CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ABENGE
De acordo com os Artigos 6º e 7º do Estatuto que tratam da Assembleia da ABENGE
e o artigo 9º que trata das competências da Presidência da ABENGE, fica convocada a
Assembleia Ordinária da ABENGE para as 18 horas do dia 27 de setembro de 2017 na sede
do COBENGE 2017, que realizar-se-á no período de 26 a 29 de 2017 na cidade de
Joinville/SC, com a seguinte pauta:
1. Apreciação da pauta de convocação da Assembleia;
2. Leitura e votação da Ata da Assembleia anterior realizada no Cobenge 2016;
3. Relato do Conselho Fiscal sobre as contas da entidade referentes ao ano de
2016;
O Parecer sobre estas contas deverá ser emitido pelo atual Conselho Fiscal.
4. Encaminhamento de eleição dos suplentes do Conselho Fiscal;
Na eleição do Conselho Fiscal em 2016 (COBENGE 2016) só foram
homologadas três candidaturas ficando as três vagas de suplentes desocupadas
por falta de candidatos. A Assembleia é o fórum competente para determinar
como será a eleição destes três suplentes podendo, inclusive, realizar a eleição
durante esta Assembleia.
5. Apresentação da nova sede do COBENGE 2018;
Com a desistência da UFES em realizar o COBENGE 2018, a diretoria entrou em
entendimento com IES da Bahia para realizar o evento em Salvador/BA.
6. Definição da sede do COBENGE 2019;
Ver convite á candidaturas no site da ABENGE.
7. Grupos de Trabalhos (GTs) da ABENGE;
8. Publicações ABENGE (Editores);
9. Subáreas da Educação em Engenharia;
10. Critérios para submissão e aprovação de trabalhos no COBENGE;
11. Política de atualização das anuidades e de taxa de inscrição nos eventos da
entidade;
12. Assuntos Gerais.
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