
 

 

 

 
 

CALENDÁRIO GERAL DO COBENGE 2019 
 

MÊS DATA ATIVIDADE 

Fevereiro 12 Início do recebimento da anuidade 2019 da ABENGE com desconto 

Março 15 Início da submissão de trabalhos para as STs e SPs 

Abril 30 Último dia para pagamento da anuidade da ABENGE com desconto 

Maio 

01 Último dia para submissão de trabalhos para STs e SPs 

02 
Início do recebimento da taxa de inscrição no COBENGE 

Início da recepção de Propostas de SDs 

27 Último dia para envio de Propostas de SDs 

Junho 
03 

Divulgação das Propostas de SDs Aprovadas 

Início da submissão de trabalhos para as SDs Aprovadas 

17 Divulgação dos Trabalhos Aprovados para as STs e SPs 

Julho 

01 Último dia para submissão de trabalhos para as SDs Aprovadas 

10 
Divulgação do resultado dos trabalhos selecionados para serem 
apresentados em cada SD 

25 
Último dia para pagamento da taxa de Inscrição para inserção do 
trabalho (STs, SPs e SDs Aprovados) na Programação e Publicação nos 
Anais do COBENGE (*) 

31 

Último dia para coordenadores das SDs enviarem o resumo e os 
trabalhos aprovados para apresentação 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição com desconto 

Agosto 19 Publicação da Programação das STs e SPs 

Setembro 

09 

Último dia para pagamento da inscrição com boleto gerado no site. 

A partir do dia 10 o pagamento só poderá ser realizado por ocasião do 
credenciamento no evento (a partir de 16/09) 
Não mais poderá ser feito pagamento pelo site, pois não haverá tempo hábil para o Banco 
compensar os boletos quitados após o dia 09/09 e informar à Secretaria do Evento. 

17 Início do COBENGE 2019 

20 Fim do COBENGE 2019 

(*) O pagamento da taxa de inscrição de autores com trabalhos aprovados após 25/07, poderá 
implicar em apresentação do trabalho somente se houver espaço na programação e a 
publicação nos anais após o término do evento. Uma inscrição paga no evento dá direito à 
inserção de até 2 (dois) trabalhos. 

 

Fortaleza, 12 de março de 2019 

 

Coordenação geral do COBENGE 2019 


