-o-enade-2011?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2f
http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/inep-abre-periodo-de-cadastramento-para-interessados-em-elaborar-e-revisar-itens-para-o-enade-2011?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2f
http://emec.mec.gov.br/
http://www.cobenge2011.com.br/cobenge/?p=102
http://www.cobenge2011.com.br/_upl/file/edital_chamada_SD_COMPLEMENTAR_1.pdf
http://www.eng.ufmg.br/centenario/engenheirodofuturo
http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/inep-abre-periodo-de-cadastramento-para-interessados-em-elaborar-e-revisar-itens-para-o-enade-2011?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2fhome
http://portal.inep.gov.br/todas-noticias?p_p_auth=fH6nnvV7&p_p_id=56_INSTANCE_d9Q0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_d9Q0_groupId=10157&p_r_p_564233524_articleId=77921&p_r_p_564233524_id=77932
http://www.ecaderno.com/profissional/mercado-de-trabalho/3835/faltam-engenheiros-no-brasil-deficit-chega-a-mais-de-75-mil-profissionais-.html
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/guia-de-carreiras/noticia/2011/07/guia-de-carreiras-engenharia-civil.html

