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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABEP-UK 2016 – 07.12.2016  
 

 

A Assembleia Geral Extraordinária da gestão 2016/2017 foi realizada às vinte horas do dia sete 
de dezembro de dois mil e dezesseis na sala 1.09 do Leeds University Business School, Maurice 
Keyworth Building, da University of Leeds, Moorland Rd, Leeds. Em respeito ao artigo 9º do 
estatuto da Abep-UK, como não houve presença de metade mais um dos sócios da associação, 
esperou-se 30 minutos para o seguimento da Assembleia em segunda convocação, esta aberta 
e presidida pelo Presidente da associação, Valdir Sergio Ermida, que introduziu os itens da 
pauta previamente anunciados em convocação feita no dia 27 de novembro de 2016, conforme 
os prazos estatutários: 
 

1. Equidade de gêneros na composição da diretoria da Abep-UK 

2. Vários e eventuais 
 
Membros efetivos presentes: 
 
Anderson Brito 
Anna Pereira 
Bianca Orsi 
Gabriela Rabelo Andrade 
Juliana Silva Corrêa 
Valdir Sergio Ermida 
 

1. Equidade de gêneros na composição da diretoria da Abep-UK 

 

Após iniciados os trabalhos, a presidente da mesa, Valdir Ermida, apresentou aos presentes 
proposta de texto inicial referente a recomendação por equidade de gênero na composição da 
diretoria da Abep-UK. O texto a princípio recomendava que futuras diretorias fossem compostas 
dentro de uma proporção 1:1 entre indivíduos do gênero masculino e feminino. No entanto 
Gabriela Rabelo apontou a necessidade de adequar a proposta levando-se em consideração os 
mais recentes avanços no estudo de gênero, os quais apontam que gênero vai muito além do 
eixo ‘masculino e feminino’. Tendo em vista tal observação, os presentes na assembleia 
chegaram a redação da recomendação final, a qual versa:  
 
“Recomenda-se que as chapas candidatas à direção da Abep-UK apresentem pelo menos 50% 
de integrantes que representem a diversidade étnica e de gêneros da comunidade acadêmica 
de brasileiros no UK. 
Havendo dificuldade em atingir a proporção recomendada, sugere-se que as chapas candidatas 
utilizem os canais de comunicação da Abep-UK, mormente a lista de discussão oficial, visando 
encontrar voluntárias(os) interessados em participar da candidatura e, assim, completar a 
proporcionalidade desejada. 
Esgotados os meios para se obter a equidade étnica e de gêneros na formação da diretoria, as 
chapas candidatas concorrerão com qualquer proporção.” 
 
Indo para além da questão de gênero, portanto, aspectos étnicos também foram incluídos na 
proposta.  
Assim, fica recomendado que, no ato de composição de chapas para concorrer à diretoria, estas 
sigam a proporção de pelo menos 50% de representantes da diversidade étnica e de gêneros da 
comunidade acadêmica de brasileiros no UK. Não conseguindo a proporção desejada, as 
chapas devem buscar os principais canais de comunicação disponíveis à comunidade Abep-UK 
para buscar por voluntários, de tal forma a atingir a proporção recomendada. Esgotados todas 
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as possibilidades de se atingir tal proporção, as chapas poderão ser compostas por qualquer 
proporção étnica e de gênero. A proposta foi votada e obteve aprovação unânime.**** 
 

2. Vários e Eventuais – Destituição de membro da diretoria 2016/2017 

 

Após consultar os presentes na assembleia foi introduzido à pauta um item eventual intitulado 
“Destituição de membro da diretoria 2016/2017”, em razão dos recentes desenvolvimentos 
acompanhados por associados e não associados em nossa lista eletrônica de discussão. Trata-
se da destituição do Vice-Presidente, Sr. Billy Graeff. O contexto que levou a colocação de tal 
item em pauta foi introduzido pelo Presidente da Mesa, Valdir Ermida. Foi apontado que o diretor 
em questão vem agindo de maneira autoritária e rude perante os demais membros eleitos, os 
quais em sua absoluta maioria não identifica ambiente favorável e não deseja continuar a 
colaborar com o referido, fato recentemente demonstrado em nota encaminhada aos membros 
desta associação através da lista de discussão, assinada por cinco dos seis diretores. Na 
assembleia foram também disponibilizadas outras evidências documentais aos presentes: e-
mails que demonstram a postura inadequada adotada pelo referido e dão base ao pedido de 
destituição. Os membros presentes não integrantes do diretivo entenderam que se trata de 
assunto interno à diretoria e, desta forma, remeteram a votação aos diretores presentes com 
maior conhecimento da causa. A maioria absoluta dos diretores aprovaram a destituição dos 
referido. 
 

Uma vez discutido todos os tópicos da pauta da assembleia, e inexistindo qualquer outra 
manifestação, a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e nove minutos, e lavrou-se a 
presente ata. 
 
 
 

 
Valdir Sergio Ermida 

Presidente da Abep-UK 
 
 
 

Anderson Brito 
Diretor de Projetos da Abep-UK 

 
 
 

Bianca Orsi 
Diretora de Projetos da Abep-UK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


