Ata da reunião dos Grupos de Trabalho da ABENGE
Fortaleza, 20 de setembro de 2019.
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GT01 – GTAAEE – Grupo de Trabalho de Aprendizagem Ativa em Educação em Engenharia
GT02 – GTCbME – Grupo de Trabalho Ciências Básicas e matemática em Engenharia
GT03 – Grupo de Trabalho de Educação Empreendedora em Engenharia
GT04 – GTFPE - Grupo de Trabalho Formação de Professores em Engenharia
GT05 – Grupo de Trabalho de Projeto Pedagógico e Gestão em Engenharia.

Em 20.09.2019 às 17h15, na cidade de Fortaleza, realizou-se a reunião dos coordenadores de
Grupos de Trabalho da ABENGE - GTs. Estavam presentes os(as) Profs(as), Octavio Mattasoglio
Neto, Jorge Candido, Elzo Alves Aranha, Angelo Eduardo Marques Battistini, Gabriel Loureiro de
Lima, Simone Leal Schwertl, Valquíria Villas-Boas e Dianne Magalhães Viana. O professor Octavio
iniciou a reunião lembrando que o objetivo era definir o papel dos GTs, estabelecer diretrizes
para o trabalho desses grupos e identificar o produto gerado. A professora Valquíria indicou que
os GTs podem continuar existindo tendo como foco de trabalho as DCNs. O professor Elzo
considerou que esses 3 pontos estão sendo contemplados no documento de 2016 “Diretrizes
norteadoras para um grupo específico da ABENGE” produzido pelo GT de Educação
Empreendedora em Engenharia. Nesse documento consta o objetivo pelo qual deveria ser
constituído um GT e um plano de trabalho do GT. Esse documento tem como base comunidades
científicas internacionais. É quase um planejamento SWOT e está sendo seguido dentro do GT
de Educação Empreendedora. O prof. Elzo, lembrou que o documento já havia sido enviado ao
professor Octavio, mas se comprometeu em encaminhá-lo novamente, para que então possa
ser compartilhado com os outros coordenadores de GTs. A professora Valquíria relatou que após
a reunião do GTAAEE, a percepção dos participantes do evento é de que o Simpósio promovido
pelo grupo, I SBAAEE, deveria ter um período maior em 2020 do que o realizado neste ano de
2019, pois eles consideraram as atividades desenvolvidas de grande aprendizado para a prática
docente no contexto das novas DCNs. A professora Simone lembrou que com a realização do
seminário, para os professores que não participam do Fórum de Gestores, o COBENGE passou a
ter um período de quase dois dias a mais, pois muitos professores não vinham ao Fórum de
gestores, e que essa era uma situação a ser analisada, talvez colocando o fórum de gestores ao
final da semana do COBENGE. O professor Angelo indicou que seria interessante que seja
resgatado o material gerado pelo grupo de Educação Empreendedora e que seja compartilhado
com os outros GTs. O professor Elzo detalhou a forma de trabalho do GT Educação
Empreendedora. A reunião do GT no COBENGE é um “grupão” nos quais diversos grupos relatam
as atividades realizadas. O GT é dividido em sete “Task Force”, sendo uma delas recém-criada
neste COBENGE 2019. Cada uma das “Task Force” tem como objetivo tratar de questões
específicas e todo líder de uma “Task Force” recebe uma declaração de participação. Além disso,
indicou que o GT já promoveu dois seminários sempre realizados no 1º semestre de cada ano,
nos quais são apresentados trabalhos selecionados. Para a participação no GT os postulantes
têm como obrigação enviar um trabalho que é o relato de um caso, que pode ser apresentado
tanto no Seminário como no COBENGE, na categoria “Trekking learning”. Nessa categoria podese ter até mesmo trabalhos selecionados e apresentados nas Sessões Técnicas – STs – e Sessão
Pôsteres – SPs – ou ainda trabalhos rejeitados no COBENGE. A obrigação de apresentar e
publicar um trabalho no COBENGE e no Seminário de Educação Empreendedora é um

mecanismo de induzir a participação no GT. Complementando, o professor Elzo apresentou a
estrutura de como foi realizado o Seminário de Educação Empreendedora em 2019: O Seminário
foi realizado na 5ª feira à noite e 6ª feira o dia todo, sendo que na 5ª feira à tarde, foi oferecido
um curso gratuito, cuja participação implicava aos participantes inscreverem um trabalho para
ser apresentado no “Trekking Learning”. O Seminário foi todo viabilizado a partir de patrocínio
levantado pelo grupo, sem qualquer custo para a ABENGE. A professora Dianne lembrou a
solicitação de que a Reunião do GT de Aprendizagem Ativa, passe a acontecer na tarde da 3ª
feira, após o Simpósio de Aprendizagem Ativa, dando a oportunidade de maior participação de
membros nas reuniões de outros GTs. A professora Simone colocou que acha complicado o GTCbME realizar um Seminário nos moldes indicados pelo coordenador do GT de Educação
Empreendedora, ou seja, fora do COBENGE, pois os participantes do GT-CbME têm forte
aderência às demais atividades do COBENGE. Portanto, a possibilidade de se fazer um seminário
do GT-CbME fora do COBENGE deve ser muito bem analisada. Talvez, uma possibilidade seria
realizar outras atividades vinculadas ao GT-CbME, em paralelo a outras atividades do COBENGE,
mas isso deve ser bem analisado. A professora Simone também solicitou que o encontro do GTCbME, a medida do possível, passasse a ser realizado na terça feira pela manhã, ou seja, em
paralelo às atividades do Fórum dos gestores, pois isso permitiria a melhor distribuição das
atividades dos GTs, e dessa forma seus coordenadores poderiam participar dos demais GTs que
possuem estreita relação com a de seu GT. Além disso, sem horários sobrepostos os GTs
poderiam ter maior articulação entre eles. A professora Dianne apresentou a proposta de se
trabalhar com artigos selecionados a partir daqueles submetidos para as Sessões Técnicas e
Sessão Pôsteres, ou seja, trabalhos que se destaquem dentro do campo de cada um dos GTs, de
modo a serem agrupados e passem a compor um número especial da Revista da ABENGE. Como
resultado da reunião têm-se as seguintes demandas: 1. Compartilhar a proposta de trabalho do
grupo de Educação Empreendedora; 2. Apresentar e discutir com a diretoria da ABENGE a forma
como o GT de Educação Empreendedora tem realizado a chamada e a apresentação de trabalho,
de modo a se analisar a continuidade desse tipo de trabalho e a expansão a outros GTs; 3. Mudar
o horário da reunião do GTAAEE, para a tarde do fórum de gestores e, se possível, passar o GTCbME para a manhã do fórum de gestores, em caso de o Fórum continuar na terça feira. Ou seja,
a solicitação dos dois GTs é que seus encontros sejam organizados no dia seguinte ao Simpósio
de Aprendizagem Ativa, sendo um pela manhã e outro à tarde; 4. Criar um mecanismo para que
os trabalhos submetidos às STs e SPs, e relativos aos temas de cada um dos GTs, sejam
encaminhados aos GTs para a seleção e a constituição de um número especial da revista da
ABENGE; 5. Solicitar esclarecimentos à Diretoria da ABENGE sobre o relato das experiências, na
área de pré-cálculo, desenvolvidas em parceria com a GEN, e como será a participação dos
coordenadores do GTCbME nesse processo, os quais se colocam a inteira disposição para
colaborar no que for necessário. Eu, Octavio Mattasoglio Neto, lavrei esta ata, que foi submetida
aos participantes da reunião.

