
 

 

 

Da: Diretoria da ABENGE  

Para: Associados da ABENGE  

Assunto: Anuidade 2018 
 
 

Caros colegas,  

A nossa Associação, a ABENGE, é por princípio, uma entidade representativa dos docentes dedicados à 
Educação em Engenharia e das Instituições de formação em Engenharia e em Tecnologia e, nesses seus 
mais de 40 anos de existência, tem como uma das suas principais fontes de recursos a anuidade paga por 
seus associados. 
 
Atualmente estamos no auge de um trabalho muito importante para a Engenharia no Brasil, que é a 
reformulação das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia. Este trabalho está sendo realizado 
em parceria com a CES/CNE e CNI/MEI, o que traz maior credibilidade para a Proposta e também para a 
ABENGE; mas também faz aumentar muito a demanda de viagens e reuniões. Neste momento tão 
importante para a ABENGE e para a Educação em Engenharia no Brasil a contribuição dos associados faz-se 
indispensável. Confira a Proposta já disponível na página da ABENGE 
 
Conforme aprovação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de setembro de 2017, durante o XLV 

COBENGE, os valores da anuidade sofreram reajuste. Em 2018, o valor da anuidade INDIVIDUAL é de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) com desconto de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os que regularizarem 

a anuidade até 30/04/2018 e a anuidade INSTITUCIONAL é de R$ 900,00 (novecentos reais) com desconto 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os que regularizarem a anuidade ou enviarem a nota de 

empenho até 30/04/2018. O associado Institucional também terá direito a isenção da taxa de inscrição de 

seu Diretor ou representante legal nos eventos da ABENGE.  

Veja como ficou: 

Categoria Até 30/04 Após 30/04 

*   Individual R$ 125,00 R$ 150,00 

** Institucional R$ 750,00 R$ 900,00 

* Direito a desconto na inscrição para os eventos da ABENGE 

** Direito a isenção da inscrição de seu Diretor ou representante legal nos eventos da ABENGE 

 

O boleto de regularização da anuidade individual deve ser emitido diretamente no site da ABENGE 

(www.abenge.org.br). Em anexo preparamos um passo a passo para facilitar. 

Venha, mantenha-se em dia e participe. Todos nós somos a ABENGE.  
Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2018.  

 

 
Vanderli Fava de Oliveira 

Presidente da ABENGE 

http://www.abenge.org.br/file/Diret%20Engenharia%20ABENGE%2022jan%20-%20Oficial.pdf


 

 

 

 

PASSO A PASSO 

EMISSÃO DO BOLETO PARA ANUIDADE DE 2018 

 

 

1 - Acesse sua área restrita no site da ABENGE (www.abenge.org.br) 

 

 
 

 

 

2 – Selecione o link “Associar-se” 

 

 

http://www.abenge.org.br/


 

 

 

3 – Selecionar o campo “Quero me associar à ABENGE”  

4 – Clicar em “Associar-se” 

 

  
 

5 – Siga as instruções para gerar o boleto 

 

 
 

Não há necessidade de encaminhar o comprovante de pagamento. O banco nos 
encaminhará a confirmação assim que for identificado. 
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