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Algumas Perguntas

É razoável que tenhamos tantos cursos de Engenharia de
Produção? Estamos formando engenheiros de produção ou
administradores de empresa?

Entendo que as políticas de expansão estão erradas. Sou
favorável à criação de editais, como o MCT usava no PADCT, e
agora usa nos cursos médicos.

As ênfases devem ser estimuladas?

Em que medida os atuais diplomados estão contribuindo para o
incremento da competitividade nas empresas?

Como resolver a crescente presença de "analfabetos funcionais"
na educação superior? Em muitos cursos a oferta de disciplinas
de revisão está ocupando parte expressiva das estruturas
curriculares.

A formação de tecnólogos é importante? Se é, por que os cursos
superiores de tecnologia são muito mais voltados para a gestão?
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Algumas Perguntas

Em que medida os atuais diplomados estão
contribuindo para o incremento da
competitividade nas empresas?

Como resolver a crescente presença de
"analfabetos funcionais" na educação
superior? Em muitos cursos a oferta de
disciplinas de revisão está ocupando parte
expressiva das estruturas curriculares.

A formação de tecnólogos é importante? Se
é, por que os cursos superiores de tecnologia
são muito mais voltados para a gestão?
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Algumas Perguntas
 Como vocês analisam as relações entre nº de

engenheiros diplomados/ nº total de diplomados?

 É possível oferecer cursos na modalidade a distância
para a formação de engenheiros?

 Como resolver a falta de "profissionais experientes"
no magistério de Engenharia?

 Como está o ensino das disciplinas "básicas" nos
cursos de Engenharia?

 Os bacharelados em Ciência e Tecnologia são uma
boa alternativa para a formação de engenheiros
mais adequados aos perfis exigidos pela sociedade
do conhecimento?
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Algumas Perguntas

 Qual a melhor opção para o país? Oferecer
uma formação mais abrangente ou fortalecer
as ênfases nos cursos de graduação?

Como vocês veem a questão da mobilidade
internacional? O ciência sem fronteiras está
produzindo bons resultados nos cursos de
engenharia? E a questão do bi- diploma?

Todos os cursos oferecidos e autorizados no
setor privado atendem aos padrões de
qualidade exigidos para a formação dos
engenheiros ? Estou convencido que não !


