
Neste ano de atividades, o Comitê Executivo seguiu com reuniões regulares, sejam 
presenciais ou por vídeo conferência. Foram no total 4 reuniões nas seguintes datas: 
16 de novembro 2018 
19 de fevereiro de 2019 
8 de março 2019 (reunião presencial em Paris) 
23 de maio de 2019 
 
Os trabalhos fundamentais deste ano foram os seguintes: 
1 - A preparação do Congresso de 2019, a ser realizado em Paris.  
Uma série de decisões executivas foram tomadas em relação a todo o funcionamento 
do congresso, que é organizado pela Monica Schpun, Vice-Presidente da Associação. O 
número de inscritos para a associação e para o congresso já chegou ao número de 532, 
um grande sucesso de divulgação. Monica Schpun criou e organizou uma equipe 
excelente em Paris para tratar de todos os detalhes do congresso e logrou 
financiamentos necessários para o funcionamento do mesmo, bem como visibilidade 
do evento. O congresso contará com 105 painéis, com participantes de 23 países. 
As dificuldades e desafios na organização do congresso foram compartilhadas nas 
reuniões do Comitê Executivo e uma série de lições aprendidas serão transmitidas ao 
próximo CE, de modo a facilitar os congressos futuros.  
 
2 – Sugestões de revisões nos Estatutos  
Considerando-se a experiência do segundo ano da associação, notou-se que alguns 
pontos do estatuto deveriam ser revisados e submetidos a aprovação da Assembleia 
Geral no congresso de 2019. Foram as seguintes alterações propostas: 
 
 
Proposta de alteração do estatuto ABRE 
 
Alteração 1: 
 
Na seção IV – Estrutura Organizativa,  
Propõe-se as seguintes alterações na composição do Comitê Executivo: 
 
Estatuto atual: 
 
Do Comitê Executivo: 

O comitê executivo será formado pelas seguintes funções, eleitas pelo período de dois 
anos: 

 Presidente 
 Vice-presidente 
 Secretário 
 Tesoureiro 
 Diretor executivo para comunicação 
 Diretor executivo para financiamentos 

Alteração Proposta: 



 
Do Comitê Executivo: 

O comitê executivo será formado pelas seguintes funções, eleitas pelo período de dois 
anos: 

 Presidente 
 Vice-presidente 
 Secretário 
 Tesoureiro 
 Diretor executivo para comunicação 
 Diretor executivo para atividades orgânicas da associação 
 Representante de doutorandos 

 
 
Alteração 2: 
 
Estatuto Atual: 
 
Ao diretor executivo para financiamento cabe: 

1. Responsabilizar-se pela busca de financiamentos externos com vistas ao 
suporte para a realização dos congressos bianuais, a publicações sob os 
auspícios da ABRE, a composição dos prêmios e outras despesas que se façam 
necessárias ao desenvolvimento da associação. 

 
Alteração Proposta: 
 
Eliminação desta função no Comitê Executivo 
 
Alteração 3: 

Incluir: 

Descrição da função de Diretor executivo para atividades orgânicas da associação 

 

Ao diretor executivo para atividades orgânicas da associação cabe: 

1 - Responsabilizar-se pela organização do concurso de teses; 
2 - Dar suporte para a realização dos congressos bianuais;  
3 - Coordenar as publicações sob os auspícios da ABRE;  
4 - Articular eventos nacionais e regionais sob a tutela da ABRE em anos nos quais não 
ocorra o Congresso e, de modo geral, animar a vida da associação fora dos congressos; 
5 - Apoiar o trabalho da Presidência e Vice-Presidência. 
 



 
Alteração 4 –  
 
Incluir: 
 
Descrição da função de Representante de doutorandos 
 
 
Ao Representante de Doutorandos cabe: 
 
1 - Estabelecer canal de comunicação efetivo entre a Associação e doutorandos;  
2 - Promover a Associação entre os estudantes de pós-graduação; 
3 – Animar a rede de estudantes da Associação. 
 
 
Alteração 5 
 
Na seção V - Eleições para o CE: 
 
Estatuto atual: 

4- O CE será composto por, no máximo, um membro efetivo da ABRE por país 
europeu. 

5 - Os cargos de presidente e vice-presidente são exercidos em mandado único, 
sem possibilidade de reeleição. 

 
Alteração Proposta: 
4- O CE será composto por, no máximo, um membro efetivo da ABRE por país 
europeu, com exceção do representante de doutorandos. 
5 – Os cargos de presidente, vice-presidente e representante de doutorandos são 
exercidos em mandato único, sem possibilidade de reeleição. Os restantes cargos são 
exercidos em dois mandatos consecutivos no máximo. 
 
 
3 – Consolidação da Newsletter e meios de comunicação da ABRE 
Neste segundo ano, o CE, através do dedicado trabalho da diretora Executiva para 
Comunicação, a newsletter foi se consolidando e hoje circula em uma maillist de 1919 
nomes. Além disso, a página do Facebook é constantemente atualizada e já dispõe de 
757 seguidores. 
 
 
4 – Finalização do trabalho do concurso de teses 
O concurso de teses consolidou-se com a submissão de 19 teses, das quais 15 foram 
homologadas (dossiês completos), de 14 diferentes universidades. O CE decidiu sobre 



os regulamentos e critérios para o concurso e convidou os seguintes professores para 
a composição do Júri:  

Ana Paula Goulart Ribeiro (UFRJ) 

Anthony Pereira (King’s College) 

Antónia Pedroso de Lima (Instituto Universitário de Lisboa) 

Fabio Motta (UFF) 

Jaime Ginzburg (USP) 

Pedro Paulo Pereira (Unifesp) 

Véronique Boyer (CNRS – EHESS) 

 

O atual CE terá seu mandato encerrado com a eleição do próximo CE durante a 
Assembleia Geral da ABRE, em setembro 2019. Nesta ocasião, fará a transferência dos 
detalhes de contas e outros documentos administrativos para o CE seguinte, bem 
como a revisão das contas e o relatório final da gestão 2017/19. 
 

https://ufrj.br/
https://www.kcl.ac.uk/
https://www.iscte-iul.pt/
http://www.uff.br/
https://www5.usp.br/
https://www.unifesp.br/
https://ehess.fr/fr

