REUNIÃO DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL ABECS-SP
Por Danielle de Araújo Agostinho
19.07.2017 - Alameda Barão de Limeira, 1412 - São Paulo-SP
Pauta:
- Apresentação
- Manifestações e Desafios
- Nomeação da Coordenação Coletiva da Regional ABECS/SP
Reunião iniciada às 15h com a presença de 15 membros (lista anexa)
APRESENTAÇÃO GERAL
- Apresentação dos participantes
- Breve Histórico da APROFESP e migração ABECS por Carlos.
- Apresentação da criação da ABECS pelo presidente Thiago, da necessidade de criação da
associação durante as mudanças na legislação desde o governo FHC, desmistificação sobre
racha da SBS, da convergência para ENESEB, do manifesto profs Amaury Moraes, Tania entre
outros junto aos membros de RJ, RS, Nordeste, conforme histórico do site
https://www.abecs.com.br/historico/ – sobre a escolha do nome Ciências Sociais porque
abarca os diversos profissionais da área, sobre a necessidade da UR que tem por objetivo criar
um movimento de baixo pra cima, agregando os movimento de base, da possibilidade de
participação de estudantes na entidade, pontuou os trâmites burocráticos de abertura da
entidade, a associação e potencialização dos movimentos já existentes, inclusive na realização
de congressos e outros eventos, do funcionamento do site, blog, conta jurídica, orçamento,
sede da entidade e das metas iniciais: Criação da UR, periódicos, fortalecer a presença no
campo universitário e na academia, além da distribuição de recursos
DAS MANIFESTAÇÕES E DESAFIOS
- Agradecimento a participação do Thiago;
- Da necessidade atual de unir forças contra os ataques ao ensino de sociologia principalmente
no Estado de São Paulo, somando forças ao movimento nacional;
- Sobre a necessidade de agilizar a formalização da regional e legitimar a atuação dos membros
em outros espaços políticos;
- Das últimas ações: Resposta da SEE, organização para participação no Fórum da BNCC, análise
de conjuntura e busca espaço de atuação, atuação no CNE, nota sobre a Reforma do EM.
– Canais de Comunicação: sobre a alteração das páginas e grupos virtuais de Professores de
Sociologia para UR – ABECS/SP
- Recursos – sobre impossibilidade de movimentação financeira, valores para ingresso de novos
sócios, na distribuição dos recursos avaliar a demanda das URs após resolver as pendências da
associação;
- Criação da Regional Estadual – a Regional São Paulo busca a representatividade no Estado de
São Paulo, mas não se opõe à abertura de outras regionais no Estado, por cidade ou região
conforme a demanda vigente.

ENCAMINHAMENTO
Registro da abertura UR através da ata e posterior divulgação no site.
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