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REVISTA ABENGE 
 

As edições da Revista Educação em Engenharia da ABENGE foram atualizadas e já estão disponíveis em 
formato eletrônico no site da revista (http://www.abenge.org.br/revista). Tão logo estejam impressas serão 

enviadas para os associados com a anuidade em dia. 
 
 

CHAMADA CNPQ/VALE S.A. Nº 05/2012 - FORMA-ENGENHARIA 

 

Estão abertas até o dia 17 de julho, inscrições de propostas que visem apoio financeiro a projetos que 
estimulem a formação de engenheiros no Brasil, combatendo a evasão e despertando o interesse 
vocacional dos alunos de ensino médio pela profissão de engenheiro e pela pesquisa cientifica e 
tecnológica, por meio de forte interação com escolas do ensino médio.  

 

Veja também a notícia publicada pela Folha de São Paulo sobre essa chamada: 

Vale e CNPq vão oferecer 2.500 bolsas para formação de engenheiros  

 

 

Criação de cargos na educação – PLC 36/12 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou em caráter terminativo, projeto de autoria 
da Presidência da República (PLC 36/12), que “Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de 
direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados às instituições federais de 
ensino”. Foram criados 71.589 cargos efetivos e 5.589 cargos de comissão em instituições federais de 

ensino, a saber: 

 19.569 cargos de professor de 3º grau; 

 24.306 cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico; 

 27.714 cargos de técnico-administrativo em educação, em várias áreas; 

 1.608 cargos de direção CD para distribuição às instituições federais de ensino 

 3.981 funções gratificadas FG para distribuição às instituições federais de ensino; 

 
 

DOIS EVENTOS EM SEQUENCIA SOBRE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA EM SÃO PAULO 
ASSOCIADOS DA ABENGE TERÃO DESCONTO NA INSCRIÇÃO NO PAEE 

 

 25 JULHO - II Fórum Nacional de Gestores de Instituições de Engenharia 
Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 26 E 27 JULHO - PAEE'2012 - Project Approaches in Engineering Education 
Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 
 

MAIS NOTÍCIAS 
 

 05/06 - ASEE's New Report: "Innovation with Impact"  

 01/06 - 4 de junho: Dia do Engenheiro Agrimensor 

 21/05 - New NRC Report on Discipline-Based Education Research  
 

 
Produzido pelo Observatório da Educação em Engenharia da UFJF 
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