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� Autorização para universidades e ICTs constituírem 
laboratórios conjuntos com empresas*

� Ampliação da carga horária anual para atuação de 
docentes em projetos cooperativos com empresas*

* Previsto no Novo Código de CT&I – Lei 13.243/16

AGENDA DE RECURSOS HUMANOSAGENDA DE RECURSOS HUMANOS

AVANÇOS



� Modernizar as engenharias: (i) adotar experiências e metodologias inovadoras nas 
matrizes curriculares; (ii) revisar diretrizes curriculares, considerando a compatibilidade 
internacional e o processo de Bolonha, que condensa o bacharelado em três anos e o 
mestrado em dois anos adicionais; e (iii) monitorar/avaliar programas de ensino de 
engenharia e da qualificação dos profissionais

� Reforçar o ensino de exatas e a escolha da carreira tecnológica no combate à evasão 
universitária

� Implantar redes de cooperação acadêmica no país na área das Engenharias e
criar programa de avaliação internacional que promova visitas de especialistas 
estrangeiros; proponha medidas para a modernização da formação de engenheiro; e 
compare a experiência brasileira com as melhores práticas internacionais

� Integrar os cursos de engenharias ao setor produtivo, possibilitando a atuação de 
empresários na formulação de currículos e na orientação a estudantes

� Desenvolver recursos humanos para tecnologias de futuro, como: manufatura avançada, 
robótica, big data, impressão em 3D, nanotecnologia, etc

� Aprimorar políticas e instrumentos de incentivo para empresas que investem em 
capacitação de pessoas

PRECISA AVANÇAR
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Produto 03 – Estudo sobre os gargalos na legislação que rege
as universidades e propostas de aprimoramento para incentivar a

inovação empresarial

Produto 01 – Desenvolvimento de  indicador sobre empregos intensivos 
em conhecimento

RECURSOS HUMANOS – Produtos para 2016RECURSOS HUMANOS – Produtos para 2016

Produto 02 – Plano de trabalho do Programa MEI para o
Fortalecimento das Engenharias
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