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ATA DA REUNIÃO DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL PIAUÍ DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ABECS) 

 

Ata de Reunião N°01- ABECS/PI 

 

A ata foi realizada no dia 16 de setembro de 2020 às 19 horas por meio de reunião 

virtual via Google Meet com o intuito de fundar a Unidade Regional Piauí da Associação 

Brasileira do Ensino de Ciências Sociais (ABECS). A reunião foi presidida por Roniel 

Sampaio Silva e contou com a participação do presidente da ABECS Nacional Thiago 

Ingrassia Pereira.  

A referida reunião teve como objetivo a fundação da Unidade Regional do estado do 

Piauí e contou com três momentos. No primeiro momento o Presidente da ABECS, Thiago 

Ingrassia, falou sobre a entidade, os objetivos, os desafios e as ações. O intuito da associação 

é dar maior visibilidade aos interesses das ciências sociais no que concerne ao espaço do 

cientista social nas instituições sociais, tendo ênfase o espaço escolar.  

Pontuou-se na reunião sobre as ações realizadas pela ABECS no tocante à sua 

existência, tais como pedidos de retificação de certames a fim de melhores esclarecimentos 

sobre a inserção do profissional de Ciências Sociais no mercado de trabalho, bem como a 

revisão dos requisitos descritos como necessários para o provimento do cargo solicitado. Foi 

descrita também sobre a realização de eventos promovidos pela associação e a existência da 

revista online “Cadernos da Associação Brasileira do Ensino de Ciências Sociais – 

CABECS”, fomentando o debate e a pesquisa entre os profissionais de Ciências Sociais. O 

presidente pontuou em suma algumas ações que são realizadas pela instituição, bem como os 

procedimentos que são necessários para realizar filiação junto à associação.  

No segundo momento, Roniel Sampaio Silva convidou os colegas interessados a se 

prontificarem para registro dos secretários da Unidade Regional Piauí. Na ocasião, se 

prontificaram a estarem na secretaria da entidade:  

Roniel Sampaio Silva           

Bruna Karine Nelson Mesquita  

Mizânia Mizillian Pessoa Barradas de Brito   
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No terceiro momento os participantes fizeram perguntas ao presidente da entidade no 

sentido de esclarecer dúvidas sobre a Unidade Regional.  

Estiveram participando da reunião, assinam e lavram essa ata de forma digital: 

 

Adriana Rodrigues de Oliveira 

Andreson Oliveira 

Bruna Mesquita 

Carolline Rocha Parente de Pinho 

Edigar Leite 

Evannoel de Barros Lima 

Francisco Alves Frazão Filho 

Germano Lúcio Pereira Moura 

Ianne Macedo 

Isaias Ribeiro Gonçalves 

Jennifer Maria Gonçalves Pereira 

Jose Marcilio de Sá 

José Messias Andrade Júnior Andrade 

Leila Noleto 

Lorena Veras Mendes 

Lorrana Santos Lima 

M. Rangel 

Miriam Elionora de Nazaré de Oliveira Borges 

Mizânia Barradas 

Nayra Joseane Silva Sousa 

Nayra Sousa 

Roniel Sampaio Silva 

Samuel Correa Duarte 

Shyrleane Gomes da Cunha 

Simone de Oliveira Matos 

Stanley dos Santos Oliveira 

Thiago Ingrassia Pereira 

Werton Lima Fonseca 


