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O que é a

Mobilização
Empresarial pela
Inovação –
MEI?

Ampliar a efetividade das políticas
de inovação no País
Aumentar a competitividade
das empresas, por meio da
incorporação da inovação em
suas estratégias

Agendas da MEI

MARCO REGULATÓRIO DA
INOVAÇÃO E PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

MARCO INSTITUCIONAL E
GOVERNANÇA DA
INOVAÇÃO

INSERÇÃO GLOBAL

PEQUENAS E MÉDIAS

RECURSOS HUMANOS PARA

VIA INOVAÇÃO

EMPRESAS INOVADORAS

INOVAÇÃO

FINANCIAMENTO
À INOVAÇÃO

Agenda de Recursos Humanos para Inovação
Pontos estratégicos
q

Modernização dos currículos e das abordagens de ensino em engenharia

q

Qualificação de RH com foco na inovação e na competitividade

q

Redução da evasão e aumento do nº de mulheres engenheiras

q

Aumento da interação entre a academia e o setor produtivo

q

Ampliação da cooperação internacional das escolas de engenharia

q

Melhoria das avaliações e da qualidade do ensino em engenharia

Brasil
em desvantagem
nas comparações internacionais

Índice Global de Competitividade
2016-2017

3 anos seguidos
perdendo
competitividade:
•

2014: 56º

• 2015: 75º
• 2016: 81º
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Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017.
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* 138 países avaliados
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Fonte: MEI com base nos dados do IGI 2011-17.

de países avaliados

Nº de graduados em Engenharia em relação à população total do país
– graduados /10 mil habitantes, 2014
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Fonte: OCDE, 2016.
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Inova Engenharia - propostas para a modernização da educação em
Engenharia no Brasil
•

Disponibilidade de engenheiros com boa formação é fator crítico para ampliar a capacidade
tecnológica do país

• Brasil enfrenta problemas de insuficiência de engenheiros e de baixa
qualidade dos cursos
• Iniciativa conjunta entre indústria, governo e ICTs visando apresentar
propostas para a modernização das engenharias (cursos mais flexíveis)
e para favorecer a atualização dos profissionais no mercado
• Sugestões:
• Conjugar teoria e prática, aproximar universidade e empresa e
apoiar a inovação (18 propostas)
• Projetos educacionais (6 propostas)
• Apoio docente e discente (5 propostas)
• Apoio à educação continuada (5 propostas)
• Projetos focados em responsabilidade social e desenvolvimento
regional (9 propostas)

Mercado de Trabalho para o
Engenheiro e Tecnólogo no Brasil
• Análise do mercado de empresas que contrata
engenheiros
• Pesquisa sobre a demanda/contratação e a carreira do
engenheiro dentro da empresa
• Sugestões:
• Melhorar as soft skills
• Dar maior atenção às necessidades do mercado
• Aumentar o quadro de docentes com experiência em
empresas
• Diversificar currículos (gestão, responsabilidade
ambiental, regulamentação etc.)
• Oferecer mais programas de intercâmbio e parceria
com empresas

Engenheiro para o Desenvolvimento

• Os modelos de desenvolvimento ancoram-se no aumento
da oferta e melhoria da qualidade da formação de
engenheiros, técnicos e tecnólogos
• É preciso formar engenheiros que saibam lidar com
aspectos técnicos, gerenciais, econômico, social e
ambiental, capazes de exercer seu papel de
transformação social
• Sugestões:
• Reestruturar os cursos de engenharia, consolidando a
educação tradicional e complementando-a com
uma estrutura curricular que amplie a competência
do profissional para agir e sua visão dos desafios
sociais e de sua responsabilidade

