PARTICIPAÇÃO DA ABENGE NA REUNIÃO DA ASIBEI e no
ENCONTRO INTERNACIONAL DE ENSINO DE ENGENHARIA
Setubal, 31 de maio a 02 de junho de 2017

A reunião ocorreu no Instituto Politécnico de Setubal (IPS) integrado ao Encontro Internacional de
Ensino de Engenharia organizado por este Instituto – ver programa anexado.
Reunião ASIBEI
Além das questões organizativas, foi discutida (em grupos) a proposta de Perfil do
Engenheiro e de avaliação dos cursos de Engenharia Ibero-americanos, que estão
dispostos em seis Eixos e que encontram-se em discussão na ASIBEI que foram revistos e
em breve haverá nova versão na página.
(http://www.asibei.net/documentos/documentos_estrategicos/perfil_ing_iberoamericano_po
r.pdf)

Encontro Internacional de Ensino de Engenharia
Além de mesas sobre Educação em Engenharia que trataram Qualidade, Avaliação),
Aprendizagem Ativa e suas implicações na estrutura curricular com apresentação de
experiências na Holanda e em Portugal. Houve também uma mesa de interação com
empresas na Irlanda, Holanda e Portugal.
De destaque a interação do IPS com a empresa LAUAK Portuguesa (http://www.groupelauak.com/), cuja empresa foi visitada pelos associados da ASIBEI e seu Diretor Geral
Armando Gomes participou de mesa que tratou de interação Universidade Empresa.
Esta empresa fabrica componentes para diversas fabricantes de aviões como a AIRBUS
(maior cliente) e a EMBRAER. Possui forte interatividade com o IPS em projetos e também
na contratação de Engenheiros formados neste Instituto.

Luiz Paulo Brandão (Vice-Pres) e Vanderli Fava de Oliveira (Pres) no estande que mostra alguns dos
produtos da LAUAK.

Reunião com a SPEE Sociedade Portuguesa de Educação em Engenharia
No dia 2 de junho de 2017 nos reunimos com diretores da SPEE, Manuel Gameiro da Silva
(Presidente da SPEE / Universidade de Coimbra) e Jorge Bernadino (Vice Pres SPEE / ISEC Coimbra), na cidade de Barreiro (Portugal), em paralelo com a programação do evento.
Tratamos sobre as possibilidades de trabalharmos em conjunto em temos como
mobilidade internacional e integração dos países de língua portuguesa sobre temas
relacionados à formação em Engenharia. Ficou ainda acertado que vamos elaborar um
termo de convênio que tentaremos assinar no COBENGE 2017.

Jorge Bernadino (Vice Pres SPEE / ISEC - Coimbra) - Luiz Paulo Brandao (Vice-Pres ABENGE / IME)
- Manuel Gameiro da Silva (Pres SPEE / Universidade de Coimbra) e Vanderli Fava de Oliveira (Pres
ABENGE). Barreiro - Portugal.

