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 3 

Ata da 3ª Reunião da Diretoria Executiva (Biênio 2018-2020) da Associação Brasileira 4 

de Ensino de Ciências Sociais (ABECS), realizada no dia 08 de agosto de 2019, com início às 5 

09:30 no horário de Brasília, por via remota. Participaram dessa reunião o Presidente, Thiago 6 

Ingrassia Pereira, o 1º Vice-Presidente, Cristiano das Neves Bodart, a 2ª Vice-Presidente, 7 

Fernanda Feijó, o Secretário Executivo, Thiago de Jesus Esteves e a 1ª Secretária Adjunta, 8 

Rafaela Reis Azevedo de Oliveira. 9 

O presidente, Thiago Ingrassia Pereira, deu às boas-vindas aos membros da diretoria-10 

executiva, salientou a importância dos encontros e submeteu aos presentes a seguinte pauta 11 

para a reunião: 12 

i. Informes 13 

ii. Filiações (balanço e nova etapa de campanha); 14 

iii. Congresso de São Paulo (2020); 15 

iv. Abertura de conta em banco virtual; 16 

v. Trabalho junto aos Conselhos Estaduais; 17 

vi. Criação e Desenvolvimento de URs; 18 

vii. Balanço da Situação Cartorial 19 

A reunião iniciou-se com os informes sendo registrada a participação do Secretário 20 

Executivo, enquanto integrante da ABECS, nas atividades do Instituto dos Sociólogos e do 21 

Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, o vice-presidente da 22 

ABECS, Cristiano Bodart, trouxe a proposta de que a 2ª Vice-presidenta, Fernanda Feijó, 23 

compusesse o Conselho Editorial da CABECS, cuja a aprovação foi unânime. Foi informado, 24 

ainda, pelo Presidente, o pedido de desligamento de Luís Flávio Godinho, integrante da 25 

executiva nacional como 2º Secretário Adjunto, pedido enviado por e-mail, no dia 04 de julho 26 

de 2019. 27 

Seguindo para o segundo ponto de pauta, o presidente da ABECS informou sobre o número 28 

de filiações realizadas até a presente data da reunião, totalizando 156 filiações. Foi discutido 29 

que o número de filiados estava aquém do esperado, sendo que há uma expectativa que o 30 

número chegue a 500 filiados(as) até dezembro de 2019.  Foi discutida a necessidade de 31 

investirmos mais na campanha de filiação e em novas estratégias de divulgação, seja nas redes 32 

sociais e por meio de vídeos em que se apresente a ABECS e como é realizada a filiação.  33 



O terceiro ponto de pauta, ao tratar do tema do Congresso Nacional da ABECS, a ser 34 

realizado em São Paulo em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), colocou-se 35 

como proposta de data para sua realização os dias 13 e 14 de novembro, cuja proposta foi 36 

aprovada por unanimidade.  37 

No que compete a abertura de conta em banco virtual para a ABECS, quarto ponto de pauta 38 

da reunião, trouxemos também a discussão do ponto sétimo da pauta, visto que, segundo 39 

informado pelo presidente da ABECS, só será possível a abertura de uma conta bancária 40 

mediante a regulação da ABECS no cartório. Na oportunidade, o presidente Thiago Ingrassia 41 

explanou sobre as dificuldades de realizar a transferência do registro da ABECS para o estado 42 

do Rio Grande do Sul e da importância de contratarmos um profissional que faça o serviço 43 

cartorial. Em debate, aprovamos por unanimidade a permanência do registro da ABECS no 44 

estado do Rio de Janeiro e a contratação de um contador que pudesse realizar o levantamento 45 

dos documentos e valores necessários para a regularização. O secretário executivo, Thiago 46 

Esteves, disponibilizou o contato do profissional Anderson Godinho, que reside no município 47 

do Rio de Janeiro como uma possibilidade para realizar os serviços necessários. O presidente 48 

Thiago Ingrassia fará o contato com ele. Foi ressaltada, finalmente, que para regularização 49 

junto ao cartório e o pagamento de um profissional, será necessário o levantamento de recursos, 50 

visto que o registrado no Caixa da Instituição será insuficiente. Discutiu-se a possibilidade de 51 

realização do pagamento das anuidades antecipadas pelos integrantes da executiva e, caso 52 

necessário, abrirmos para os integrantes da diretoria ampliada.  53 

No que compete ao trabalho junto aos Conselhos Estaduais de Educação, foi discutida a 54 

importância de nos fazermos presentes, considerando que as redes estaduais estão no 55 

movimento de organização de suas Bases Curriculares. Tal ação é relevante no sentido de 56 

apontarmos a importância da manutenção do ensino de sociologia nas escolas de ensino médio 57 

brasileiras e em seus currículos escolares. O presidente Thiago Ingrassia relembrou que há no 58 

site da ABECS diversos materiais que podem servir de auxilio neste contato, oriundos de 59 

trabalhos realizados por ele junto a Conselhos Estadual e Municipal no Rio Grande do Sul.  60 

Finalmente, no que compete a Criação e Desenvolvimento de URs, foi trazido em reunião 61 

um balanço das Unidades regionais criadas, o trabalho que tem sido realizado e a importância 62 

de induzirmos a criação de outras em estados ainda não contemplados.  63 

Nada mais havendo a tratar, após a anuência de todos e todas presentes, o presidente, 64 

Thiago Ingrassia Pereira, declarou encerrada a reunião às 12:00, no horário de Brasília. 65 


