
 
 
 

Ata de reunião/eleição de nova coordenação da Abecs/BA 
 
 
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte um realizou-se por meio virtual 
a Assembleia Geral da Unidade Regional da Bahia da Associação Brasileira do Ensino 
de Ciências Sociais – ABECS/BA, tendo como ponto de pauta: A História do Ensino 
das Ciências Sociais no Estado, seguida de Eleição para Composição da nova 
diretoria (2021/2023). A Assembleia começo às treze horas e trinta minutos, foi aberta 
pela mesa composta por Fabiano Santos, Fernanda Santiago e Paulo Marcos, Adriana 
Franco tendo como convidada Rafaela Oliveira, presidente interina da ABECS e 
Thiago Esteves Secretário da Diretoria Executiva ABECS, além de Bruno Durães 
(membro da Diretoria Plena da ABECS e fundador da ABECS/BA) e Luis Flávio (ex-
Diretor da Executiva da ABECS e fundador da ABECS/BA). Cada uma dessas 
pessoas fez considerações dentro de seus âmbitos sobre a entidade, ressaltando seu 
histórico de organização de uma categoria e de construção de uma identidade, tanto 
em escala nacional como regional. As/os representantes da ABECS consideraram o 
atual estado de desenvolvimento da instituição, demostrando seus avanços, 
amplitudes e potencialidades, assim como seu atual estado de desenvolvimento. Do 
ponto de vista das falas com relação á regional, as falas caminharam no sentido de 
levantar um histórico sobre as lutas organizadas pela entidade, e as consequentes 
vitórias conseguidas com as mesmas, o que evidencia a importância da existência e 
continuidade da ABECS na Bahia. Com relação à luta pelo ensino de sociologia no 
Estado foi ponderado por Jeremias Pinto a necessidade de discussão sobre a relação 
da regulação educacional, muitas vezes realizada por colegas de Ciências Sociais, 
que não levam em consideração a importância da defesa da disciplina de seus lugares 
de trabalho. Logo depois passou-se ao processo eleitoral, com apresentação de 
chapa única, e que deverá acumular também as funções de conselho fiscal, dessa 
forma foram eleitos e eleitas Adriana Pinheiro; Helenilda Meireles; Raquel 
Vasconcelos; Fabiano Santos; Paulo Marcos e Maurício Matos para o biênio de dois 
mil e vinte e um a dois mil e vinte e três. Essa Ata segue para registro da ABECS 
juntos com a lista de presentes preenchida em forma de formulário virtual. Nada mais 
havendo a acrescentar, encerramos a reunião e encerro a relatoria escrita por mim, 
Fabiano Brito dos Santos. 
 
 

Encontro remoto, 19 junho de 2021 


