
 

 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO COBENGE 2019 
 

 

CATEGORIAS 
Até 

31/07/2019 
Após 

31/07/2019 

1. Professore(a)s e demais profissionais que não pagaram a anuidade 
da ABENGE até 30/04/2019 

580,00 760,00 

2. Associado(a) Individual da ABENGE com a anuidade de 2019 paga 
até 30/04/2019 

435,00 (*) 570,00 

3. Um representante de cada Instituição com a anuidade de Associado 
Institucional de 2019 paga até 30/04/2019 

0,00 0,00 

4. Estudante de Pós-Graduação não Associado(a) com declaração 
assinada pelo Coordenador do seu Curso ou Secretaria da IES 

300,00 400,00 

5. Estudante de Pós-Graduação Associado(a) da ABENGE com 
declaração assinada pelo Coordenador do seu Curso ou Secretaria 
da IES e com a anuidade de 2019 paga até 30/04/2019 

225,00 (*) 300,00 

6. Estudante de Graduação com comprovante de matrícula ou 
declaração assinada pelo Coordenador do seu Curso ou Secretaria 
da IES 

200,00 250,00 

(*) Desconto de 25% sobre o valor do não Associado(a) 

 

 Condições para Apresentação e Publicação de Trabalhos: 

1. Cada inscrição paga pode validar até 02 (dois) trabalhos aprovados. Para validar 
trabalhos (ST ou SP) adicionais: utilize inscrições adicionais (própria ou de coautores); 

2. Para validar a publicação nos anais do COBENGE: o trabalho deve estar vinculado a uma 
inscrição paga até o dia 25/07/2019. Pagamentos após esta data, só garantem o trabalho 
publicado nos anais após o término do evento. 

 

 Dúvidas sobre pagamento de inscrição: encaminhar e-mail para secretaria@abenge.org.br. 

 

 

Fortaleza, 12 de março de 2019 

 

 

Coordenação Geral do COBENGE 2019 

 

mailto:secretaria@abenge.org.br


 

 

 
 

ANUIDADE ABENGE 2019 
 

 

 Conforme aprovação da Assembleia Geral Ordinária da ABENGE, realizada em 27 de 
setembro de 2017 em Joinville/SC, por ocasião do XLV COBENGE, os valores da anuidade 
tiveram reajuste para o ano de 2018, fixando-se o valor de R$ 150,00 para o associado individual 
e R$ 900,00 para o associado institucional. Estabeleceu-se também que a data limite para 
pagamento com desconto é o dia 30 de abril. Resolveu-se por manter estes mesmos valores 
praticados em 2018 para o ano de 2019: 

 

ANUIDADE Até 30/04/2019 Após 30/04/2019 

INDIVIDUAL R$ 125,00 (desconto de R$ 25,00) R$ 150,00 

INSTITUCIONAL R$ 750,00 (desconto de R$ 150,00) R$ 900,00 

 

• O Associado Individual em dia com a anuidade 2019, tem direito a 25% de desconto na 
inscrição para eventos organizados pela ABENGE. 

•  O Associado Institucional em dia com a anuidade 2019, tem direito a isenção da taxa de 
inscrição de seu Diretor ou um representante, por ele indicado, nos eventos da ABENGE. 

• O boleto de regularização da anuidade individual deve ser emitido diretamente no site da 
ABENGE (www.abenge.org.br) no qual há também um passo a passo para emissão desse 
boleto. 

 

 Dúvidas sobre pagamento de inscrição: encaminhar e-mail para secretaria@abenge.org.br 

 

 

Brasília, 12 de março de 2019 

 

Diretoria da ABENGE 

 

 

 

http://www.abenge.org.br/
mailto:secretaria@abenge.org.br


 

 

 
 

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 


