Da:
Para:
Assunto:

Diretoria da ABENGE
Associado(a)s da ABENGE
Cumprimentos aos Abengianos e encaminhamento da Anuidade 2017

A Diretoria da ABENGE que tomou posse em 01 de janeiro deste ano, tem o prazer de
cumprimenta-lo(a)s nesse início de gestão, anunciando que estamos trabalhando para melhor
atender nosso(a)s associado(a)s com mais benefícios e para breve já teremos o novo portal
da ABENGE com visual renovado e com um sistema mais ágil de comunicação, entre outros.
No momento cumpre-nos encaminhar o boleto para pagamento da anuidade referente ao ano
de 2017 para o(a)s associado(a)s INDIVIDUAIS e INSTITUCIONAIS, cujos valores são R$
100,00 e R$ 750,00 respectivamente, que são os mesmos praticados em 2016. Para tornarse associado(a) “em dia” basta pagar a anuidade de 2017.
A nossa entidade é, por princípio, uma entidade representativa das Instituições de
formação em Engenharia e em Tecnologia e, nestes seus mais de 40 anos de existência, tem
como uma das suas principais fontes de recurso a anuidade paga pelos seus associado(a)s.
Cabe lembrar que podem se associar individualmente os “docentes pertencentes aos quadros
de Instituições de ensino de engenharia e tecnologia” e, ainda, “pessoas físicas, brasileiras ou
estrangeiras, que se interessem pela consecução dos objetivos da ABENGE”. Podem ser
associados institucionais as “unidades ou entidades responsáveis pelo ensino de engenharia
e tecnologia”.
O associado institucional tem maior peso nos processos decisórios da entidade, ou
seja, independentemente do número de presentes na Assembleia da ABENGE, os votos do
total dos Institucionais presentes somados, têm peso igual (50%) ao total dos Individuais
presentes que sempre são em maior número. A proporção tem sido em torno de 1
institucional para 5 individuais em média. Além disso, a ABENGE realiza anualmente um
evento direcionado principalmente aos dirigentes (diretores, decanos, coordenadores, entre
outros) das Instituições de Engenharia e Tecnologia, que ocorre no mês de maio ou junho de
cada ano.
Todos o(a)s associado(a)s, além de receber gratuitamente a revista da ABENGE,
ainda tem abatimento de 25% no pagamento da inscrição no COBENGE, sendo que o
associado Institucional tem direito de indicar dois representantes para usufruir deste
desconto. Outros benefícios serão discutidos na Assembleia da ABENGE a realizar-se
durante o Cobenge 2017.
Para o(a) associado(a) (individual ou institucional) usufruir desse desconto de 25%
este ano, deverá pagar a anuidade até o dia 30 de abril de 2017.Observe que normalmente
esse desconto é maior do que a anuidade paga.
Fique em dia com a ABENGE e contribua efetivamente pela melhoria da Educação em
Engenharia no nosso país e para formar mais e melhores engenheiros.
Brasília, 01 de maço de 2017
Vanderli Fava de Oliveira
Presidente da ABENGE

