
 

 

RELATO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ABENGE 

(06 de setembro de 2012 – 14 às 18 horas) 

 

Inicialmente foi composição da Mesa: Nival, Tozzi, Ana e Luciano. 

Nival agradeceu aos presentes, comitê científico, conselho fiscal, coordenadores de sessões 
técnicas e outros que colaboraram para a realização do COBENGE 20112.  

Explicou a ausência do Vanderlí (devido a problemas de saúde) e Benedito (compromissos 
imprevistos na Universidade Mackenzie). 

Agradeceu a acolhida e ressaltou a honestidade de propósitos da equipe de professores e 
ressaltou também o trabalho dos alunos para a organização do COBENGE. 

Falou do fórum de gestores em são Paulo realizado em 25 de julho de 2012 na Universidade 
Mackenzie e convidou para o próximo a ser realizado no Rio de Janeiro, IME, em 22 de 
maio de 2013, com o  tema: Inovar e Empreender: Novos Cenários para a Engenharia. 

Passou a palavra para a Profa. Liane (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) que 
convidou para o COBENGE 2013 – que será realizado pela Faculdade de Engenharia da 
Federal do Rio Grande do Sul em Gramado e realizou um sorteio de brindes. 

O Prof. Luciano Nicolau entregou brindes de agradecimento aos que não haviam recebido 
ainda. 

Realizou o sorteio de Brinde dos que visitaram os stands dos patrocinadores – ganhadora 
Tânia Regina Dias S. Pereira. 

Nival então passou ao relato da Diretoria: 

Diretoria de educação – Prof. Benedito, representado pelo Prof. Tozzi  

Relatou que as revistas da ABENGE 2010-2 até 2012-1 estão prontas e que serão 
encaminhadas para os endereços dos associados; 

Até novembro a revista 2012-2 deverá também estar pronta. 

Destacou que estas revistas estão sendo realizadas com recursos próprios da 
ABENGE. 

Diretoria Administrativa e Financeira: Ana  

Explicou as ações da diretoria, que controla a secretaria com a Jérica e contas a 
pagar e receber. 

Em 2011 houve a consolidação dos imóveis da ABENGE – 2 salas no centro de 
Brasília, que estão com documentação regularizada, uma vez que tinham sido 
adquiridas pela ENCOL 

Foi feito o recredenciamento junto ao CONFEA – documentação bastante grande – 
necessário para que pudesse ter o apoio financeiro aos eventos 



Falou da Representação da ABENGE na ASIBEI; dentro da diretoria Ana foi 
escolhida para representar a ABENGE nestes órgãos. 

Comunicou ao Profs. Adriano e Simone da FURB que as contas do cobenge 2011 
foram aprovadas. 

Diretoria de Comunicação, Vanderli, - representado pelo Prof. Tozzi 

Os livros das SD dos COBENGES 2009, 2010 e 2011 também estão prontos e serão 
encaminhados para os endereços; 

Convida todos a visitarem o site da ABENGE e solicita que confiram os dados dos 
diretores anteriores da ABENGE que estão no site; 

No site há um link para Revistas e artigos; 

Anais de COBENGE’s anteriores (15 anos anteriores); 

Solicitou a Liane que envie dados para incluir / divulgar o COBENGE 2013. 

O Conselho Fiscal (Nakao, Luiz Paulo, Almir) – Almir apresentou: 

Parecer do Conselho fiscal para a prestação de contas do ano de 2011, o balanço 
patrimonial despesas operacionais. 

O conselho fiscal foi de parecer favorável a aprovação das contas.  

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

Luciano Nicolau apresentou relatório do COBENGE 2012 

Número de artigos das ST –  

Posters – 74 

Comitê científico 142 (nomes obtidos das listas dos comitês de eventos anteriores), 
apenas 122 responderam e estavam cadastrados no JEMS; os professores da UFPA 
ficaram para suprir as necessidades de revisão caso tivessem algum atraso no relato 
dos revisores; 

A divulgação do COBENGE foi feita por email de professores e Instituições  

Arrecadação:  

UFPA (Pró-reitorias graduação, extensão e pesquisa, secretaria de educação a 
distância e PAFOR ) 105 mil; FADESPE 20 mil; FAPESPA 26400,00, CNPq 15 mil, 
capes 60 mil, CONFEA 65 mil patrocinadores e expositores 100500,00, totalizando: 
R$391.900,00 

O site ficará 1 ano com as apresentações dos fóruns de diretores e plenárias 
(editadas para não ficar cansativo). 

Número de Participantes744 presentes 

108 profissionais sócios; 150 profissionais não sócios; 292 estudantes; 

133 isentos (foi negociado com a ABENGE que os alunos e professores da UFPA 
seriam considerados isentos devido ao volume de recursos disponibilizados pela 
IFES); 

34 ABENGE e palestrantes convidados; 27 cortesia dos expositores. 

Disse que não sabia o total arrecadado com as inscrições, pois ainda faltavam receber as 
notas de empenho, que nos próximos dias deveriam ter este número fechado. Que 100% do 



que foi arrecadado com inscrições e 15.000,00 do livro das SD serão repassados para a 
ABENGE. 

Agradeceu a presença de todos e a colaboração dos alunos 

NAKAO pediu uma moção de louvor a organização do COBENGE 2012 como sendo o 
melhor COBENGE que ele participou até hoje - que foi aprovada. 

Aquiles, Tânia e Telma, comissão de avaliação dos inscritos para sediar o COBENGE 2014 
relataram que tiveram 5 candidaturas mas que 2 foram impugnadas por não atenderem a 
todos os critérios (1 por falta de comprovação do pagamento da anuidade com a ABENGE e 
outra por não ter assinatura do dirigente). As outras três são: Consorcio Intermunicipal do 
ABC, UFJF e Universidade Estadual de Londrina. As três tiveram 10 minutos para se 
apresentar para a plenária. As duas que foram eliminadas (PUCMINAS e Fundação 
Armando Álvares Penteado) tiveram 3 minutos. A PUC MINAS justificou que o pagamento 
tinha sido realizado, mas a burocracia interna atrapalhou a candidatura. O representante da 
outra justificou o equivoco. 

Alguns ainda não tinham sido credenciados a votar o que fizeram antes de iniciar a votação 

Tiveram 40 votantes individuais e 15 institucionais. 

ABC – 10 votos individuais e 6 institucionais – 32,5% 

UFJF  - 22   votos individuais e 4 institucionais – 40,8% 

Londrina – 8 votos individuais e 5 institucionais – 26,7% 

Houve a manifestação dos alunos de engenharia da Universidade Federal de Tucuruí, 
parabenizando a organização, agradecendo pela oportunidade de participar deste evento e 
parabenizando o prof. Antônio Malaquias Pereira e José Hélio Alvarez Elarrat 
(aniversariante do dia). 

Ana procedeu a leitura da ata da assembleia de 5 de outubro de 2011, foram solicitadas as 
seguinte correção Universidade Federal do ABC e não UNIABC. 

Houve a solicitação de que os certificados explicitassem a carga horária de atividades para 
que os alunos possam contar como atividades complementares. Prof. Luciano justificou que 
também pensou nisto, mas não o fez por não ter sido feito em nenhum outro COBENGE e 
fica como sugestão para o próximo.  

Colocada em votação a ata foi aprovada por unanimidade 

Nival agradeceu a presença e acolhida e encerrou a assembleia. 

 

 

Belém, 3 de setembro de 2012 

Danilo Pereira Pinto 


