Porto, 18 de Novembro de 2010

Caro(a) Sócio(a) da SPEE,
Começando a realizar uma das ideias discutidas na parte final da Assembleia Geral
Extraordinária da SPEE do passado dia 7 de Setembro, em Coimbra, vimos lançar, por
esta via informal, um Concurso de manifestação de interesse em participar num (ou
mais) dos seguintes Grupos de Trabalho da SPEE, aberto a todos os sócios:
1. Grupo de Trabalho sobre: “Ética em Engenharia”
2. Grupo de Trabalho sobre: “Tecnologias de Informação (ao serviço da Educação
em Engenharia)”
3. Grupo de Trabalho sobre: “Educação Contínua em Engenharia”
Cada um destes Grupos de Trabalho, à semelhança do que acontece em associações
internacionais congéneres da SPEE (e.g., IGIP – International Society for Engineering
Education, SEFI – European Society for Engineering Education), terá um responsável, e
gozará de autonomia para definir os aspectos específicos da temática geral que lhe está
atribuída que quer abordar, bem como os respectivos tempos e metodologias por que o
quer fazer. Compromete-se, no entanto:
• a apresentar um relatório anual dos seus trabalhos na Assembleia Geral
Ordinária da SPEE, que será publicado na página da SPEE na Internet;
• incentivar a produção de artigos para revistas e/ou comunicações ou sessões
especiais em conferências da área, regularmente (e.g., como virá a ser possível
no Special Track da SPEE na World Flash Week 2011); e
• a promover iniciativas de difusão e debate das suas conclusões de trabalho,
dentro e fora da SPEE, com a forma apropriada, sempre que oportuno.
Uma vez recolhidas as manifestações de interesse dos sócios, a Direcção comprometese, tempestivamente, a dinamizar a constituição e organização dos Grupos de
Trabalhos que for possível, assim como a colaborar com estes na prossecução da sua
importante missão, acima referida. Sugestões de constituição de Grupos de Trabalho
em torno de outros temas serão também registadas e, se e logo que oportuno,
concretizadas.
Ficando a aguardar a sua manifestação de interesse e, em todo o caso, prometendo
mantê-lo informado do andamento do presente Concurso, despeço-me com os
melhores cumprimentos.
Pela Direcção,

Maria Teresa Restivo, Presidente

