
 

 
  

CARTA CONVOCATÓRIA 

 

A Presidente da Direção Nacional da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS), a Prof.ª Dr.ª Maria Helena Elpídio Abreu , no uso 

de suas atribuições legais em cumprimento do Estatuto da Entidade, art. 14, 

convoca para a Assembleia Geral Ordinária da ABEPSS, a realizar-se no dia 07 

de dezembro de 2018, de 08:00 às 13:30 hrs, no auditório do Manoel Vereza, 

CCJE/ UFES, Vitória- ES Com a seguinte pauta:  

 

- Aprovação do Regimento Interno da Assembleia;  

- Eleição da Comissão Eleitoral;  

- Apresentação de Relatório da Gestão 2017/18;  

- Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da 

Gestão 2017/2018;  

- Apresentação das diretrizes de trabalho para o biênio 2019/20;  

- Eleição para nova gestão;  

- Posse da gestão 2019/20;  

- Encerramento.  

 

Os delegados que terão assento na Assembleia Geral, nos termos do Estatuto 

da Entidade1, deverão estar munidos de suas credencias de representação 

                                                           
1 Art. 10 – A Assembleia Geral é o órgão supremo da ABEPSS e é constituída pelos delegados 
devidamente credenciados e sócios individuais, que estejam quites com as suas anuidades e 
pelos observadores, com direito a representação nos termos que se seguem: I- As Unidades de 
Formação Acadêmica em nível de Graduação em Serviço Social filiadas terão direito a uma 
representação de 6 (seis) delegados na seguinte proporção: 2 (dois) docentes, 2 (dois) discentes 
e 2 (dois) supervisores de campo de estágio, eleitos por seus pares. II- Os programas de Pós-
Graduação stricto sensu na área de Serviço Social terão direito à representação de 4 (quatro) 
delegados na proporção de 2 (dois) docentes e 2 (dois) discentes eleitos, por seus pares. III - Os 
sócios individuais poderão participar da Assembléia, sem número pré-definido, visto 
representarem a si mesmos. IV- A Assembléia Geral terá 2 (dois) observadores representando 
a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social - ENESSO, 2 (dois) observadores 

representando o Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, 2 (dois) observadores 
representando a Associação Latino Americana de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
– ALAEITS, 2 (dois) observadores convidados e credenciados pela Diretoria da ABEPSS e 2 



 

fornecidas pelas Unidades de Formação Acadêmica filiadas a ABEPSS e que 

estejam quites com a anuidade do ano de 2017.  

 

Observação: Os sócios individuais poderão quitar suas anuidades no período 

de 02 a 06 de dezembro de 2018 no Stand da ABEPSS. 

 

Brasília (DF), 06 de novembro de 2018. 

 

                                                           
(dois) observadores (um docente e um discente) por Unidade de Formação Acadêmica filiada. 
Parágrafo único: São considerados delegados, a que se refere o caput do artigo, docentes e 
discentes vinculados a Unidades de Formação Acadêmica filiadas a ABEPSS, escolhidos por 
seus pares. (Estatuto da ABEPSS, 2008) 
 


