Da:
Diretoria da ABENGE
Para:
Associado(a) Institucional e Individual da ABENGE
Assunto:
Anuidade 2020

Prezados(as) Senhores(as),
A “Associação Brasileira de Educação em Engenharia é uma entidade de âmbito nacional
que objetiva o aprimoramento, a integração e a adequação à realidade nacional e internacional da
Educação em Engenharia e o contínuo aperfeiçoamento das instituições filiadas” (Art. 1º do
estatuto da ABENGE). Nesses seus 46 anos de existência, tem como uma das suas principais
fontes de recursos a anuidade paga por seus associados(as).
As principais atividades previstas para a ABENGE em 2020 estão relacionadas à
implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Engenharia.
Além de participar da Coordenação Geral da Comissão Nacional para implantação das novas
DCNs (CN-DCNs), ainda está previsto desenvolver ações junto ao Programa de Modernização da
Graduação (PMG) em Engenharia, que foi implementado pela parceria CAPES/Fulbright e,
também, dar continuidade com a parceria com a MEI/CNI, com o fim de desenvolver ações de
melhoria da graduação em Engenharia além de participar no seu subgrupo STEAM (sigla em
inglês para Ciências, Tecnologias, Engenharias, Arte e Matemática) procurando elaborar
propostas de melhoria da formação no fundamental e no médio. Isto sem mencionar a realização
do Fórum de Dirigentes no primeiro semestre e do COBENGE e no segundo semestre (Bento
Gonçalves, 28 de setembro a 02 de outubro de 2020)
Nesse momento, tão importante para a ABENGE e para a Educação em Engenharia no
Brasil, a contribuição do(a) associado(a) faz-se indispensável. Confira abaixo os valores para a
anuidade 2020 e as datas de pagamento:
Categoria
(1) Individual
2

( ) Institucional

Até 30/04/2020

A partir de 01/05/2020

R$ 125,00

R$ 150,00

R$ 750,00

R$ 900,00

1

( ) Direito a 25% desconto na inscrição para os eventos da ABENGE
(1) Direito a isenção da inscrição de seu Diretor ou representante legal nos eventos da ABENGE

O boleto para pagamento da anuidade deve ser baixado do site da ABENGE
(www.abenge.org.br), no link disponível na área restrita gerada pelo cadastro. É necessário estar
cadastrado no site para acessar a área restrita e regularizar a anuidade.
Em anexo, preparamos um passo a passo para facilitar.
Mantenha sua anuidade em dia e participe plenamente das atividades da ABENGE.
Brasília/DF, 02 de janeiro de 2020

Vanderli Fava de Oliveira
Presidente da ABENGE

PASSO A PASSO
EMISSÃO DO BOLETO PARA ANUIDADE DE 2019

1 - Acesso à área restrita no site da ABENGE (www.abenge.org.br):
• Se ainda não tem cadastro, é necessário acessar a área restrita e preenchê-lo para gerar o
boleto de pagamento;
• 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”

3 – Selecionar o campo “Pagar anuidade”
4 – Clicar em “Confirmar”

5 – Siga as instruções para emissão do boleto.
Não há necessidade de envio do comprovante de pagamento por e-mail, a atualização do sistema
é automática no primeiro dia útil após a data do pagamento.

