
Relato do GT de Graduação no ENEGEP 2013 

Foi feita inicialmente uma atualização de informações a partir de material 

enviado pelo Prof. Vanderli (que justificou sua ausência em função de um 

compromisso de última hora com a Reitoria da UFJF): 

 CONFEA: Pedro Lopes e Roldão estiveram no Cobenge e a 

apresentação não foi muito diferente da feita no ENCEP. A Res. 1010/05 

está suspensa até 31 de dezembro, mas deve ter a suspensão 

prorrogada; 

 Avaliação: Está em preparação um novo instrumento de avaliação 

institucional. Não mais terá 10 dimensões e sim eixos avaliativos; 

 DCN: A Comissão PRO ENGENHARIAS da CAPES propôs que sejam 

reformuladas, mas ainda não há movimentos oficiais nesse sentido, 

apenas especulações; 

 ProfEng: Em parceria com a CAPES, a ABENGE vem fazendo reuniões 

com as 20 principais Escolas de Engenharia do país para formular um 

programa nacional de capacitação docente para engenharia e 

tecnologia. Pretende-se entrar com essa proposta no APCN de 2014. É 

um programa semelhante ao PROFMAT; 

 A SERES está implicando com denominações de cursos novamente, 

reforçando a idéia de um catálogo à semelhança do que ocorreu com os 

cursos de Tecnologia; 

 O INSAES ainda não foi formalizado, mas a expectativa é que seja 

aprovado e instalado até o final do ano; 

 Existe uma corrente que defende a utilização da nota do ENADE como 

critério para o ingresso em programas de pós-graduação. Benedito Neto, 

diretor da Abenge e Reitor do Mackenzie escreveu artigo na Folha de 

São Paulo de 08/10/2013 defendendo a explicitação da nota do Enade e 

esse uso. 

Em seguida foi feita a exposição de duas propostas que foram 

aprovadas na reunião de 30/09 e 01/10/2013 da Coordenadoria das Câmaras 

Especializadas em Engenharia Industrial (CCEEI) do CONFEA:  

 A primeira solicitando a aplicação única e exclusiva da Resolução 

235/75 para os egressos dos cursos de Engenharia de Produção, com 

ou sem habilitação, pedindo ainda a revogação da Resolução 288/83;  

 A segunda proposta encaminha uma nova resolução para a engenharia 

de Produção; 



 Ambas propostas seguem anexas; 

Finalizando, foram recuperadas duas outras propostas que foram 

encaminhadas durante a Mesa-redonda sobre Atuação Profissional, ocorrida 

no primeiro dia do ENGEP: 

 Que a ABEPRO promova uma ação junto ao Banco do Nordeste e ao 

BNDES para que os concursos abertos considerem vagas para 

Engenheiros de Produção; 

 Criar no site da ABEPRO uma base para divulgar vagas de estágio e de 

emprego, bem como cadastrar currículos de candidatos a essas vagas. 


