
ATA DA 2ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (BIENIO 2018-2020) DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ABECS) 

Ata da 2ª Reunião da Diretoria Executiva (Biênio 2018-2020) da Associação Brasileira 

de Ensino de Ciências Sociais (ABECS), realizada no dia 16 de abril de 2019, com início 

às 10:30 no horário de Brasília, por via remota. Participaram dessa reunião o Presidente, 5 

Thiago Ingrassia Pereira, o 1º Vice-Presidente, Cristiano das Neves Bodart, a 2ª Vice-

Presidente, Fernanda Feijó, o Secretário Executivo, Thiago de Jesus Esteves e a 1ª 

Secretária Adjunta, Rafaela Reis Azevedo de Oliveira. 

O presidente, Thiago Ingrassia Pereira, deu às boas-vindas aos membros da diretoria-

executiva, salientou a importância dos encontros e submeteu aos presentes a seguinte 10 

pauta para a reunião: 

i. Informes 

ii. Aprovação da ATA da primeira reunião 

iii. Processo de mudança de sede 

iv. Planejamento de trabalho das comissões 15 

v. Registro do quadro social 

vi. Reunião nos conselhos estaduais de educação 

vii. Eneseb 

viii. Modificação estatuárias 

ix. Sede do IV Congresso Nacional em 2020 20 

x. Assuntos gerais 

xi. Sugestão Legislativa (SUG) 20/2018 

A reunião iniciou-se com as justificativas das ausências dos integrantes da executiva, 

sendo que houve a tentativa de participação de Luís Flávio Godinho e da Vanessa 

Porciúncula. Thiago Esteves entrou na conexão a partir das 11h00, visto compromissos 25 

acadêmicos.  Foi divulgada também a primeira Olimpíada de Sociologia promovida pela 

Unidade Regional da ABECS no Rio de Janeiro, tendo sido esclarecidas dúvidas a 

respeito da divulgação do evento no site da Associação.  

No que remete ao ponto dois da pauta, foi aprovada a ATA da primeira reunião e foi 

solicitada a inclusão de numeração nas linhas para facilitar a visualização das informações 30 

nela contidas.  



No que compete ao processo de mudança da sede da ABECS do Rio de Janeiro para Porto 

Alegre, foi informado pelo presidente Thiago Ingrassia que o processo de mudança foi 

iniciado no dia 05 de abril no Rio, gerando um custo de R$628,73, sendo pago com 

recursos do congresso da ABECS. Foi informado, ainda, que o processo levará cerca de 35 

30 dias para sua conclusão no Rio e mais uns 20 dias na cidade de Porto Alegre. A 

previsão final será no encontro do ENESEB em julho deste ano. Thiago Ingrassia ratifica 

que somente após a conclusão de todo esse processo é que será possível abrir uma conta 

bancária de Pessoa Jurídica para a ABECS. Além disso, será investigada a necessidade 

de pagamento de tributos, sendo possível a contratação de uma assessoria contábil. 40 

Sobre o trabalho das comissões, Cristiano Bodart iniciou contando que fez contato com 

os integrantes da comissão científica/ pesquisa, mas que não há uma proposta organizada 

de trabalho, embora haja um trabalho contínuo na Revista da ABECS; Fernanda Feijó 

contou sobre o mapeamento que está sendo feito sobre os laboratórios de ensino de 

sociologia pela comissão de formação de professores e que a proposta é montar um 45 

material a partir do que falta; na comissão de comunicação, Thiago Ingrassia informa que 

acertou o valor da hospedagem do site da Associação com o Roniel Sampaio e que a 

página mantém-se atualizada. Pensou-se na criação de uma aba dentro da página para 

divulgação de concursos e foi solicitada a inserção das notícias sobre a Olimpíada de 

Sociologia, visto que ela poderá servir de protótipo para uma Olimpíada Nacional; por 50 

fim, Thiago Esteves informou que não fez contato com a comissão de legislação. 

