ATA DO PPROCESSO ELEITORAL ABEP 2019/2020
Aos dois de setembro de dois mil e dezenove foi dado início oficial ao processo eleitoral para a
Gestão 2019/2020 da Diretoria da ABEP-UK, através de convocatória publicada no website desta
organização e do envio desta para a lista de discussões do Yahoo (abep-l). Respeitando-se o
estatuto da ABEP-UK, a convocatória estabeleceu o seguinte calendário para as eleições:

2/August
2-5/Setembro
6-12/Setembro
13-15/Setembro
16-17/Setembro

Instalação da Comissão Eleitoral
Registro de Chapas
Campanha
Eleições
Homologação do Resultado (até três dias após as eleições)

Seguindo o calendário estipulado, a Comissão Eleitoral foi instalada no dia dois de agosto de 2019.
Aline Gurgel e Anderson Brito aceitaram convite para compor a Comissão, cuja responsabilidade foi
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, por meio do envio de correio eletrônico pelo e-mail
abep.eleicoes2019@gmail.com, em cumprimento ao estatuto da ABEP. O registro de chapas, no
período previsto no calendário das eleições, deu-se através do email presidente@abep.org.uk.
Apenas uma chapa se inscreveu para o processo eleitoral, a qual apresentou documento de
candidatura explicitando que sua composição formada por um membro da diretoria vigente e seis
novos membros. O documento apresentado com pauta mínima de gestão menciona proposta de dar
continuidade às atividades da gestão 2018/2019. A proposta apresentada via email e presente no
site (https://abepuk.files.wordpress.com/2019/09/chapa-abep-uk-2019_2020.pdf) propõe a realização
de atividades tais como: (1) manter canal de comunicação com associados ABEP-UK, dirimindo suas
dúvidas sobre a pós-graduação no Reino Unido, (2) dar suporte sobre agências de fomento
brasileiras; (3) realizar pontes com a embaixada, seja virtualmente ou em eventos organizados por
aquele representação diplomática; (4) publicar notícias e oportunidades de pesquisa nas redes
sociais da associação; e (5) promover eventos que reúnem pesquisadores brasileiros no Reino
Unido, tais como conferências, webinars, seminários e saídas informais que permitam que
pesquisadores se conheçam. Este documento foi encaminhado pelo Presidente à Comissão Eleitoral
no dia dez de setembro de dois mil e dezenove, a qual homologou a referida chapa na mesma data,
fato que foi comunicado à pleiteante através do email presidente@ABEP.org.uk. Obedecendo-se o
calendário planejado, no dia treze de setembro de dois mil e dezenove, data marcada para início da
eleição, a Comissão Eleitoral enviou email aos membros efetivos, conforme o disposto no estatuto da
ABEP-UK, com instruções para votação online, através do Condorcet Internet Voting Service poll,
realizaram suas escolhas com voto individual e secreto, tendo no link de votação duas opções: 1)
Chapa ABEP-UK 2019/2020 e 2) Abstenção. Registraram-se oito votos para a Chapa ABEP-UK
2019/2020,
e
zero
abstenções.
Links
das
votações:
https://civs.cs.cornell.edu/cgibin/vote.pl?id=E_ccd56ffbdf896c83&key=fd0a1ecc4324c1dc
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Esta comissão registra em ata a satisfação de anunciar a Chapa ABEP-UK 2019/2020 como a nova
diretoria da ABEP-UK para o período 2019/2020, constituindo-se pelos ABEPianos: Bruna Ferreira
Montuori (Presidenta); Tai Cossich (Vice-Presidenta); Gabriel Mariante (Diretor Executivo); Leonardo
de Morais Soares (Diretor Financeiro); Dora Souza Dias (Diretora de Projetos); Helena Martins
(Diretora de Projetos). Registra-se também nesta ata que as atividades da gestão 2018/2019
encerram-se no dia 17 de setembro de 2019.

Londres, 16 de setembro de 2019

Aline Gurgel / Anderson Brito
[Comissão Eleitoral Processo Eletivo à Diretoria 2019-2020]
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