
Ata da reunião dos Grupos de Trabalho da ABENGE 

Fortaleza, 16 de setembro de 2019. 

 

1. GT01 – GTAAEE – Grupo de Trabalho de Aprendizagem Ativa em Educação em Engenharia 

2. GT02 – GTCbME – Grupo de Trabalho Ciências Básicas e Matemática em Engenharia 

3. GT03 – Grupo de Trabalho de Educação Empreendedora em Engenharia 

4. GT04 – GTFPE - Grupo de Trabalho Formação de Professores em Engenharia 

5. GT05 – Grupo de Trabalho de Projeto Pedagógico e Gestão em Engenharia. 

 

Em 16.09.2019 às 19h, na cidade de Fortaleza, realizou-se a reunião dos coordenadores de 

Grupos de Trabalho da ABENGE. Estavam presentes os(as) Profs(as), Vanderli Fava de Oliveira, 

Octavio Mattasoglio Neto, Renato Martins das Neves, Valquíria Villas-Boas, Dianne Magalhães 

Viana, Gabriel Loureiro de Lima, Jorge Candido, Simone Leal Schwertl, Angelo Eduardo Marques 

Battistini. Prof. Vanderli Fava de Oliveira abriu a reunião e apresentou algumas informações 

relativamente aos Grupos de Trabalhos - GTs - da ABENGE. Iniciou lembrando a Gênese dos GTs 

e sua importância, por terem gerado discussões que trouxeram subsídios para as novas DCNs. 

Acrescentou que os GTs cresceram e é natural que haja a necessidade de uma melhor definição 

da ação desses grupos dentro do COBENGE, de modo a não terem conflito com Sessões Técnicas 

- STs, Sessão Pôsteres – SPs, ou Sessões Dirigidas - SDs. Indicou ainda que um GT pode ter um 

tempo de existência maior ou menor, sem limitação, sendo esse período dependente das 

demandas que surgirem no período de existência do GT. O professor Octavio lembrou que até 

o momento os GTs tiveram liberdade para o encaminhamento do trabalho, tal como seus 

coordenadores considerassem mais conveniente. Em seguida, fez uma breve síntese do 

encaminhamento realizado em cada um dos GTs: O GTAAEE, realizou o I SBAAEE; o GT de 

Educação Empreendedora, já realizou dois Seminários desde 2018, e os outros GTs, de Formação 

de Professores e de Projeto Pedagógico, não tiveram ações desse tipo. Em seguida, considerou 

que há necessidade de uma reflexão e a definição do que é um Grupo de Trabalho, bem como a 

necessidade de definição de diretrizes para esses grupos. Lembrou ainda que houve a demanda 

de mudança de horário da reunião do GTAAEE, mas que isso não foi feito dado o fato de a 

programação dos horários de reunião do GTs ter sido divulgada com antecedência. A professora 

Valquíria, fez um breve relato do I Simpósio Brasileiro de Aprendizagem Ativa na Educação em 

Engenharia – I SBAAEE. Apresentou ainda a reivindicação de que, a partir da próxima edição do 

COBENGE, a reunião do GTAAEE aconteça no segundo dia, ou seja, na terça-feira, evitando-se 

choque desse GT com outros GTs do COBENGE. A professora Simone indicou que essa também 

era uma reinvindicação do GTCbME. A professora Simone indicou que na área de conhecimento 

do GTCbME, não é fácil se ter indexadores que permitam a seleção de trabalhos para se trazer 

para uma avaliação e apresentação no GT. Pela necessidade de encerramento da reunião, o 

professor Vanderli sugeriu que os participantes da reunião, realizassem uma consulta informal 

aos associados da ABENGE, para buscarem ideias que colaborem na reflexão do papel e das 

diretrizes para os GTs. Finalmente, o professor Octavio indicou ainda, que o GTCbME realizou a 

chamada e apresentação de artigos científicos, mas que, pela falta de uma regra clara, essa ação 

não conflitava com qualquer decisão relativa aos GTs até este momento. Ficou marcada uma 

nova reunião para o dia 20.09, às 17h15. Eu, Octavio Mattasoglio Neto, lavrei esta ata, que foi 

submetida aos participantes da reunião. 


