
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABEP                 GESTÃO 

2002-2003

Aos vinte e seis dias do mês de Agosto, do ano dois mil e dois, às onze horas da 

manhã, nas dependências do Restaurante Iguazu em Londres, foi iniciada a segunda 

reunião da diretoria da ABEP, gestão 2002-2003. Compareceram Sérgio Franscisco de 

Aquino (vice-presidente), Jefferson Almeida Gomes (segundo tesoureiro), Carina 

Alves (primeira secretária), Silvana de Queiroz Silva (segunda secretária), Carlos 

Angelis (acessor), Sinézio P. Alves Junior (acessor) e Rogério Almeida (acessor). 

Ausências justificadas da presidente Larissa Chermont, do segundo vice presidente 

Vitor B. Bernardes Pinheiro e do primeiro tesoureiro Christiano de Matos.

Com o quórum regimental de diretores, Sérgio Aquino deu inicio à reunião, 

apresentando a seguinte pauta para a apreciação:

1- Abertura e aprovação da ata da reunião de 16 de Julho de 2002

2- Comunicados

3- Avaliação das atividades das coordenadorias

3.1 Reforma do Estatuto

3.2 Recepção dos bolsistas

3.3 Próximo Café Brasil

3.4 Registro da ABEP

4- Discussão e planejamento do Evento ‘Debate Eleitoral’

APRECIAÇÃO DA PAUTA 

Rogerio sugeriu a inclusão do item material da ABEP. O item 3 foi prorrogado para a 

próxima reunião, contudo informações sobre a reforma do estatuto, recepcção dos  

bolsistas e registro da ABEP serão abordados no ítem 2 “Comunicados”. A pauta 

aprovada por todos foi constituida dos seguintes tópicos:

1- Abertura e aprovação da ata da reunião de 16 de Julho de 2002

2- Comunicados

3- Material da ABEP

4- Discussão e planejamento do Evento ‘Debate Eleitoral’



1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 16 DE JULHO DE 2002

A ata da primeira reunião da diretoria foi aprovada e assinada pelos que estiveram 

presente.

2- COMUNICADOS

Carlos informou que iniciou o trabalho de modernização do site da ABEP, no que se 

refere ao visual da web page. O novo ‘design’ será disponibilizado aos diretores para 

avaliação. Carlos sugeriu que preparassemos nossos currículos para serem 

adicionados, em caráter experimental, ao futuro banco de dados dos pesquisadores 

associados à ABEP. 

Jefferson informou ter iniciado a alteração do estatuto, tendo como modelo o estatuto 

recém formado para a Brazilian Society. Informou também que continua buscando 

informações sobre a questão do registro de Charity da ABEP. No momento está 

esperando por informações da  'Charity Commission fo England and Wales '(CCEW) 

sobre as condições de obtenção do registro. 

Rogério sugeriu que, até que seja regularizado o registro da ABEP, seja aceito a 

contribuição dos interessados em colocar o banner no site da ABEP em forma de 

doações. Contudo, Jefferson alertou que existe uma fiscalização de banners, e que 

adicioná-los à homepage sem contrato poderia ser um risco. Outra alternativa seria 

obter dos interessados recursos direcionados aos ‘Cafés-Brasil’, em troca de 

divulgação nos eventos. 

Carina se prontificou a contactar a Embaixada para combinar uma data para a 

realização da recepção aos novos bolsistas.

3) MATERIAL DA ABEP

Jefferson ficará em posse da caixa contendo os arquivos e materiais da ABEP até que 

seja providenciado um lugar fixo e definitivo.

4) DISCUSSÃO E PLANEJAMENTO DO DEBATE ELEITORAL



Conforme discutido por e-mails, a ABEP realizará no dia 14 de setembro de 2002, na 

London School of Economics (LSE) o debate ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NO 

BRASIL. O evento contará com a participação de pós-graduandos para debater o 

programa das principais coligações partidárias. Durante a reunião foram estabelecidas 

as seguintes regras para o debate:  

Abertura com 7 minutos para cada representante fazer uma exposição inicial.

- A ABEP fará uma pergunta igual para que todos representantes possam responder 

em um tempo de 2 minutos

- O debate seria então aberto ao público. As perguntas serão feitas em blocos de 4 e 

todos os representantes terão direito a usar um tempo de 4 minutos para responder/

comentar o bloco. Inicialmente estão previstos 3 blocos de perguntas, que poderão ser 

extendidos dependendo da demanda e tempo de debate.

- Os representantes na mesa terão, cada um, 1 minuto para fazer uma pergunta pra um 

outro representante, que sera definido por sorteio. O representante sorteado terá 3 

minutos para resposta e o representante que pergunta terá 1 minuto de réplica.

- No último bloco, cada representante terá 3 minutos para fazer as considerações 

finais. 

Desta forma o debate seguirá a seguinte ordem:

 Abertura - 7 min x 4 representantes = 28 min

Pergunta da ABEP - 2 min + 2 min x 4 representantes = 10 min

Primeiro bloco público - 4 perguntas x 1 min + 4 respostas x 4 min = 20 min 

 Intervalo (após ~60 min de debate) - 15 min

 Bloco da mesa - 4 perguntas x 1 min + 4 respostas x 3 min + 4 réplicas x 1 min = 20 

min

Segundo bloco público - 20 min

Terceiro bloco público - 20 min

Considerações finais - 3 min x 4 representantes - 12 min

 Total estimado - 2 horas e 30 minutos

Nada mais tendo sido colocado,  o vice presidente Sergio Aquino deu por encerrada a 

reunião, e eu Silvana de Queiroz Silva, secretária, lavrei a presente ata, que após lida 

e aprovada, será assinada por todos.



Londres, 26 de Agosto de 2002.