Recursos Humanos para Inovação:
engenheiros e tecnólogos
• Sugestões:
• Introduzir, desde o início do curso, disciplinas que explorem conhecimentos práticos da
Engenharia e intensifiquem o trabalho em laboratórios com resolução de problemas
• Intensificar os estágios profissionais e a formação acadêmica em
cooperação com empresas, bem como estimular a criação de novos
cursos de mestrado profissionalizante em Engenharia
• Ampliar o número de bolsas para alunos e priorizar iniciativas que
integrem o conhecimento acadêmico com os problemas concretos da
Engenharia no setor industrial
• Inserir novas disciplinas que desenvolvam a criatividade, a inovação e o
empreendedorismo nos currículos
• Estimular que os trabalhos de conclusão dos cursos de mestrado e
doutorado nas Engenharias sejam em colaboração com empresas

Fortalecimento das
Engenharias
• Insumos para um programa de fortalecimento e
modernização do ensino de Engenharia
• Ênfase na necessidade de formar profissionais com
capacidade de inovação e empreendendorismo
• Sugestões:
• Internacionalizar as escolas de engenharia
• Ampliar o nº de estudantes em programas de pósgraduação em STEM
• Contratar professores com experiência acadêmica e
profissional
• Estimular a cooperação entre universidades e
mercado industrial
• Incentivar a atualização dos cursos de Engenharia

Formação do Grupo de Trabalho para o Fortalecimento das
Engenharias

Parceria entre
CNI / MEI e MEC para
constituição de
Grupo de Trabalho
para o
Fortalecimento das
Engenharias

Primeira rodada de
convites para a
formação do GT
- cerca de 10
participantes
indicados pelo MEC
e pela MEI

Primeira reunião
realizada em
02/12/2016

Grupo de Trabalho para o Fortalecimento das Engenharias - MEI

MEC / CNE

ABENGE

CNI /
EMPRESAS DA
MEI

ESCOLAS DE
ENGENHARIA

Propor ações para o fortalecimento e modernização
dos cursos de Engenharia no Brasil a fim de ampliar a inovação e a
competitividade das empresas que operam no país

Composição do GT
GOVERNO + ASSOCIAÇÃO + ICTs
ü Paulo Barone, Secretário da SESU, MEC

ü Tatiana Ferraz, Pró-reitora, Senai/Cimatec

ü Luiz Roberto Curi, Presidente, CNE

ü Carlos Nazareth Marins, Vice-Diretor, Inatel

ü Vanderli Fava de Oliveira, Presidente, Abenge

ü Eduardo Zancul, Professor, USP

ü Vagner Cavenaghi, Diretor, Abenge

EMPRESAS DA MEI

ü Octávio Mattasoglio, Diretor, Abenge
ü Anderson Ribeiro Correia, Reitor, ITA
ü Benedito Aguiar Neto, Reitor, Mackenzie

ü Mauro Kern - VP e Paulo Lourenção Coordenador, Embraer / Coordenação do GT

ü Fabio Prado, Reitor, FEI

ü Benjamin Sicsu, VP, Samsung do Brasil

ü Irineu Gianesi, Diretor, Insper

ü Wilson Brício - Presidente e Israel Valle -

ü Carlos Pereira, Diretor, Embrapii, Professor, UFRGS

Gerente, ZF do Brasil
ü Victor Teles, Gerente, Festo Brasil

Abril/2017 – Reunião do CNE
Componentes de discussão sobre a formação do engenheiro:
i.

Tempo de formação

viii. Participação do setor produtivo

ii. Arquitetura curricular

ix. Estudantes

iii. Terminalidades / modalidades

x. Perfil profissional de conclusão

iv. Corpo docente

xi. Desenvolvimento tecnológico e

v. Carreira docente

inovação

vi. Currículos

xii. Regulação do trabalho

vii. Modelos

xiii.Avaliação de cursos

Agenda
ü Realizar consulta ao público da MEI sobre o perfil
técnico demandado dos engenheiros
ü Discutir e elaborar propostas sobre 3 temas
relacionados ao fortalecimento e à modernização
das Engenharias
i.

Estrutura curricular e metodologias de ensino

ii.

