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Assembléia Geral da ABEP - 2002
Ata
 Aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e dois, foi realizada a assembléia geral da Associação de
Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores na Grã-Bretanha (ABEP), na University of London
Student Union.com 22 participantes.
 Cumprindo o que determina o Artigo 14, dos Estatutos da ABEP, Rogerio Almeida, na qualidade de presidente
da ABEP convoca a todos os filiados presentes para dar início a Assembléia e solicita a indicação de nomes
para dirigir os trabalhos. Foram convidados: Sinésio P. Alves Junior (presidente da mesa) e Jefferson L. M. A.
Gomes (secretario). Deu-se início aos trabalhos às 15 horas com a discussão do primeiro ítem em pauta:
Aprovação do Relatório Anual da Diretoria. O Presidente da ABEP, Rogério M. de Almeida, apresentou o
relatório que constava das metas propostas pela atual diretoria no ato da posse, abaixo relacionadas:
aumento do número de associados em 104% (25 para 51);
estímulo à criação de novas “Brazilians Societies” ;
divulgação da ABEP junto a mídia e órgãos oficiais;
promoção da reunião dos representantes da CAPES e bolsistas na Grã-Bretanha em setembro de 2001 no
Kings College London;
realização do primeiro “Brazilian Bienvenue” em fevereiro de 2002 no International Students House;
continuação da série de “Café Brasil”, tendo sido realizados quatro: Londres (novembro de 2001); Londres
(fevereiro de 2002), Birmgham (abril de 2002) e Londres (abril de 2002).
O relatório foi votado e aprovado por unanimidade.
Passando-se então para o segundo e último ítem da pauta: Prestação de Contas da Diretoria. O primeiro
tesoureiro Agnaldo Portugal apresentou o relatório de prestação de contas da associação que no início da
gestão contava com saldo de £ 744,12 (Setecentos e quarenta e quatro libras esterlinas e doze centavos) e ao
final, apresentou saldo no valor de £ 779,04 (Setecentos e setenta e nove libras esterlinas e quatro centavos)
o qual foi votado e também aprovado por unanimidade.
Foram encerrados os trabalhos às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, eu Jefferson L.M.A. Gomes, na
qualidade de secretario da presente Assembleia, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada
por mim e demais presentes. 
 

Convocação de Assembléia Geral da ABEP

Cumprindo o que determina o Artigo 14, dos Estatutos da ABEP, Rogerio Moreira de Almeida, na qualidade de
presidente convoca a todos os filiados da entidade para uma Assembléia Geral a se realizar no dia 27 de abril,
apartir das 12h30 na University of London Students Union, Malet Street, Londres, WC1E 78W. Na
oportunidade será submetida a apreciaçao desta assembléia o Relatório de Atividades referente a gestão da
atual diretoria da ABEP.
No aguardo do comparecimento de todos.

Atenciosamente,
 
Rogerio Moreira de Almeida
Presidente da ABEP Gestão 2001/2002

 


