
 

Prezados Senhores, 

A ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de normalização no campo 
de desenho técnico, criou a Comissão de Estudo ABNT/CEE-237, para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para o referido assunto.  

Desta forma, convidamos V.Sa. para participar da Reunião 04/2018 da ABNT/CEE-237 Desenho Técnico, 

a ser realizada conforme a programação a seguir. 

Data:                    08.06.2018 

Horário:               09h30   às   16h30 

Local:                   ABIMAQ – Av. Jabaquara 2925 – São Paulo – SP 

                             ABNT-RJ – Rua Treze de Maio 13 – 28º andar – Rio Janeiro – RJ. 
Pauta: 
 
➢ Apresentação dos participantes 
➢ Aprovação da Ata da Reunião anterior 
➢ Programação de trabalho 

 
• Continuação das discussões técnicas para a revisão do Projeto 237:000.001-001 
• Definição do título: Requisitos para apresentação em folha de desenho 

• Conclusão dos trabalhos projeto 237:000.000-001 (revisão das normas ABNT NBR 10068  Folha 
de desenho – layout e dimensões; ABNT NBR 10582 Apresentação da folha para desenho 
técnico; ABNT NBR 13142  Desenho técnico – dobramento de cópia (CANCELADA); ABNT NBR 
8196 – Desenho técnico – emprego de escalas (CANCELADA); ABNT NBR 13272 – Desenho 
técnico – Elaboração das listas de itens (CANCELADA)  

Tendo em vista a relevância que esta Comissão terá para o setor (empresas/entidades privadas e órgãos 
governamentais) é de fundamental importância a participação de V.Sa., ou de seu representante, no 
sentido de agregar valor e opiniões técnicas. 

Solicitamos a gentileza de confirmar a presença ou justificar a ausência através do e-mail: 
cb04@abnt.org.br 

Na certeza de que iremos contar com a presença de V.Sa. ou de seu representante, subscrevemo-nos. 

 
Atenciosamente, 

Aparecida Regina Formicola 
Aparecida Regina Formicola 

Secretaria Executiva de Normalização da ABIMAQ 

Chefe de Secretaria do ABNT/CB-004  

l:  cb04@abnt.org.br 

l:  cida.formicola@abimaq.org.br 

 SP: (11) 5582 6330 fax: (11) 5582 6399 

 www.abimaq.org.br/cb04 

 

São Paulo, 2018.03.29 
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