Da:
Diretoria da ABENGE
Para: Associados(as) Individuais e Institucionais
Assunto: Anuidade ABENGE 2022

Prezados(as) Senhores(as),
A “Associação Brasileira de Educação em Engenharia é uma entidade de âmbito nacional
que objetiva o aprimoramento, a integração e a adequação à realidade nacional e internacional da
Educação em Engenharia e o contínuo aperfeiçoamento das instituições filiadas” (Art. 1º do
estatuto da ABENGE). Nesses seus 48 anos de existência, tem como uma das suas fontes de
recursos a anuidade paga por seus associados(as).
Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a ABENGE não
paralisou suas atividades. Continuamos nos empenhando em busca da melhoria da Educação em
Engenharia, mantendo nossos esforços, só que desta vez online. Promovemos, através dos
Grupos de Trabalhos (GTs), diversos eventos online, compartilhando as inovações e alternativas
para que os impactos da pandemia na Educação em Engenharia sejam minimizados.
Organizamos o COBENGE 2020 e 2021 completamente online; desenvolvemos um formato
inovador para as sessões técnicas e sessões dirigidas, permitindo o acesso antecipado aos
trabalhos e suas apresentações (em vídeo) e tornando o momento ao vivo mais dinâmico e
interativo.
Nesse momento, tão importante para a ABENGE e para a Educação em Engenharia no
Brasil, a contribuição do(a) associado(a) faz-se indispensável. Os valores para a anuidade
continuam sendo os aprovados na Assembleia da ABENGE, realizada em Joinville/SC no dia
27/09/2017, durante o COBENGE 2017, qual seja:
 A anuidade individual R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com desconto de R$ 25,00
(vinte e cinco reais) para os associados que regularizarem a anuidade até 30 de abril;
 Para o associado institucional R$ 900,00 (novecentos reais) com desconto de 150,00
(cento e cinquenta reais) para os que regularizarem a anuidade ou enviarem a nota de
empenho até 30 de abril, além da isenção da inscrição de seu Diretor ou representante
legal no COBENGE.
Confira abaixo os valores para a anuidade 2022 e as datas de pagamento:
Categoria
1

( ) Individual
(2) Institucional

Até 30/04/2022
R$ 125,00
R$ 750,00

A partir de 01/05/2022
R$ 150,00
R$ 900,00

1

( ) Direito a 25% de desconto na inscrição para os eventos da ABENGE e acesso completo à
plataforma do COBENGE 2020, na qual estão gravadas todas as atividades que ocorreram
durante o evento.
2
( ) Direito a isenção da inscrição de seu Diretor ou representante legal nos eventos da ABENGE

O boleto para pagamento da anuidade deve ser baixado do site da ABENGE
(www.abenge.org.br), no link disponível na área restrita gerada pelo cadastro. É necessário estar
cadastrado no site para acessar a área restrita e regularizar a anuidade.
Em anexo, preparamos um passo a passo para facilitar.

Brasília/DF, 05 de janeiro de 2022

Vanderli Fava de Oliveira
Presidente da ABENGE

