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ATA DO PPROCESSO ELEITORAL ABEP 2016/2017 
 
 
Aos treze de junho de 2016 começou oficialmente o processo eleitoral para a Gestão 2016/2017 da 
Diretoria da ABEP-UK, através do envio de correio eletrônico pelo e-mail contato@abep.org.uk a todos 
os membros efetivos, contendo orientações sobre o período de inscrição de chapas, composição e os 
meios para inscrição. Respeitando o estatuto da ABEP-UK, o prazo de inscrição de chapas foi 
estipulado para a meia noite do dia nove de julho de 2016. 
 
Aos doze de julho de 2016, às treze horas e vinte um minutos, o presidente da ABEP-UK gestão 2015-
2016 convidou Iris Griffiths e Paromita Majumder a integrarem o comitê eleitoral do processo eletivo à 
nova diretoria 2016-2017, com a responsabilidade de acompanhar e verificar a lisura do processo 
eleitoral, período de cadastramento e divulgação de chapas inscritas, divulgação do calendário de 
votação e averiguação dos resultados da votação online através do sistema Condorcet através do 
encaminhamento de um correio eletrônico pelo e-mail president.abep@gmail.com, em cumprimento 
ao estatuto da ABEP.  
 
Aos quinze de julho dois mil e dezesseis, às treze e cinquenta e sete minutos, encaminha-se correio 
eletrônico do e-mail civs@cs.cornell.edu, onde Paromita Majumder foi designada observadora da 
votação com orientação de fiscalizar o processo eleitoral, bem como checar se os emails de votação 
com as instruções foram enviados pela diretoria, checar o resultado final da eleição, preparar ata 
dizendo os resultados das eleições e checar se o email de divulgação dos resultados foi enviado pela 
diretoria. Apenas uma chapa se inscreveu para o processo eleitoral. A chapa única apresentou 
documento de candidatura explicitando que sua composição formada por dois membros da diretoria 
vigente e oito novos membros.  
 
O documento apresentado com pauta mínima de gestão menciona proposta de dar continuidade às 
atividades e projetos desenvolvidos, iniciados e planejados durante a gestão 2015-2016. A proposta 
apresentada via email e presente no site (https://abepchapa1.wordpress.com/) assume a missão de 
articular, representar e defender os interesses dos membros da ABEP-UK; propondo eventos: analisar 
a viabilidade do IX Congresso da ABEP-UK ser realizado em outro lugar que Londres, a continuidade 
de eventos sociais como os tradicionais Happy Hours e Café Brasil, excursões a lugares históricos e 
turísticos, a corrida ABEP-UK (5 e 10 km) e festivais de arte e gastronomia. Na area de comunicação, 
a chapa propõe a criação de um canal de comunicação chamado Banco de Ideias, uma newsletter e 
um blog Abep-UK, aberto à participação de membro associado, além de aprimoramento do marketing. 
Na area institucional, propõe-se à criação do Projeto Memória da ABEP-UK com a digitalização de 
documentos históricos da associação, a atualização do manual da ilha e a internacionalização da 
associação em parceria com outras associações correlatas. 
 
Esse documento foi encaminhado à Lista Abep-I no dia doze de julho de dois mil e dezesseis pela 
Paromita Majumder (membro da comissão eleitoral 2016/2017) juntamente com a chamada dos 
membros para as eleições, e explicações do procedimento do voto secreto utilizando “Condorcet 
Internet”.  
 
Obedeceu-se o calendário planejado tendo vinte e três de julho de dois mil e dezesseis, às vinte e três 
horas e cinquenta e nove minutos o encerramento das votações, pleito no qual todos os abepianos 
regularmente cadastrados no registro da ABEP-UK, com direito a voto, em acordo com o disposto no 
estatuto da ABEP, por haverem recebido e-mail individual com instruções para a votação on line, 
através do Condorcet Internet Voting Service poll, realizaram suas escolhas com voto individual e 
secreto, tendo no link de votação duas opções: 1) Chapa #1 2016/2017 e 2) Voto Nulo. Registrando-
se que dos 37 votos realizados, 32 foram para a Chapa #1, com cinco votos sendo nulo.  
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Esta comissão, registra em ata a satisfação de anunciar a Chapa #1 2016/2017, como a nova diretoria 
da ABEP-UK para o período 2016/2017, constituindo-se pelos abepianos: Valdir Sergio Ermida 
(presidente), Billy Graeff (vice presidente), Aline Gurgel (diretora executiva), Lucas França (Diretor 
Financeiro), Anderson Brito (diretor de projetos), Bianca Orsi (diretor de projetos), Marcela Mendes 
(diretor de projetos I), Vanissa Wanick (diretor de projetos), Flaviana Sampaio (suplente), Misael Silva 
(suplente II). 
 
Registra-se também nesta ata que as atividades da gestão 2015-2016, encerram-se no dia 30 de julho 
de 2016,  visto a necessidade do período de transição para a nova diretoria, e que a data da posse 
será anunciada pelos meios de comunicação da ABEP. O envio desta ata à lista de abepianos, como 
também a representação deste comitê eleitoral no cerimonial de posse e em outros momentos que se 
façam necessários junto à Diretoria da ABEP-UK para o período 2015/2016 tem como membro 
designado as abepianas Iris Griffiths e  Paromita Majumder.   
 
 
Londres, 27 de julho de 2016. 
 
Iris Griffiths -       Paromita Majumder  
 
[Comissão Eleitoral Processo Eletivo à Diretoria 2016-2017] 

 


