
 
 

Caro(a)s Abengiano(a)s 
 
 
 Com o acirramento da crise que tem o CORONAVÍRUS (COVID-19) como pivô, a Diretoria 
da ABENGE, conjuntamente com a Comissão Organizadora Local da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) do COBENGE 2020 tomou a seguinte decisão: 
 

1. Manter a abertura da submissão de trabalhos para o COBENGE 2020 no dia 02 de 
abril de 2020; 

2. Continuar acompanhando os desdobramentos da crise, realizando as alterações e 
adequações no calendário do evento que forem necessárias. 

 
 Pelas informações que temos atualmente, parece que até junho pouco acontecerá e que, 
não haverá recomeços significativos antes de agosto. Também, não sabemos como serão estas 
retomadas, ou seja, o COBENGE como estávamos planejando pode estar comprometido. Para a 
realização do COBENGE necessitamos recursos de fomento e de patrocínio e estas solicitações 
devem ocorrer com antecedência. Se de fato a crise se prolongar até julho e a retomada somente 
ocorrer em agosto ou setembro, não haverá tempo hábil para estas captações e não é otimista a 
perspectiva de tê-los disponíveis. De outro lado, significativa parcela dos participantes do 
COBENGE depende de recursos das suas IES, o que também pode estar comprometido pela 
crise econômica que tende a se agravar. 
 
 Diante desse cenário, estamos discutindo alternativas para a realização do COBENGE. 
Nenhuma hipótese está descartada. Pensamos em diminuir a duração e os custos realizando um 
evento menor, também estamos estudando a alternativa de realizá-lo “virtualmente” ou no formato 
“híbrido”. Podemos também adiar o evento para o final do ano. De todo modo, antes de maio ou 
junho, não poderemos definir ainda o novo formato. 
 
 A manutenção da abertura da submissão no dia 02 de abril, tem o objetivo de já 
encaminhar a tarefa do evento que demanda mais tempo, que é a recepção, avaliação e 
organização dos trabalhos científicos. Mudar o formato, adiar o evento, ou outra providência, em 
nada afeta as tarefas referentes aos encaminhamentos dos trabalhos. Mesmo numa hipótese 
última de ter que adiar para o início de 2021, não traz prejuízos a estas providências e ainda 
permite manter uma certa mobilização em torno da realização do COBENGE que, já em sua 
quadragésima oitava edição, é o momento anual de reflexão sobre a Educação em Engenharia, 
principalmente em tempos de crise. 
 

Em 02 de abril de 2020 
 

Diretoria da ABENGE 
Comissão Organizadora da COBENGE 2020 


