
Ata da 2a Reunião da Diretoria da ABEP – Gestão 2003/2004 – reunião on-line

Data: 26/06/2003  

Presentes:

Jaílson Correia
Rodrigo Firmino
Sergio Aquino
Ramon Ortiz
Larissa Chermont
Debora Cavalvanti
Antonio Guimaraes
Paulo Cesar Fernandes 
Carlos Frederico de Angelis

Jaílson abriu a reunião e foram discutidos os seguintes temas:

1 –  Carta de reivindicação para fixação das bolsas em Libras 
Jaíson informou que a carta reivindicando a fixação das bolsas em Libras fora enviada 
à ABEP-Fr e que a mesma ja deveria ter sido entregue ao Ministro Cristovão Buarque.  
Após discussões de como proceder para obter uma resposta da CAPES quanto à 
reivindicação, ficou decidido que no dia 27/06/2003 a ABEP iria enviar um FAX ao 
presidente da CAPES em Brasília usando os mesmos termos usados na carta enviada 
ao ministro da educação, acrescido de um pedido formal de tabela com todos os 
detalhes de valores a serem pagos, inclusive o adicional por dependente.

2 –  Definição do próximo evento Café Brasil
O segundo item colocado na pauta de discussões foi a definição da data aproximada e 
o tema do próximo Café Brasil.  Ficou decidido que o evento deverá ser realizado 
provavelmente no mês de Agosto com data e local ainda a definir, e que o tema será  
aquestão dos organismos transgênicos. 

3 -  Deliberações sobre a elaboração do jornal informativo da ABEP
Ficou decidido que será enviada uma mensagem à lista de discussões da ABEP 
solicitando voluntários interessados em participar dos grupo de trabalho ou que 
possam contribuir com matérias, charges, sugestões para o nome do jornal, etc.  Ao 
mesmo tempo o grupo de trabalho irá verificar custos e como fazer a publicação do 
jornal.

A reunião foi encerrada as 18:30hs e um nova reunião on line da diretoira foi marcada 
para dia 10/07/2003 as 17:30. Após o término das discussões essa ata foi lavrada por 
Carlos Frederico de Angelis e enviada por email para todos os participantes.



Birmingham, 26/06/2003