Formação e capacitação docente

iii.

Avaliação dos cursos

ü Contribuir com a agenda sobre novas diretrizes
curriculares para o curso de Engenharia coordenada
pela Abenge

Estrutura
curricular e
Metodologias
de ensino

Agenda
de
trabalho

Contratação,
capacitação e
avaliação/
promoção
docente

Avaliação
de
cursos

Ø Definição de diretrizes curriculares focadas no
desenvolvimento de competências e habilidades
Ø Adoção de metodologias de ensino baseadas em

Estrutura curricular
e
Metodologias de ensino

projetos/solução de problemas, práticas em
sala de aula combinadas a atividades a
distância, uso mais intensivo de laboratórios
para simulações práticas e virtuais
Ø Busca por maior proximidade entre o ambiente

Carlos Marins, Vice-Diretor, Inatel
Victor Teles, Gerente, Festo Brasil

de ensino e o ambiente profissional
(universidade-empresa)

Ø Adoção de processos de avaliação
diferenciados, que garantam a qualidade
mínima dos cursos e ao mesmo tempo induzam

Avaliação
de
cursos

a busca por inovação pelas IES
Ø Acompanhamento dos egressos no mercado
de trabalho, como instrumento de autoavaliação
institucional / diagnóstico

Fabio Prado, Reitor, FEI
Irineu Gianesi, Diretor, Insper

Ø Aprimoramento do sistema de avaliação atual

Ø Valorização da experiência acadêmica e
prática em engenharia na contratação de

Contratação,

professores

capacitação

Ø Apoio à participação de docentes em programas

e avaliação/

de desenvolvimento profissional com foco no

promoção docente

ensino de engenharia, assim como à criação de
fóruns para disseminar melhores práticas

Eduardo Zancul, Professor, USP
Paulo Lourenção, Coordenador,
Embraer

Ø Ênfase em métodos de ensino na avaliação de
desempenho

Consulta às empresas
Amostra
§ 18 empresas
§ Todas de grande porte
§ Diversos setores (Automotivo, Aeronáutico,
Farmacêutico, Eletro-metal-mecânico, Máquinas e
Equipamentos, Químico, Cosméticos, Alimentos)
§ Capital nacional (8), estrangeiro (5) e misto (5)

O perfil dos engenheiros formados
nos últimos anos atende às
necessidades da empresa?

A empresa enfrenta dificuldade para
contratar engenheiros?
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8
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Sim

Não
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Não

Quais as principais COMPETÊNCIAS TÉCNICAS os profissionais das áreas de Engenharia
devem possuir?
Conceber,	
  projetar	
  e	
  analisar	
  sistemas,	
  produtos	
  e	
  
processos	
  

17	
  

Planejar,	
  supervisionar,	
  elaborar	
  e	
  coordenar	
  
projetos	
  e	
  serviços	
  de	
  engenharia	
  

15	
  

Projetar	
  e	
  conduzir	
  experimentos	
  e	
  interpretar	
  
resultados	
  

15	
  

Desenvolver	
  e/ou	
  u5lizar	
  novas	
  ferramentas	
  e	
  
técnicas	
  

13	
  

Analisar	
  grandes	
  volumes	
  de	
  dados	
  

9	
  

Avaliar	
  cri5camente	
  a	
  operação	
  e	
  a	
  manutenção	
  de	
  
sistemas	
  
Supervisionar	
  a	
  operação	
  e	
  a	
  manutenção	
  de	
  
sistemas	
  

8	
  
6	
  

MEI/CNI e Abenge: convergência de interesses

Pontos em comum:
ü Dar ênfase ao desenvolvimento de competências
ü Fortalecer a relação universidade-empresa
ü Aprimorar os processos de avaliação de cursos
ü Valorizar as atividades de ensino de engenharia no
âmbito da carreira docente

Zil Miranda
zil.miranda@cni.org.br

