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Pauta

15h Abertura, Gianna Sagazio, diretora de inovação da CNI, e Maurílio Albanese

Novaes Jr, gerente de desenvolvimento tecnológico da Embraer

15h10 Balanço 2020 e Agenda de atividades para 2021 – propostas para 

discussão,  Gianna Sagazio

15h25 Comentários

16h Iniciativas no Brasil e exterior de desenvolvimento de competências do 

futuro, Jorge Boeira, consultor, e Roberto Alvarez, diretor executivo da GFCC

16h40 Perguntas & respostas

17h Encerramento



Atividades 

realizadas

2020

Balanço das atividades previstas 

2020

❑ 6 encontros remotos

❑ Elaboração de documento de referência para implantação das DCNs

❑ Realização de webinars com o setor empresarial sobre as novas DCNs

❑ Realização de debates sobre educação no cenário pós-Covid 19

❑ Elaboração de estudo de benchmarking sobre STEAM   e levantamento e 

divulgação de iniciativas empresariais de promoção de STEAM

❑ Elaboração de nota técnica sobre obstáculos regulatórios para modernização           

do ensino de engenharia (documento iniciado)

❑ Realização de webinar com SERES/MEC, SESU/MEC INEP e CAPES (adiado)

❑ Participação na organização do seminário internacional do SESI (adiado)

❑ Realização de imersão nos EUA sobre STEAM (adiado)



Proposta de 

agenda

2021

❑ Realização de 5 encontros:

▪ 5/3,  7/5,  6/8,  14/9 (Fórum) e  19/11 

❑ Lançamento do estudo sobre STEAM e defesa da agenda 
junto às instituições de interesse, como o Consed

❑ Organização de um Fórum Nacional de Articulação 

Universidade-Empresa para debater e definir parcerias no 

ensino de Engenharia

❑ Organização de publicação sobre as iniciativas das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e empresas que 

participaram do ciclo de debates online das DCNs (a 

confirmar com as partes interessadas)

❑ Finalização da nota técnica sobre obstáculos regulatórios 

para modernização do ensino de engenharia 

❑ Realização de webinar com CNE, Abenge, Confea, 

SERES/MEC, SESU/MEC, INEP e CAPES

❑ Participação na organização do seminário internacional do 

SESI



São essas as 

prioridades?

Quais assuntos o GT 

gostaria de abordar?
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