
 

 
 
 

Convocação para Assembleia Extraordinária da ABEG 
 
 
 
 

O presidente da Associação Brasileira de Expressão Gráfica – ABEG –, prof. Gilson Braviano, no uso de 

suas atribuições, convoca todos os associados em dia1 com a ABEG e convida os demais integrantes da 

Associação para a reunião extraordinária dessa entidade, no dia 28/4/2021, 4ª feira, às 20h, a qual 

será realizada através de videoconferência, no endereço: https://meet.google.com/wfz-eijs-cmm.  

 

Caso venhamos a ter problemas de conexão, um novo link será disponibilizado, no horário da 

assembleia, em www.abeg.paginas.ufsc.br. Não esqueça de confirmar, nessa página, momentos antes 

da reunião, se ocorreu alguma mudança no link disponibilizado acima. 

 
A Assembleia tem como itens de pauta: 
 

 

1- Discussão e aprovação da pauta 

2- Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada durante o Graphica 2019 

Procedimentos: Efetuar leitura prévia da ata, para discussão na reunião. Ela está disponível em: 
https://abeg.paginas.ufsc.br/files/2019/10/ata-assembleia-ABEG-no-Graphica-2019.pdf. 

3- Alteração na composição da Diretoria Executiva 

Contexto: A colega Josiane Wanderlinde Vieira, que integra a secretaria da Diretoria Executiva, 
necessita se afastar dessa função. Agradecemos, imensamente, todas as suas ações durante o 
período em que vem atuando com o grupo. Além da retomada de contato com diversos associados, 
quando ela, pacientemente, buscou seus novos e-mails, foi criada uma conta no gmail, que facilitou 
os envios de comunicados por parte desta diretoria. Além disso, ela se encarregou de analisar toda 
a documentação arquivada da nossa Associação, digitalizando o material principal. 

Procedimentos: Abre-se espaço, portanto, para que um associado em dia (de acordo com o 
parágrafo único do Art. 7º do nosso Regimento2) assuma essa função. Pede-se aos colegas 
interessados que encaminhem e-mail para gilson@cce.ufsc.br, informando seu interesse, para que 
possamos levar as candidaturas à Assembleia, para a tomada de decisão. 

                                                 
1 De acordo com o Art 4º do Regimento da ABEG, são associados em dia aqueles que estão em dia com as anuidades 

do ano corrente e do ano anterior, além dos associados beneméritos. Nas assembleias, os participantes terão 
direito a voz, porém, somente os associados em dia poderão votar. Como houve dispensa das anuidades de 2020, 
devido à pandemia, estão em dia aqueles que efetuaram os pagamentos de 2019 e 2021.  

2  https://abeg.paginas.ufsc.br/files/2016/09/ata-assembleia-2013-e-novo-estatuto-cartorio.pdf. 
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4- Alterações relativas ao próximo Graphica 

Contexto: Conforme se aprovou na Assembleia Geral Ordinária realizada durante o Graphica 2019, 
o Graphica 2021 seria coordenado por uma equipe da UFPE (a ata está disponível em 
https://abeg.paginas.ufsc.br/files/2019/10/ata-assembleia-ABEG-no-Graphica-2019.pdf para leitura 
prévia). Contudo, em função da pandemia causada pela Covid-19, o evento precisou ser adiado.  

Em diálogo com a equipe organizadora, pareceu-nos interessante que, em 2021, se realize um 
evento virtual semelhante ao Ecos do Graphica, ocorrido em novembro de 2020 (que você poderá 
assistir em https://www.youtube.com/watch?v=d52zwg-hoOs). A equipe que estaria coordenando 
o próximo Graphica se encarregará de organizar este segundo evento virtual, ação importante para 
que nossa comunidade se mantenha integrada em tempos tão difíceis. 

Procedimentos: Abre-se espaço, portanto, para que uma nova equipe se candidate a coordenar o 
próximo Graphica. Não há certeza, ainda, quanto à data desta XIV International Conference on 
Graphics Engineering for Arts and Design ser em 2022 ou depois. Tais possibilidades serão 
discutidas neste item de pauta. Pede-se aos colegas/equipes/instituições que tenham interesse em 
coordenar/organizar/sediar o próximo Graphica que encaminhem e-mail para gilson@cce.ufsc.br, 
de modo que possamos levar as candidaturas à Assembleia, para a tomada de decisão. 

5- Alteração do período de vigência da Diretoria Executiva 

Contexto: Conforme os parágrafos 1º e 2º do Art. 12 do nosso Regimento, o mandato da Diretoria 
Executiva é de dois anos. Assim, a atual gestão iria de 1/1/2020 a 31/12/2021. Normalmente, seria 
efetuada uma nova eleição durante o Graphica 2021, contudo esse evento não tem condições de 
ocorrer, em função da pandemia da Covid-19. Sendo assim, objetiva-se discutir a possibilidade de 
ampliação da data final de atuação da atual gestão (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal) e de 
quando se dará a nova eleição. 

6- Ratificação da não exigência de pagamento das anuidades de 2020. 

Contexto: A Diretoria Executiva achou por bem não cobrar de seus associados o pagamento da 
anuidade de 2020, tendo em vista o atual momento de pandemia e o adiamento do próximo 
Graphica. Os associados que haviam pago adiantado 2020 tiveram o valor automaticamente 
remanejado para 2021. Assim, está em dia com as anuidades aquele que pagou 2019 e 2021.  Da 
mesma forma, os associados que haviam pago adiantado 2021 tiveram o valor automaticamente 
remanejado para 2022.  

Procedimentos: Precisa-se avaliar a situação na qual o próximo Graphica não ocorra em 2022, para 
a qual parece ser adequada a não exigência do pagamento da anuidade de 2021.  

7- Assuntos gerais 

 
 
 
 
 
Florianópolis, 6 de Abril de 2021 
 

Gilson Braviano 
Presidente da ABEG  
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