
Engenharia Unida em defesa  
dos profissionais e do  

desenvolvimento do País 



O Movimento Engenharia Unida 

 Visa valorizar a atuação profissional e destacar engenheiros como 
protagonistas para o crescimento e desenvolvimento. Busca 
formar uma massa crítica para fomentar a participação da 
categoria em diálogos com as entidades, empresas, governantes, 
profissionais e a sociedade em geral. 
 

 Tem como um dos desafios manter a categoria unida, forte, 
qualificada e com grande relevância para superar a atual crise. 

  
 Lutas pela garantia dos direitos, valorização e reconhecimento da 

engenharia nacional como mola propulsora do desenvolvimento 
e dos profissionais da área tecnológica como fundamentais para 
construção de um Brasil melhor. 



Objetivos do Movimento  
Engenharia Unida 

 Reunir lideranças, entidades sindicais, conselhos, associações, 
escolas, empresas, profissionais, juventude, interessados 
 

 Discutir, elaborar propostas, valorizar a profissão,  
destacar a importância da engenharia nacional para o 
crescimento e desenvolvimento 



Objetivos do Movimento Engenharia Unida 

 Inserir a engenharia e toda a área tecnológica nos fóruns - 
públicos e privados - onde aconteçam debates, eventos, 
projetos, de interesse da categoria 
 

 Disseminar o Movimento e divulgar amplamente suas ações 
em um número cada vez maior de organizações  



Ideais do Movimento  
Engenharia Unida  

 Demonstrar o papel do engenheiro  
como agente transformador do futuro 
 

 Conquistar os espaços de direito dos  
profissionais que são essenciais  
para a construção de uma  
sociedade sustentável  
 

 Criar propostas factíveis para a geração  
de emprego e renda, com qualidade de vida, dignidade  
e oportunidades para os cidadãos brasileiros 



Lançamento do Movimento  
Engenharia Unida  



Reunião 29 de março, São Paulo/SP  



 “Diante do cenário social, político e 
econômico que o Brasil atravessa é obrigatório 
que tenhamos em mente a necessidade de 
resgatar o País de uma paralisia que o sufoca. 
Temos como grande desafio manter a 
categoria dos engenheiros unida, forte, 
qualificada e empenhada em trabalhar para 
superar tais crises.” 
 
Murilo Celso de Campos Pinheiro 
Presidente da Federação Nacional dos Engenheiros 



Próximos passos do Movimento  
da Engenharia Unida  

 plataformas digitais para comunicação e disseminação  

 encontros com lideranças 

 realização de debates em todo o País 

 discussões Eleições 2016 

 lançamento de documentos propositivos 

 envolvimento de entidades e profissionais 



Próximos passos do Movimento da Engenharia Unida  

 O Movimento Engenharia Unida depende da ação coletiva em 
cada entidade, cidade, estado.  
 

 É um chamado para que entidades e profissionais  
estejam juntos, olhando para o mesmo norte e traçando  
o melhor caminho. 
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