
Ata da Reunião da Diretoria ABEP 23/09/2003

Presentes: Antonio Guimarães, Rodrigo Firmino, Ramon Ortiz, Jailson 
Correia.

Ausências justificadas: Sérgio e Carlos.

Sumário das discussões e deliberações de acordo com cada item da 
pauta:

1)  Assuntos gerais:

Foram discutidos encaminhamentos da última reunião, como a agenda 
eletrônica de contatos da ABEP, criada pelo Antonio na página do 
Yahoogroups a  e as listas de bolsistas da CAPES e CNPq para a 
campanha de 
filiações.

Todos comprometeram-se a dar entrada nos contatos que têm, 
solicitando aos 
outros diretores que façam o mesmo.  Quanto à lista do CNPq, Ramon 
informou 
que fez reiterados pedidos à agência e que estes estariam no setor de 
bolsas no exterior, ainda sem resposta. Foi sugerido utilizar a lista 
antiga. Quanto à lista da CAPES, há uma versão impressa disponível 
que 
precisa ser colocada em banco de dados eletrônico.  Foi sugerida a 
criação 
de agenda  de bolsistas semelhante à dos contatos institucionais da 
ABEP 
(banco de dados restrito, no Yahoogroups), a fim de que vários 
diretores 
possam ajudar na entrada de dados. Antonio ficou responsável pela 
criação 
da lista e os demais ajudariam a dar entrada nos dados, cabendo a 
Jailson a 
distribuição da lista impressa.

2)  Taxa de renovação do visto:

Foi fito um balanço da situação, informando-se que as cartas ao CNPq 
e 
CAPES ainda não foram respondidas pelas agências, mas que a embaixada 
havia 
se comprometido a também enviar correspondência comunicando às mesmas 
a 
cobrança da taxa. Ficou definida a data de 01 de Novembro como limite 
para 
o aguardo de uma posição das agências, após a qual a ABEP deveria 
retomar a 
campanha de reinvindicação.

3)  Campanha de filiação:

Foi sugerido (Antonio) que a ABEP deveria organizar uma campanha 
orquestrada para aumentar o número de filiados. Surgiram várias 
idéias, 
como a colocação de uma mensagem no rodapé das mensagens da lista 
(fixa ou 
durnate a campanha de filiações). Antonio ficou responsável por 
apresentar 
estas propostas para a diretoria e ainda ser o coordenador da 
campanha.



4)  Outros:

Foi sugerido (Rodrigo) retomar a idéia de buscar por depoimentos de 
profissionais de destaque em varias areas, que ja foram da ABEP. 
Idéias com 
a de criação de uma galeria de notáveis na página da ABEP, a partir 
de um 
artigo no Jornal da ABEP. Esta idéia seria repassada então para o GT 
Boletim.

Ata preparada por Jailson Correia.


