
Ata da Reunião da Diretoria ABEP, 30/08/2003

Presentes: Carlos, Sérgio, Ramon, Antonio, Rodrigo, Jailson

Assuntos discutidos e deliberações:

1.      Jornal da ABEP. Carlos relatou que os principais entrave são 
o financiamento da impressão e a incerteza quanto a propriedade da 
ABEP receber dinheiro de patrocinadores. Falou-se sobre o 
aconselhamento que teria sido dado para não nos preocuparmos com 
isso, já que as quantias envolvidas são muito pequenas. Antonio 
sugeriu de se fazer um "registro de boa fé", ou seja, documentar por 
escrito esse aconselhamento. Sérgio ficou de inquirir Jeferson sobre 
isso e foi considerado que seria desejável ter uma segunda opinião. 
Decidiu-se que a elaboração do jornal deveria prosseguir 
independentemente da resolução do problema do financiamento de sua 
impressão. Se no momento da impressão não houver fundos, então lança-
se somente uma versão eletrônica no formato "pdf" que pode ser 
distribuído via rede e impresso localmente. Estabeleceu-se 15/9 como 
data para a entrega dos textos para os editores e optou-se por não 
ter a entrevista com o Bustani (que participará de um Café Brasil) e 
incluir os textos dos debatedores do Café Brasil Newcastle.

2.      Diálogo Brasil. Sérgio se voluntariou para ser o 
representante da ABEP junto ao Conselho de Cidadãos e Diálogo Brasil, 
ambas iniciativas da Embaixada e Consulado do Brasil. Necessita-se de 
uma segunda pessoa para revezamento e também estabecer qual será a 
nossa pauta junto a estes grupos.

3.      Campanha de filiação. Visanto aumentar o número de associados 
iremos promover uma campanha de filiação. O principal alvo são os 
novos bolsistas que estarão chegando. Uma ótima oportunidade para 
arregimentá-los será na recepção a estes na Embaixada que coincidiria 
com um Café Brasil em Londres com o Bustani. Também nos dirigiremos 
diretamente a possíveis associados através das listas de bolsistas da 
CAPES e CNPq. Jailson ficou de enviar uma cópia da lista da CAPES 
para o Carlos para que a digitalização dessa informação seja tentada. 
Nova tentativa deverá ser feita (Ramon) para obter semelhante 
listagem do CNPq. Também foi sugerido que houvesse um atrativo 
(desconto de 20% sobre a anuidade plena) por um período determinado 
da campanha de filiação.

4.      Congresso ABEP. O grupo de trabalho do congresso até o 
momento é constituido por: Sérgio, Jailson, Antonio, Larissa e Ramon. 
Sérgio não poderá assumir a liderança desse GT devido a sobrecarga de 
funções. Procura-se um líder. A previsão para este evento é que ele 
ocorra entre fevereiro e março de 2004. Resumos serão submetidos para 
uma comissão seletiva (a ser definida) e alguns trabalhos serão 
escolhidos para apresentação oral, sendo que os outros serão 
apresentados em painel. Uma reunião virtual do GT foi marcada para 
10/9 às 17:30.

5.      Institucionalização. Decidiu-se pela criação de uma agenda de 
contatos a ser disponibilizada para acesso e atualização constante 
nas páginas da diretoria_abep (Antonio).

6.      Lista de discussão exclusiva para sócios. Os responsáveis 
(moderadores) por esta lista devem incluir o endereço 
diretoria_abep@yahoo.co.uk e promove-lo a moderador para que ela 
possa ser incluída na administração conjunta das listas da diretoria 
e geral. Cogita-se extinguir essa lista exclusiva visto que ela é 
inativa e suas funções poderiam ser desempenhadas pela lista geral 
abep-l.



7.      Próxima reunião geral da diretoria. Reunião virtual, 23/9 às 
17:30.


