
Ata da primeira (1) Reuniâo da
regional da ABECS/JOÃO
PESSO.{/PB

Aos 30 dias do rnês de outulno de dois rnil e dezessete, às 17h, na Sala 402, do Centro
de Ciências Humanas, Letras e Aftes (CCHLÀ) reunirarn-se eom a presidência da
ProÍ'essora Geor'ânia da Silva Toscano. as seguintes pessoas: Fabiano Lima da Silva
(aluno de licenciatura). José Adailton Vieira Aragào N{elo (ahu:ro da Pos-Graduaçào de
Sociologia), Pablo Tlúago Correia de lvÍoura (prof-essor de sociologia no ensino médio).
Paulliano Franco da Silva Rocha (aluno de licenciahra), Sérgio Áraújo Barbosa (ahuro
de lícenciatura), Sueli Alves Gerôncio de Souza (Licenciada em Ciências Sociais),
Thayene Gotnes Cavalcante (Prot'essora de sociologia no ensino médio). L,liana Gomes
da Silva (aluna da Pos-Graduaçào de Antropologia. A pauta da rermiào tbi apresentar a
ÂBECS. sua origem. seus objetivos. quem poderá participar. quais as açôes realizadas e
tàlar sobre a prograÍrnçào do III Veredas do Patrirnônio. evento ligado ao Prograrna de
Extensào Patrimônio. iv{emoria e Interatividade (PAIvÍlN). financiado pelo
PROEXTT"h{EC. tto qr:al a presidência desta reuniào tàz parte. Apos a apresentaçào
sobre a ABECS os participantes propuseram que instalássernos a regional de Joào
Pessoa'PB e que a parlir daquela data. pudéssemos dar maior visibilidade a Associaçào
nos eventos a seÍetn realizado pelo grupo para assirn arnpliar o rrosso campo de atuaçào
como coletivo da área de Ciências Sociais na cidade de Joào Pessoa..,PB. Aprovada enfte
todos os presentes a proposta da criaçào dessa regional, seguimos na pauta para a
orgarúzaçào e encamitútarnentos paÍa â aula pública com a profbssora Elisabeth da
Forseca Guimarães (L;FL;I\'IG) que talará sobre: Juventude. memoria e ensino de
sociologia, que será realízada no dia 14 de novernbro às l9h, na sala de rnr:ltimidia C.
no CCHLA. Dentre as sugestôes apontadas paÍa a divulgaçào do everrto estào: pantleto.
faixa. organizar um infbrrnativo resunido solne a ÁBECS. elaborar convites para
prolêssores de ensino rnédio. chefias, coordenaçôes de cursos de Ciências Sociais ua
Paraiba ern instituiçôes públicas e prir.,adas, conr.idar parlarnentares locais, sindicatos.
;\s taretas lbram divididas entre o público presente e ao finai acordamos clue iremos
matlter as nossas reuniões na segunda-t'eira às l7h. até erlcefiar o semestre letivo
2017.1. em que estaÍentos envolvidos e envolvidas. cornaprogÍarrmçào do III Veredas
do Patritnplúo. Nadçgr,ais har.endo a tratar. a seúora presidenta encerrou a reuniào. na
qual eu. --\q.**S:-r+r'--\:*:v.';-r-------. lariro e assino com a presidenta e demais memtrros.
Joâo Pessoa, 30 de outubro de 2017.
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