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Ata do processo eleitoral 

 
 

Aos sete dias do mês de abril começa oficialmente o processo eleitoral para a Gestão 

2014/2015 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 quinto dia de maio de 

2014. Aos sete dias de maio de dois mil e catorze, às dezesseis horas e dois minutos, a 

Diretoria ABEP-UK gestão 2013-2014, encaminha aos abepianos, um correio eletrônico 

através do e-mail contato@abep.org.uk, com a informação de que em cumprimento ao 

estatuto da ABEP, solicita-se a inscrição de três sócios efetivos para integrarem o comitê 

eleitoral do processo eletivo à nova diretoria 2014-2015, 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. Inscreveram-se para o comitê eleitoral os 

membros efetivos Éder Coutinho, Nara Ribeiro Filippon e Paromita Majumder. Aos onze dias 

de maio de dois mil e catorze, às oito horas e doze minutos, encaminha-se correio eletrônico 

do e-mail contato@abep.org.uk, onde orienta-se como fiscalizar o processo eleitoral, 

basicamente em atividades de designar um coordenador, 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 forma-se por três 

membros da diretoria vigente e quatro 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 2013-2014, assumindo a missão de 

articular, representar e defender os interesses dos membros da ABEP-UK; continuar com os 

esforços de descentralização através do desenvolvimento de atividades em diversas cidades do 

Reino Unido; implementação da fase 2 do Programa Embaixadores Regionais, aumentar a 

visibilidade da ABEP-UK nas diversas universidades britânicas pela criação de um canal direto 

entre estudantes destas universidades e a ABEP-UK, ampliando nosso acesso ao fluxo de 

estudantes brasileiros no Reino Unido; consolidação da Rede Alumni - Continuaremos com o 

mapeamento daqueles que retornaram ao Brasil ou mudaram para outros paises, e através dos 

embaixadores regionais no Brasil, promover um série de eventos em vários estados brasileiros; 

e consolidação da REDE ABEPE. Obedeceu-se o calendário planejado tendo aos dezessete 

dias do mês de maio de 2014, 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, entre os dias 13 e 17 de 

maio, através do Condorcet Internet Voting Service poll, realizaram suas escolhas com voto 

individual e secreto, tendo no link de votacão duas opções:   1)   chapa única 2014/2015   e   

2) Voto Nulo. Registrando-se que dos 22 votos realizados, 22 foram para a Chapa Única, sem 

votos nulos. Para   maiores   detalhes   sobre   o   processo   eleitoral   e   respectivos 

resultados, consulte-se a: http://civs.cs.cornell.edu/cgi-bin/results.pl?id=E_789d32db94c9e0e8.  
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Esta comissão, registra em ata a satisfação de anunciar a chapa única 2014/2015, como a nova 

diretoria da ABEP-UK para o período 2014/2015, constituindo-se pelos abepianos: Gledson 

Emidio (Presidente), Armando Martins de Castro (Vice-Presidente), Vítor Hugo Lima Barreto 

(Diretor Executivo), Gabriela Gadêlha (Diretora Financeira), Rodolpho Prado (Diretor de 

Projetos I), Valdir Sergio Ermida (Diretor de Projetos II) e Carolina Commandulli (Diretor de 

Projetos III). Registra-se também nesta ata que as atividades da gestão 2013-2014, encerram-

se por volta dos vinte e sete dias de maio de 2014, visto a necessidade do período de transição 

para a nova diretoria tomar posse ao dia primeiro de junho de 2014; e que o envio desta ata a 

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 2014/2015 tem como membro designado a abepiana Paromita Majumder. 

 

 

Londres, 19 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éder Coutinho       -       Nara Ribeiro Filippon       -       Paromita Majumder 

 

[Comissão Eleitoral Processo Eletivo à Diretoria 2014-2015] 


