
DE SUL A NORTE A EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA EM DESTAQUE 
 
O Pará será o próximo destino do Congresso Brasileiro de Educação em 
Engenharia. De sul a norte e de leste a oeste os professores e especialistas na área 
da educação tecnológica continuam atentos às obrigatórias mudanças e adaptações 
educacionais neste mundo dinâmico em que vivemos. O XL COBENGE, em 2012 – 
o NEPET já começa a disponibilizar estas informações e materiais –, trará um 
assunto que, apesar de sua importância, passa muitas vezes “tangenciando” as 
discussões da área da formação em engenharia. Estaremos trabalhando o tema: O 
Engenheiro Professor e o Desafio de Educar. Para quem segue nosso trabalho, 
desde a fundação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica 
(NEPET) sabe que sempre foi nossa primeira preocupação a formação do professor 
em Educação Tecnológica. Nunca tirando a importância de outras sérias 
contribuições para a melhoria do Ensino de Engenharia, sempre relevamos como 
mais importante a formação dos educadores nesta área. Ficamos felizes pela 
prioridade deste novo Congresso. Ao iniciarmos o mês de novembro, queremos 
parabenizar a escolha feita pela comissão organizadora e nos colocar à disposição 
para contribuir naquilo que nosso núcleo sempre teve como prioridade maior nos 
seus estudos. O tema “O Engenheiro Professor e o Desafio de Educar”, nas 
palavras dos organizadores, abre espaço para apresentações de muitos trabalhos 
sobre essa constante preocupação entre os que vivem o dia a dia da Educação em 
Engenharia. Além de buscar o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos 
estudantes, o professor de Engenharia, como educador, deve estimular o 
desenvolvimento de outras capacidades demandadas pelas questões da sociedade 
contemporânea. É cedo para novamente falar em COBENGE? Afinal apenas saímos 
de Blumenau… Para nós que estamos constantemente pensando na Educação 
Tecnológica sempre é hora de falar sobre isso. Até o Pará, em 2012, e também ao 
Rio Grande do Sul, em 2013. Pensar na Educação não tem hora nem lugar. Afinal 
somos educadores! Em nossa página procuraremos sempre estar atentos às 
novidades sobre o COBENGE 2012 – www.cobenge2012.ufpa.br. 
 


