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O ABENGE Informa 
Na página da Abenge (www.abenge.org.br) podem ser encontradas as notícias mais recentes e também os 
números anteriores do ABENGE Informa. Estamos organizando o site para divulgar os eventos da área. 

DIVULGUE O ABENGE INFORMA ENTRE SEUS COLEGAS E SE HOUVER MAIS INTERESSADOS 
EM RECEBER ESTE INFORMATIVO, BASTA NOS ENVIAR O E-MAIL. 

 
ENADE 2011 

 
 2011 é ano do ENADE das Engenharias. A Portaria 40, publicada em 29/12/2010 altera o ENADE 2011. A 
prova do ENEM (feita em 2010) pode substituir a prova ENADE Ingressantes. Com isso será elaborada uma nova 
prova Enade Ingressantes que possa ser comparada com essa prova do ENEM e uma nova prova Enade 
Concluintes que permita o cálculo do IDD, ou seja, com um programa que permita comparar a evolução entre 
Ingressantes e Concluintes. Veja o artigo 33 da Portaria 40. 

 
NOTÍCIAS DE PROGRAMAS 

 
11/02/2011 - PROGRAMA INCENTIVA VISITA DE PROFESSORES ESTRANGEIROS 

“Programa Professor Visitante Estrangeiro (PVE), mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). A iniciativa tem como objetivo apoiar visitas, de média ou longa duração, de professores 
do exterior convidados por cursos de doutorado de instituições de ensino superior brasileiras. A data limite para 

inscrições do primeiro processo seletivo é 31 de março de 2011.” 
 

07/02/2011 - Edital Rhae: disseminando a cultura da inovação 
Prazo: até 18 de fevereiro 

“Os projetos deverão abordar os setores industriais no âmbito dos seguintes temas: Programas Mobilizadores em 
Áreas Estratégicas; Programas Para Fortalecer Competitividade; e Programas para Consolidar e Expandir 

Liderança” 
 
 

EVENTOS 
 

TRIPLE HELIX 9 INTERNATIONAL CONFERENCE AT STANFORD UNIVERSITY 
De 11 a 14 de julho de 2011, sera realizada a 9

a 
 Conferência Internacional da Triple Helix na Universidade de 

Stanford com o tema: "Silicon Valley: Global Model or Unique Anomaly". Resumos podem ser enviados até 01 de 
março de 2011. A Triple Helix, foi o tema da palestra de abertura do Cobenge 2010. 
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IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O IV Congresso Brasileiro de Eficiência Energética (CBEE 2011), evento promovido bienalmente pela Associação 
Brasileira de Eficiência Energética (ABEE), terá lugar em Juiz de Fora, MG, no período de 28 a 31 de agosto de 

2011. O prazo para submissão de trabalhos regulares até 15 de abril de 2011. Veja mais em 
www.cbee2011.com.br.  

 
 

MAIS NOTÍCIAS 
 

09/02/2011 - Professor alerta sobre correta interpretação do número de engenheiros no país 

Um dos erros mais comuns é considerar como engenheiros os profissionais formados em cursos de tecnologia. 
 

09/02/2011 - Confea discute com MEC aumento do número de engenheiros no Brasil 
Na tarde de terça-feira, o presidente do Confea se reuniu com o ministro da Educação, Fernando Haddad, 

e com os presidentes da Capes e do CNPq. 
 
 

Produzido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional da Faculdade de Engenharia da UFJF. 
NUPENGE 
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