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Ata de Reunião N°01- ABECS/RN
§ Data: 14/08/2017
§ Horário de Início: 19h: 30min.
§ Local: Sala de aula da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Campos
Mossoró, FAFIC.
§ Participantes: Profissionais de ensino básico, Docentes, Pesquisadores e
Estudantes, todas as categorias acima mencionadas, graduados em Ciências
Sociais ou ainda em processo de Graduação.
§ Pauta: Criação de uma unidade regional da Associação Brasileira de Ensino em
Ciências Sociais- ABECS no município de Mossoró.
A reunião deu inicio com a palavra da Docente Universitária do curso de Ciências
Sociais da Universidade Estadual do Rio Grande do Note, Karlla Christine, que
descreveu primeiramente a importância de estamos todos juntos e unidos em favor da
educação e principalmente o fortalecimento as disciplinas de Ciências Sociais
administradas na rede de ensino médio de Nosso Estado, no segundo momento
descreveu objetividade de se ter uma unidade regional da Associação Brasileira de
Ensino em Ciências Sociais- ABECS no município de Mossoró, que tenha sua
representatividade em todo o Estado do Rio Grande do Norte. Relatou sobre a fundação
da ABECS no Estado do Rio de Janeiro bem como o seu Estatuto e outros materiais de
grande relevância em seu portal https://www.abecs.com.br, Passando a palavra para a
docente Helder, o mesmo ressaltou sobre a importância de estamos reunidos em prol da
educação em nossa cidade, Estado, e País, principalmente pelo momento que vivemos
de recessão das politicas educacionais em nosso país, ressaltou que é momento de
estabelecermos uma união que agregue todos os profissionais, estudante a se inteirar
nesta importante missão de reivindicar sobre condições ao ensino da sociologia nas
redes publica no mesmo momento se fez pergunta de como seria realizada o processo de
cadastramento e filiação destes profissionais e outras redes que se faz interesse. Com
retorno da palavra Karlla, descreve que o processo de filiação seria de forma
independente podendo assim criamos novas diretrizes de como poderia se fazer o
cadastro destes interessados, se fez leitura do Estatuto da ABECS que mencionam de
forma facultativa a citação de processo de credenciamento, e o regimento e o seu
regimento após a filiação. Pedido a palavra outra profissional da Educação, Lidiane,
Descreve as condições desfavorável dos professores em recebimento dos seu salario
bem como a carga horaria limitada se fazendo assim o profissional não ter um
remuneração adequada a de outros pressionais, a mesma descreveu que as universidades
no seu curso de graduação em ciências Sociais é emblemático a quantidade de alunos se
evadindo para outros cursos dos quais tem uma visibilidade de remuneração
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aparentemente melhor, ou seja, as oportunidades é melhor vista atualmente do que ser
um profissional da educação. Repassando a palavra para a Docente Edilla, a mesma
ressalta a importância da criação de uma unidade representativa em nosso Estado se
fortalecendo para as melhorias da classe bem como as prerrogativas de buscar novas
qualificações para o profissional. Com a palavra Diego, Aluno de Licenciatura Do curso
de Ciências Sociais, ressaltou sobre a importância de estamos querendo se organizar em
criação de uma unidade da ABECS, descreve que até o presente momento estando no 5°
período do curso de Ciências Sociais ainda não tinha tido uma manifestação
institucional, sobre uma criação de uma rede para que fortaleça as propostas do
profissional de Sociologia. Com retorno da palavra Karlla, descreve novamente a
importância de estamos criando uma representação de uma unidade em nosso Estado
descrevendo os casos dos quais já foram mencionados, a deliberação de nossas ações
deve ser representativa, aplicando a democracia em fortalecimento do conjunto. A
formalização da escolha de um representante é fundamental na organização. Deste
modo ficaram descrito que será firmada;
è Criação de um regimento, eleições, reunião de participação.
(Ponto do regimento, as regras a serem estabelecidas sobre a inclusão de
membros) * Regra já descrito no Estatuto. (Buscar Informação e inteira aos
dispositivos).
è Participação em Congressos
è Rede de comunicação através de e-mail e Whatsapp.
Considerações finais.
è
è
è
è

Criação do grupo de Whatsapp.
Leitura do Estatuto e Atas que regem a criação da Unidade.
As informações compartilhadas devem ser também repassadas por e-mail.
Próximo encontro dia 28/08/2017 ás 19h00minhs.

Ficou determinado que a próxima reunião será no dia 28/08/2017, no mesmo local,
Nada mais havendo a ser tratado, Docente Karlla, deu por encerrada a reunião e, eu,
Marco Antônio de Paiva Limeira Junior lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada
e pelos demais presentes.
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