
 

 

 

Da: Diretoria da ABENGE  

Para: Associado(a) da ABENGE  

Assunto: Anuidade 2019 
 
 

Caros colegas,  

A nossa Associação, a ABENGE, é por princípio, uma entidade representativa das Instituições de formação 
em Engenharia e em Tecnologia e, nesses seus 45 anos de existência, tem como uma das suas principais 
fontes de recursos a anuidade paga por seus associados(a). 
 
Estamos trabalhando para a melhoria da Educação em Engenharia no Brasil. Uma das atividades de destaque 
é a Proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais da Engenharia, que já foi aprovada pelo CNE – Conselho 
Nacional de Educação e aguarda homologação pelo MEC. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com o 
CNE e Movimento EI/CNI e traz novas demandas para a qualidade da Educação em Engenharia no Brasil. Veja 
informações completas na página da ABENGE www.abenge.org.br . 
 
Nesse momento, tão importante para a ABENGE e para a Educação em Engenharia no Brasil, a contribuição 
dos associados faz-se indispensável.  
 
Conforme aprovação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de setembro de 2017, durante o XLV 

COBENGE, os valores da anuidade tiveram reajuste. Em 2019, 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 30/04/2019 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 30/04/2019.  

O Associado Individual terá direito a 25% de desconto na inscrição para eventos organizados pela ABENGE e 

o Associado Institucional terá direito a isenção da taxa de inscrição de seu Diretor ou um representante, por 

ele indicado, 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 25% 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, 12 de fevereiro de 2019.  

 
Vanderli Fava de Oliveira 
Presidente da ABENGE 

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


 

 

 

PASSO A PASSO 

EMISSÃO DO BOLETO PARA ANUIDADE DE 2019 

 

 

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

 Caso não lembre a sua senha acesse “esqueci a senha”, preencha as informações 
solicitadas e aguarde o envio do e-mail com a nova senha provisória. 

 

 
 

 

 

2 – Selecione o link “Pagar Anuidade” 

 

 
  

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


 

 

3 – Selecionar o campo “Pagar anuidade”  

4 – Clicar em “Confirmar” 

 

  
 

 

5 – Siga as instruções para gerar o boleto 

 

 
 

 

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

 


