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1º ANO 

 
 O ano de 2011 pode ser considerado como de continuidade da retomada da importância da 
Engenharia no cenário econômico brasileiro em termos de necessidade de “Mais e Melhores 
Engenheiros”. Dentro dessa perspectiva a ABENGE esteve presente em diversos fóruns sempre 
propugnando pelo desenvolvimento da Engenharia e pela implantação de programas de melhorias da 
formação em Engenharia. Em 2012 pretendemos continuar essa luta de forma mais concreta junto às 
diversas entidades governamentais e da iniciativa privada. 
 O boletim ABENGE fará uma pausa durante o recesso. Caso surja alguma novidade importante 
podemos inseri-la na página ou editar um número especial do Informa ABENGE. No mais desejamos a 
todos os que militam na Educação em Engenharia um feliz natal junto aos seus e que 2012 seja o ano da 
consolidação dos nossos projetos. 

 
CENSO CONFEA 

 
 Termina dia 31 de dezembro o prazo para responder ao Censo do CONFEA. Para preencher o 
formulário clique em: http://censo.confea.org.br/home.seam.  
 Os dados decorrentes desse Censo, certamente em muito contribuirão para a formulação de politicas 
relacionadas à Engenharia. 

 
EVENTOS 

 
A Professora Valquiria recomenda (UCS) o seguinte site:  
ALE (Active Learning in Engineering Education)  

E ainda o seguinte evento: 11th Active Learning in Engineering Education workshop 
 

 
LIVRO 

 
 

Lançado o livro 
ANÁLISE ESTRUTURAL 

 
Autor: Professor Moacyr Kripta 

 
 

VAGA PARA PROFESSOR NA UNISINOS 
 
 A Unisinos seleciona *PESQUISADOR(A) / PROFESSOR(A) *para atuar em atividades de docência e 
pesquisa junto à Graduação e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas 
(nível mestrado acadêmico). A formação e a experiência acadêmica devem evidenciar adequação à área  
> de concentração em Gerência de Produção nas linhas de pesquisa do Programa: 
 - /Modelagem de Sistemas Empresariais/; 
 - /Planejamento e Gestão da Competitividade/. 
 Mais informações podem ser encontradas no site www.unisinos.br/oportunidades  
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