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Pauta da reuniao
Congresso ABEP/OCBS

Resumo das Discussões e Deliberações

As discussões e deliberações concentraram-se em quatro pontos prioritários para os 
encaminhamentos da organização do Congresso:

1. nomes dos coordenadores
Jaílson ficou responsável pela rápida definição dos nomes. A decisão dependerá da 
disponibilidade de cada um em fazer a seleção dos resumos em regime de urgência. Os 
autores escolhidos para apresentação oral devem ser divulgados até, no máximo, dia 
05/03. Opções: 1) Kovarick ou Rouannet e Bethell; 2) Robin Stinchcombe; 3) Luis 
Cuevas.

2. o que pedir deles e plano B
Ficou decidido como primeiro plano, que iremos pedir aos coordenadores que escolham 
(em ordem de preferência) 7 resumos para apresentação oral, visando representatividade 
e mérito (um balanço dos 2 critérios. Como plano alternativo, caso não haja retorno dos 
coordenadores até quarta-feira (03/03), a seleção será feita pelos diretores da ABEP por 
sistemas de pontos (repassando resumos para amigos especialistas para que estes 
determinem a qualidade dos mesmos). Neste caso, Antonio coordenará o pedido a seus 
amigos/professores (pois a possibilidade de não retorno dos coordenadores é maior na 
área de física/engenharias, etc.).

3. divisão dos trabalhos da área de ‘humanities’ (aspecto prático e critérios)
Será feito devido a desproporcional quantidade de trabalhos recebidos nesta área. 
‘Humanities’ será portanto dividida em 2 salas com as seguintes sub-áreas: 1) Social 
Sciences e Economics/Business; 2) Arts (inclui Fashion e Design), History e 
Archaeology. A divisão será feita a partir de segunda-feira (01/03).

4. conteúdo e forma do livro de resumos



Sérgio fica responsável pela compilação e formatação (Times New Roman ou Garamond; 
12pts; justificado) dos resumos segunda às grandes áreas, sendo 1 resumo por página. 
Antonio e Jaílson enviarão o(s) arquivo(s) à Oxford. Sérgio enviará a sua versão segunda-
feira (01/03) até as 10:00. Alterações poderão ser realizadas até as 12:00. As 13:00 o 
arquivo definitivo segue para Oxford.

Devido à divisão de ‘humanities’ em 2 salas, os prêmios foram reduzidos de £50.00 para 
£35.00. Assim não será necessária a busca por novos recursos.

Por Rodrigo Firmino
Newcastle upon Tyne, 28/02/2004.


