Ata da reunião dos Grupos de Trabalho da ABENGE
Salvador, 05 de setembro de 2018.
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2.
3.
4.
5.

GT01 – GTAAEE – Grupo de Trabalho de Aprendizagem Ativa em Educação em Engenharia;
GT02 – Ciências Básicas e matemática em Engenharia
GT03 – Grupo de Trabalho de Educação Empreendedora em Engenharia
GT04 – Grupo de Trabalho de Formação de Professores em Engenharia
GT05 – Grupo de Trabalho de Projeto Pedagógico e Gestão em Engenharia.

A reunião dos Grupos de Trabalho da ABENGE – GTs – foi realizada em 05 de setembro de 2018
com a presença dos seguintes professores: GT01 – GTAAEE – Valquíria Villas-Boas e Gabriela
Resende; GT02 – GT-CbME – Simone Schwertl e Gabriel Loureiro; GT03 – Elzo Aranha; GT04 –
Octavio Mattasoglio Neto e Angelo Eduardo Marques Battistini; GT05 – Vagner Cavenaghi.
Foram tratados os seguintes itens: 1. Certificados de participação: Foi solicitado a emissão de
certificados de participação nos GTs. 2. Comunicação dos GTs: Foi solicitado uma área no site da
ABENGE para inclusão de material ou dos links dos GTs. 3. Núcleo duro dos GTs: Ficou definido
que os GTs podem ser formado por colaboradores mais permanentes que serão o “núcleo duro”
do GT, responsáveis pela condução dos trabalhos do grupo. 4. Papel dos GTs: Ficou definido que
o papel dos GTs é produzir conhecimento que promovam o melhor entendimento da área e
produzir e chancelar documentos orientadores para a comunidade. A aspiração é que os GTs
sejam os embriões das áreas da ABENGE. 5. Cada GT deverá produzir um breve relato de
atividades realizadas na reunião de trabalho que acontecerá no COBENGE 2018 e encaminha-lo
ao Coordenador Geral dos GTs. 6. O prof. Angelo Battistini irá criar uma lista no Google.docs
para o controle de presença dos participantes na reunião dos GTs, essa lista deverá ser
encaminhada posteriormente à realização da reunião, para a Secretaria da ABENGE, que irá
emitir o certificado de presença aos participantes. Salvador, 05 de setembro de 2018. Octavio
Mattasoglio Neto, Coordenador Geral dos Grupos de Trabalho da ABENGE.