Sobre o registro do quadro social, foi aprovada a proposta de formulário enviado pela 

Rafaela Reis e Thiago Esteves no mês de março. Rafaela apontou que as informações 

solicitadas na proposta de formulário de inscrição a respeito do interesse em temas de 

formação do associado, é para que possa orientar a comissão de formação de professores 55 

a construir sua agenda.  Aprovado o formulário, a proposta de divulgação do mesmo junto 

a uma campanha de associação é ainda no mês de maio, tendo ficado a Rafaela Reis 

responsável por fazer contato com o Roniel Sampaio para criar uma conta de e-mail que 

sirva de base para o formulário do registro do quadro social no google docs. Neste ponto 

discutiu-se, também, a proposta de enviar uma carteirinha de sócio ou mesmo deixar 60 

disponível para download e impressão pelo próprio associado. Além disso, falou-se dos 

valores de arrecadação anual dos sócios, dada a necessidade de obter uma renda de 20 a 

30 mil reais anuais, que seja suficiente para despesas com assessoria jurídica, contábil e 

que viabilize outras demandas da Associação. Dito isso, pensou-se os seguintes valores: 



professores do ensino superior e da rede federal de ensino básico, 120 reais; professores 65 

das redes estaduais e privadas, 60 reais; estudantes de pós-graduação, 40 reais; e 

estudantes de graduação, 30 reais. Foi considerada a possiblidade da diretoria executiva 

e ampliada realizar o pagamento antecipado para viabilizar questões mais urgentes. 

No que compete a pauta 6 da reunião foi acordada a criação e disponibilização no site da 

ABECS de um documento norteador para contato com os Conselhos Estaduais de 70 

Educação e que esse trabalho deverá partir das Unidades Regionais. Nos casos em que os 

estados não contiver uma UR, a ABECS Nacional fará um encaminhamento aos 

respectivos conselhos se colocando à disposição para uma reunião e assessoria técnica. 

Haverá, ainda, uma tentativa de reunião com o Conselho Nacional de Educação realizada 

pelo presidente da ABECS. O prazo para o contato com os Conselhos é dia 10 de maio. 75 

Thiago Ingrassia ficará responsável pelo envio do documento norteador.  

Sobre o ENESEB, Thiago Ingrassia informa que a ABECS não está apoiando 

formalmente o evento, visto que não houve nenhum convite à Associação. Cristiano 

Bodart se dispôs a fazer contato com Amurabi Pereira de Oliveira para verificar a entrada 

da ABECS no encontro.  80 

A respeito das modificações estatuárias propostas após a primeira reunião, foi informada 

a necessidade de chamarmos Assembleia para deliberação. Como a Assembleia é prevista 

apenas no encontro nacional da Associação, ou seja, em 2020, aventou-se a possiblidade 

de realizarmos uma votação online extraordinária, com o uso das redes sociais para 

garantir instrução necessária sobre as mudanças. A votação, neste formato, estaria 85 

disponível de 20 a 30 dias. A decisão pelo formato será realizada na próxima reunião. 

Sobre o Encontro Nacional da ABECS em 2020 na cidade de São Paulo, Fernanda Feijó 

informou que ele será realizado pela UR de São Paulo em parceria com o Instituto 

Federal. A previsão do evento será nos dias 12 e 13 de setembro.  

Finalmente, sobre a Sugestão Legislativa (SUG 20/2018) proposta pelo Senador do Rio, 90 

Romário Faria (Podemos), foi sugerido pelo Cristiano Bodart que a ABECS enviasse uma 

carta aberta ao senador pedindo uma resposta e que ela possa ser publicada, com fins de 

maior publicidade. A proposta foi aceita.  

A próxima reunião ficou agendada para última semana de maio, com data e horários a 

combinar.  95 



Nada mais havendo a tratar, após a anuência de todos e todas presentes, o presidente, 

Thiago Ingrassia Pereira, declarou encerrada a reunião às 12:30, no horário de Brasília. 

  

 


