
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EXPRESSÃO GRÁFICA -- ABEG --, realizada

em 26 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro - RJ

\

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, reuniram-se, no auditório do
Colégio Pedro [[ -- Campus de São Cristóvão --, Rio de Janeiro -RJ, às ].9:30 horas, Gi]son Braviano,
lvan Luiz de Medeiros e Shane Aparecida Soarem Goulart, membros da Assocíaçãó Brasileira de
Expressão Gráfica -- ABEG -- em dia com suas anuidades, juntamente com Sandra de Araújo Barata
Gomes, Vínícius Albuquerque Fulgêncio e Íris Aparecida Brasil, membros da ABEG. De início, o
Presidente da ABEG, Gilson Braviano, coleta a assinatura dos participantes. na lista de presença, e
é indicado, pelo grupo, que lvan Luíz de Medeiros irá secretariar a reunião. A seguir, o Presidente
apresenta a pauta, sendo que o Associado lvan Luiz de Medeiros solícita a inclusão de um ponto
relativo à discussão do posicionamento da ABEG frente ao MEC quanto à importância do Desenho
nos níveis de Ensino Fundamental, Médio e Superior. Não havendo objeção, tal ponto é incluído, e
a pauta é aprovada por unanimidade. Passa-se à submissão da Ata anterior, disponibilizada no
site da ABEG (www.abeg.pag/nas.(4fsà.br). Ela é projetada aos presentes, sendo realizada uma
leitura rápida e, não havendo discussões ou sugestões de alterações, ocorre aprovação por
unanimidade. O próximo assunto é a apreciação dos pareceres relativos à prestação de contas de
2017 e 2018 da ABEG. Após sua leitura e projeção dos Relatórios aos presentes, não ocorrendo
discussão ou qualquer discordância, são rat.ificados, por unanimidade, os pareceres que aprovam
os relatórios de 2017 e 2018. Como próximo item, abre-se espaço à apresentação de propostas
relativas à sede dos próximos Graphicas. O Presidente faz a leitura do comunicado enviado pelo
Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interativídade, da Universidade Estadual de

feira de Santana, Bahía, encaminhado pela Profo. Ana Rita Sulz, no qual os membros do referido
Programa informam a inviabilidade de organização do evento. Sequencialmente, o presidente
apresenta a proposta encaminhada pela professora Thyana Farias Galvão, do Departamento de
Expressão Gráfica da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com Bruno Leite Ferreira,
da mesma instituição, demonstrando interesse em realizar o próximo Graphica. O presidente
comentou sobre os desafios que se apresentam na organização de um evento deste porte, e
louvou a proposta. O integrante do Departamento de Expressão Gráfica da UFPE, Vinícius
Albuquerque Fulgêncio, presente à sessão, ressalta a importância do evento e se coloca à
disposição para colabo.rar junto com o grupo que se propôs a organiza-lo. Presente também à
assenbleia, Sandra Barata Gomes, Coordenadora Geral do Graphíca. 2019, elogia a atitude do
grupo de docentes da UFPE e afirma estar disponível para tirar dúvidas e sugerir boda caminhos
para estruturar o evento. Foí, então, aprovada a proposta encaminhada pelosprofessoles Thyane
Farias Galvão e Bruno Leite Ferreira, para organização do Graphica 2021 na UFPE. Como próximo
assunto da pauta, o Presidente apresenta o atual panorama das anuidades da ABEG, onde a
redução dos valores em 50%, aprovada 'na última assembleia, não gerou o estímulo que se
esperava, no sentido de angariar mais associados. Após discussão dos presentes, fica aprovada,
por unanimidade, a manutençã.o da redução de 50% dos atuais valores indexados pelo salário'
mínimo. Além disso, discutiram-se estratégias para fomentar a entrada de novos sócios, em
particular, dentre os participantes do Graphíca 2019. Foi sugerido que, ocorrendo o pagamento
de uma taxa anual, até o final do mês de outubro deste ano, correspondendo ao ano de 2020, ela
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proposta foi aprovada apor unanimidade. Na sequência, o Presidente lembra que a atual Diretoria
Executiva da ABEG é assim composta: Presidente: Gilson Braviano; Secretária: Josiane
Wanderlinde Vieira; Tesoureiro: lvan Luiz de Medeiros;. e Diretores: Mana Antonía Benutti e
Bruno Leite Ferreíra. O Conselho Fiscal é composto por: Rejane de Moraes Rêgo e Wilson Barbosa
Alves. Abre-se espaço para a ~apresentação de novas chapas, tanto para a Ditetoria Executiva
quanto para o Conselho Fiscal, relativas ao biênio 2020-2021. Não havendo propostas, o atual
Presidente apresenta seu próprio nome para continuidade do cargo; da mesma forma, o Prof.
lvan Luiz de Medeiros reitera seu interesse em prosseguir como Tesoureiro. Os nomes de Josiane
Wanderlinde Vieira, como secretária, e Bruno Leite Ferreira, como Diretor, são apresentados para
continuidade, conforme conversa prévia entre os membros da atual gestão. O Presidente
comunica a intenção da Prof. Mana Antbnia Benutti em deixar seu cargo de Diíetora, o que abre
espaço para a entrada de um novo membro na formação da Diretoria Executiva. A professora
Sandra de Araújo Barata Gomes manifestou interesse em participar da ABEG como diretora, e os
presentes à assembleia aprovaram, por unanimidade, a nova chapa, que conta com a integração
da referida professora ao grupo, para o bíênio 2020-2021. Os membros do Conselho Fiscal, Rejane
de Moraes Rêgo e Wilson Barbosa Alves, que.haviam reiterado previamente o interesse. em
continuar.colaborando com a associação, no Conselho Fiscal, tiveram seus nomes reconduzidos,,
por unanimidade, para o período 2020-202}. As...composições passam a ser, ha Diretoria
Executivo: Presidente: Gilson Braviano; Secretária: Josiane Wanderlinde Vieira; Tesoureiro: lvan
Luí2 de Medeiros; e Diretores: Sandra de Araújó Barata Games e Bruno Leite Ferreira; e, no
Conselho-Fiscal: Rejane de Moraes Rêgo e Wilson Barbosa Alves. Na sequencia, foi explicitada,
pelo Presidente, a importância de registrar o endereço da ABEG em ata, ficando este determinado
como: Sala 119, Bloco A, Centro de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa
Catarina, à Rua Eng. Agronómico Andrei Cristian Ferreira, s/n, Trindade, 88040-900.- Floríanópolis

SC. Como item incluído em pauta, o Presidente passou a palavra para lvan Luiz de Medeiros, o
qual sugeriu que a atual diretoria da ABEG se posicione sobre as atuais dificuldades da área da
Expressão Gráfica e a sua importância na formação técnico-científica da sociedade brasileira,
apoiando ações que busquem reintegrar os conteúdos do campo do Desenho ao currículo escolar
do ensino fundamental e médio, ministrados por professores com formação específica na área,
valorizando, também, esse conteúdo na educação superior. Foi reforçada a necessidade de a
ABEG atuar mais acentuadamente em prol de medidas políticas que contemplem tais medidas.
Em seguida, não havendo nada a tratar.e ninguém a se pronunciar, o Presidente, Gilson Braviano,
dá por encerrada a Assembleia Geral e eu, lvan Luiz de Medeiras, na'condição de secretário, faço
lavrar a presente ata, que datada, assino. Rio de Janeiro, 26 de .setembro de 2019.
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