
 
 

ASSEMBLEIA GERAL DA ABENGE – COBENGE 2015 
Campus da UFABC, 10 de setembro de 2015) 

 

RELATO SUCINTO 
 

 Antecedendo à Assembleia Geral (AG) o Professor Gilberto Martins (UFABC), Coordenador do 
Cobenge 2015, fez um breve relato sobre o evento informando que estiveram presentes 612 
participantes entre congressistas (394), palestrantes/moderadores (32), expositores (70) e demais 
organizadores/apoio ao evento (116). Em seguida foi premiado o melhor trabalho de cada uma das 
três sessões (técnica, pôster e comunicação). 

 Em seguida foi realizada a Assembleia Geral da ABENGE, com início às 19h15 e término às 
20h45, presidida pelo Professor Nival Nunes de Almeida e Secretariada pela Professora Ana Maria 
Rettl. Como preliminar, o Professor Nival informou à plenária a mudança de endereço da sede da 
ABENGE em Brasília.  

 

PAUTA: 

1. Leitura e discussão da ata da AG do COBENGE 2014: aprovada por unanimidade; 

2. Relatório Financeiro 2014: A Professora Ana Maria fez um relato sucinto sobre Receitas e 
Despesas para justificar o déficit de R$ 55.000,00 em 2014. A seguir passou a palavra para o 
Prof Nival que informou aos presentes sobre a ação judicial que a ABENGE impetrou à 
Universidade Federal de Juiz de Fora, já que até aquele momento, apesar de inúmeras 
tentativas, a UFJF cumpriu parcialmente o contrato firmado com a ABENGE para a realização 
do COBENGE 2014. Se o pagamento tivesse ocorrido integralmente a ABENGE teria tido um 
saldo positivo de R$ 82.000,00. O Prof. Vanderli, como coordenador do COBENGE 2014, usou 
da palavra para justificar à Assembleia o não pagamento dos valores devidos; 

3. Relato do Conselho Fiscal, prestação de contas 2014: Após relato minucioso do 
Conselheiro Professor Luiz Paulo Brandão as contas foram aprovadas por unanimidade; 

4. Ratificação de decisão da Assembleia da Abenge ocorrida no COBENGE 2008: Esta AG 
foi realizada em Passo Fundo/RS quando foi aprovada a inclusão de 2 (dois) suplentes na 
composição da Diretoria da ABENGE. Aprovado por unanimidade e tal decisão passa a vigorar 
com vistas às próximas eleições da diretoria da ABENGE; 

5. COBENGE 2016: A Professora Carla Maitelli, vice-diretora do CT/UFRN, fez uma apresentação 
sobre a UFRN e sobre a cidade de Natal mostrando a infraestrutura disponibilizada para o 
COBENGE 2016, que deverá ocorrer na 1ª quinzena de setembro de 2016; 

6. Candidaturas para sediar o COBENGE 2017: Duas instituições foram consideradas aptas 
pela Comissão designada para este fim: a 1ª liderada pela Universidade POSITIVO em 
parceria com as demais IES da cidade de Curitiba que oferecem cursos de Engenharia e a 2ª 
apresentada conjuntamente pela UNISOCIESC e UDESC de Joinville / SC. Foi vitoriosa a 
proposta de Joinville. Com isso o COBENGE 2017 será realizado em Joinville/SC; 

7. Assuntos Gerais: Uma representação do PET Engenharia da UFAL (Alagoas) solicitou que 
fossem estudadas formas de participação dos grupos PETs na ABENGE e nos COBENGEs. 

 Finalizando, o Professor Nival, em nome da diretoria, agradeceu e congratulou-se com o 
trabalho desenvolvido por toda a equipe que realizou o COBENGE 2015, em especial, face as 
condições adversas do momento atual pelo qual passa a economia brasileira. 

 

São Bernardo do Campo, 10 de setembro de 2015 

Diretora da ABENGE 


