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INSTITUIÇÃO CENTENÁRIA
FUNDADO EM 1916
Representa a Engenharia em seus valores na aplicação do conhecimento 
científico, econômico, social e prático.

Promove e incentiva ações de inovação tecnológica nas diversas áreas da 
engenharia.

Constituído por profissionais que colaboram pro bono em ações e ativi-
dades de contribuição de horas cívicas para o país.

Entidade apartidária e sem vínculos empresariais.

Fomenta o desenvolvimento nacional por meio de projetos de 
políticas públicas, debates, congressos, seminários e interlocução 
com a sociedade e órgãos de governo.



A missão do Instituto de Engenharia é promover a Engenharia em benefício 
do desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade.

Realiza essa missão por meio dos seguintes objetivos:
– Defesa do interesse público;

– Evolução da Engenharia e o desenvolvimento científico e tecnológico do País;

– Valorização da profissão de Engenheiro;

– Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável;

– Promoção do desenvolvimento econômico, cultural e social e combate à pobreza;

– Preservação da ética profissional;

– Aprimoramento educacional, profissional e cultural dos engenheiros;

– Estímulo ao congraçamento dos associados, por meio de atividades educacionais e culturais, de lazer e 

desportivas.

Suas ações estão dirigidas:
– à comunidade em geral, aos órgãos públicos e às organizações não governamentais;

– às empresas do setor industrial, comercial, cultural e de serviços;

– à Engenharia, aos engenheiros e aos profissionais de nível superior em geral;

– aos institutos de pesquisas e às escolas de Engenharia e

– aos estudantes de engenharia.

Missão

Instituto de
Engenharia



Co-criação colaborativa dos Parceiros
Discussão de temas da atualidade e inovação

Grupo de Trabalho com 
Divisões Técnicas

O Instituto de Engenharia para
o Ambiente Externo

Grupo de especialistas organizados em 32 
Divisões Técnicas com finalidade de aplicar 
a engenharia nos seus setores específicos 
de desenvolvimento

Grupos de Trabalho multiespecialidades 
para desenvolvimento de propostas para 
condições complexas

Desenvolvimento profissional e setorial

Oferta ao mercado de cursos de 
complementação curricular nas mais 
diversas áreas da engenharia

Hub de networking

Biblioteca com vasto acervo técnico e 
histórico da engenharia nacional

Homenagem aos profissionais engenheiros 
que se destacam na missão de promover o 
desenvolvimento nacional

Promove debate e discussões em assuntos 
de desenvolvimento de interesse público

Elabora e disponibiliza projetos com 
propostas técnicas para vários assuntos 
que influenciam diretamente a população 
de o desempenho econômico do Brasil.

Promove eventos e projetos com intuito 
de produzir organizar sugestões de 
políticas públicas

Publica regularmente a Revista Engenharia, 
com conteúdo e matérias técnicas e 
atualidades da engenharia nacional

Mantém e disponibiliza para a sociedade 
acervo de vídeos com palestras técnicas, 
pela TV Engenharia



Mídia e Potencial de Visualização 
Conteúdo técnico dirigido a profissionais, governo 
e empresas especializadas

Grupo de Trabalho com 
Divisões Técnicas

TV Engenharia

Site e Portal

Newsletter

Tiragem impressa: 2.000

Versão Digital para 
download ou leitura 
pelo site: 1.500 por mês 

Visualização de conteúdo 
“Vimeo”:  +1.500 por mês

Período de disponibilidade 
do conteúdo: Ilimitado

Visitas: +60.000 por mês

Seguidores em Redes Sociais:

Linkedin 22k
Facebook 18k
Twiter 10k
Instagram 13k

2x semana (segundas e quartas)

Mailing direto para 32.000 
registros por semana

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/category/revista-engenharia/


Revista
Engenharia

PUBLICADA
DESDE 1942
A Revista Engenharia teve sua origem como uma publicação que divulgava 
estudos e reproduzia os debates técnicos travados nas reuniões regulares 
dos associados.

A fidelidade a essa responsabilidade dura até hoje, pois mesmo nos mo-
mentos mais difíceis da Nação, o Instituto de Engenharia nunca inter-
rompeu a publicação do periódico.

Além de especialistas da nossa Casa, contamos com estudos técnicos pro-
duzidos por diversos profissionais com o objetivo de levar o conhecimento 
para todos.

Clique Aqui para ver a 
Revista Digital
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DISTRIBUIÇÃO
Versão digital: 

Reprodução da versão impressa, para 32.000 nomes 
cadastrados via mailing.

Distribuição física: 

2.000 associados
25 órgãos federais 
27 órgãos estaduais 
50 órgãos municipais 
76 universidades federais e estaduais 
4 bibliotecas internacionais 
50 Grandes Players do mercado de engenharia



Natureza da Publicação
A Revista Engenharia atinge as seguintes áreas:

Engenharia Civil (Construção Civil, Construção Pesada, Grandes Estruturas, 
Pequenas Estruturas, Urbanismo e Arquitetura, Mecânica dos
Solos e Fundações).

Engenharia Mecânica (Máquinas e Equipamentos, Modais de Transportes, Indústria 
de base, Refrigeração e Ar Condicionado, Engenharia de Manutenção).

Engenharia Sanitária (Instalações Prediais Hidráulico Sanitárias, Saneamento Básico, 
Tratamentos de Água de Esgoto).

Engenharia de Transportes (Circulação e Transportes, Navegação, 
Ferrovias, Rodovias e Metrôs).

Engenharia Elétrica (Geração, Armazenagem e Distribuição de Energia Elétrica, Insta-
lações Elétricas, Eficiência Energética).

Telecomunicações (Processamento e Transmissão de Dados, Internet e Telefonia)

Energia - Alternativas Energéticas (Hidráulica, Nuclear, Termica, Solar,
Eólica, etc).

Engenharia Química - Mineração e Metalurgia - Agronomia - Informática - Estudos 
e Projetos - Serviços Técnicos em Geral



Público-Alvo

Engenheiros  -  Projetistas  -  Presidentes de Empresas

Presidentes de Empresas de Economia Mista (estatais e

para-estatais)  -  Secretários de Estado  -  Superintendentes

de empresas  -  Autarquias (Federais, Estaduais e

Municipais)  -  Assessores e Assistentes  -  Pesquisadores

Especificadores  -  Compradores  -  Diretores  -  Engenheiros

Chefes e de Produção  -  Gerentes Consultores  -  Empreiteiros 

Construtores  -  Professores e Estudantes de Engenharia. 



Distribuição 
   Geográfica



   Discriminação 
das Especialidades



Discriminação 
      dos Cargos



LISTA DE PREÇOS

Página Simples (Interno)  

Dimensões: 20,5 larg x 27,7 alt     R$ 13.500,00

Meia página (Interno) 

Dimensões: 20,5 larg x 13,85 alt   R$ 7.500,00

Um quarto de página (Interno)

Dimensões: 21 x 7 cm                     R$ 5.000,00

4ª capa (Externo)  

Dimensões: 20,5 larg x 27,7 alt    R$ 50.000,00

Página Dupla ABERTURA 

Dimensões: 41 larg x 27,7 alt       R$ 45.000,00
3ª Capa (Interno)

Dimensões: 20,5 larg x 27,7 alt     R$ 30.000,00

Página Dupla (Iinterno)

Dimensões: 41 larg x 27,7 alt        R$ 21.000,00
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