
REUNIÃO VIRTUAL DIRETORIA ABEP
13/07/2004 – 8pm-9pm

PARTICIPANTES
 Andréia, Antonio, Mônica, Simone, Tony
 Moderador geral: Tony

ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Divisão de Tarefas / Tesouraria (moderadores: Simone e Tony)

 Coleta de correspondência no Consulado, depósito de cheques no banco e atualização do livro-
caixa (Simone)

 Atualização da lista de sócios (Ramon)
 Atualização do website (Tony)
 A partir de novembro Ramon assume as funções de Simone
 Moderação das listas de discussão (Tony)
 Sub-comissão: Simone, Ramon, Tony, Mônica

2. Jornal ABEP (moderadora: Andreia)
 Amiga da Andreia (jornalista) ajudará na edição e diagramação
 A idéia é criar uma versão impressa através de patrocíonio(s)
 Foi sugerida a criação de um conselho editorial a partir de uma chamada na lista geral da ABEP
 Sub-comissão criada para encaminhar o assunto: Andreia, Josi (jornalista), Mônica por enquanto 

(consultar ausentes)

3. Varig / ABEP (moderadora: Andreia)
 Foi sugerido que a ABEP tente negociar uma parceria com a Varig para que todos os sócios da 

ABEP usufruam do mesmo benefício que os bolsistas da CAPES possuem atualmente (uma 
terceira bagagem de 32kg)

 Sub-comissão: Andreia, Tony (consultar ausentes)

4. FAPEBE (moderador: Antonio)
 Representante institucional da ABEP – Tony
 ABEP deve apresentar uma proposta para a criação e gestão da FAPEBE às outras associações 

envolvidas – Antonio tem uma pré-proposta para ser discutida
 Sub-comissão para discutir o assunto: Tony, Andreia, Antonio

5. Representação Institucional
 Diálogo Brasil, Conselho do Cidadão (Mônica, Pablo, Andreia quando voltar do Brasil)

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS
 Sub-comissões devem se auto-organizar e manter a diretoria a par dos seus respectivos assuntos 

via lista da diretoria
 Convidar os membros da Diretoria que estavam ausentes a integrarem as sub-comissões criadas
 Esclarecer/definir papel do Antonio na nova diretoria
 Agendar nova reunião para discutir “Plano de Trabalho para a Gestão 2004-2005”

SUB-COMISSÕES CRIADAS
 TESOURARIA: Simone, Ramon, Tony, Mônica
 JORNAL ABEP: Andreia, Josi (jornalista), Mônica, consultar Pablo
 VARIG/ABEP: Andreia, Tony
 FAPEBE: Antonio, Tony, Andréia
 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (Diálogo Brasil, Conselho do Cidadão): Mônica, Pablo, 

Andreia


