
Assembléia Geral
19 de maio de 2009, 20h

Maison du Brésil, CIUP, Paris



Ordem do dia

� 1) Balanço de gestão;

� 2) Convocação das eleições; e

� 3) Nomeação de Comissão Eleitoral



Balanço de gestão

� Colóquio Internacional dos 25 anos da 

APEB-Fr (16, 17 e 18 de abril de 2009)

� Participação na Fête de la Cité (17 de maio

de 2009)



Colóquio Internacional da APEB-Fr

� Sucesso. Alguns números:
– 40 apresentações de trabalho de pesquisa (mestrandos e doutorandos 

brasileiros). Publicação de edição especial da Revista da APEB-Fr com os 
trabalhos apresentados (ao total, 249 págs. de produção científica).

– 4 mesas-redondas + mesa de abertura + encerramento. 14 intervenientes.

– 3 noites de apresentação cultural.

– DVD de memória do evento

� Balanço financeiro:
– Permutas: cocktail (Embaixada); banner (PUC-Rio); e serviços DVD (Maison).

– Receitas: 1.430,00 €

– Despesas: 1.239,48 €

– Saldo: (+) 190,52 €



Fête de la Cité

� Balanço financeiro

– Despesas: 425,90 €

– Receitas: 417,00 €

– Saldo: (-) 8,90 €

– Obs: sobraram 500 latas de cerveja (50% da 
APEB-Fr e 50% do Comitê) a serem vendidas em 
outra ocasião.



Balanço financeiro geral

� Posição início gestão (01.11.2008): 667,32 €

� Posição fim gestão (19.05.2009): 830,53 €

� Saldo: (+) 163,21 €



Convocação das Eleições

� Duração do mandato:

– Estatutariamente: 6 meses

– O mandato atual, excepcionalmente: 7 meses, conforme 
última AG. Portanto: 01.11.2008 a 31.05.2009.

– O mandato próximo, excepcionalmente: 5 meses, conforme 
última AG. Portanto: 01.06.2009 a 31.10.2009.

� Convocação das Eleições.



Nomeação Comissão Eleitoral

� Comissão Eleitoral:
– Sabiniano Araújo Rodrigues, tesoureiro do Comitê de 

Residentes da Maison do Brasil

– André Santos Pereira, ex-vice-presidente da APEB-Fr.

� Cronograma:
– Abertura para inscrição de chapas: hoje até segunda-feira, 

dia 25 de maio.

– Votação (eletrônica): de 26 de maio até 31 de maio.

– Comunicação do resultado e início novo mandato: 1º de 
junho.



Pré-inscrição de chapa

� Presidência: Paulo e Aline

� Diretoria Cultural: Fábio e Marcelo

� Diretoria Técnica: Wilson

� Diretoria Acadêmica: Eduardo

� Diretoria Institucional: Angela

� Tesouraria: Rodrigo

� Todos são bem-vindos para participar como 
coordenadores nas diferentes áreas da chapa. 


