
 
A Presidente da Direção Nacional da 

Social (ABEPSS), a Prof.ª Dr.ª 

cumprimento do Estatuto da E

ABEPSS, a realizar-se no dia 0

sala 405, na Escola de Serviço Social, na UFF, em Niterói 

- Aprovação da Pauta

- Apresentação prévia 

- Auto-sustentabilidade

- Alteração no valor das anuidades dos sócios

do Estatuto); 

        - Reposicionamento dos cargos da

  - Encerramento. 

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

deverão estar munidos de suas credencias de representação

Acadêmica filiadas a ABEPSS e que estejam quites com a anuidade do ano de 20

Sobre quantidade de delegados, as informações que constam no Regimento Interno são 

referentes ao seguinte trecho: "

 

Art. 4º - Os sócios efetivos e os sócios provisórios serão representados de acordo com o Art.12 

parágrafos segundo e terceiro, quais sejam: 2 docentes da graduação e 2 da pós

discentes da graduação e 2 da pó

eleito por seus pares.  

  

Parágrafo único - Os delegados deverão apresentar, no credenciamento, documento 

comprobatório fornecido pela UE. 

  

 Art. 5º - Os sócios institucionais colaboradores poderão ter apenas um único representante por 

instituição associada.  

  

 

 
CARTA CONVOCATÓRIA  

Direção Nacional da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

a Prof.ª Dr.ª Maria Helena Elpídio Abreu, no uso de suas atribuições legais

cumprimento do Estatuto da Entidade, art. 12, convoca para a Assembléia Geral Extrao

07 de novembro de 2017, às 15:00 horas,  no Auditório ESS 

na Escola de Serviço Social, na UFF, em Niterói – RJ, com a seguinte pauta:

Aprovação da Pauta e dinâmica da Assembléia; 

prévia do Relatório da Gestão 2017/18; 

sustentabilidade da Revista Temporalis (revista online); 

Alteração no valor das anuidades dos sócios individuais e contrapartida da entidade (art. 5º 

Reposicionamento dos cargos da diretoria regional Centro-Oeste; 

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

deverão estar munidos de suas credencias de representação, fornecidas pelas 

ABEPSS e que estejam quites com a anuidade do ano de 20

Sobre quantidade de delegados, as informações que constam no Regimento Interno são 

referentes ao seguinte trecho: "Da participação na Assembléia Geral". 

Os sócios efetivos e os sócios provisórios serão representados de acordo com o Art.12 

parágrafos segundo e terceiro, quais sejam: 2 docentes da graduação e 2 da pós

discentes da graduação e 2 da pós-graduação; e, 2 supervisores/orientadores de campo, cada qual 

Os delegados deverão apresentar, no credenciamento, documento 

comprobatório fornecido pela UE.  

Os sócios institucionais colaboradores poderão ter apenas um único representante por 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

no uso de suas atribuições legais em 

onvoca para a Assembléia Geral Extraordinária da 

no Auditório ESS – Bloco E – 

com a seguinte pauta: 

e contrapartida da entidade (art. 5º 

 

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

fornecidas pelas Unidades de Formação 

ABEPSS e que estejam quites com a anuidade do ano de 2016.   

Sobre quantidade de delegados, as informações que constam no Regimento Interno são 

Os sócios efetivos e os sócios provisórios serão representados de acordo com o Art.12 - 

parágrafos segundo e terceiro, quais sejam: 2 docentes da graduação e 2 da pós-graduação; 2 

graduação; e, 2 supervisores/orientadores de campo, cada qual 

Os delegados deverão apresentar, no credenciamento, documento 

Os sócios institucionais colaboradores poderão ter apenas um único representante por 



Parágrafo único - O delegado deverá apresentar, no credenciamento, documento 

comprobatório fornecido pela instituição representada.

Art. 6º- Os sócios  individuais poderão se fazer representar na Assembleia Geral, sem restrição 

de número.  

  

Parágrafo único - Não será aceita representação do sócio individual por outrem, mesmo que 

seja através de documento legal. 

  

Art.7º - E vedado a um mesmo profissional estar representando vários se

da Assembléia Geral. Poderá representar apenas uma categoria de sócio, não acumulando 

representação. 

 

 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

Email: abepss@gmail.com

 
 

O delegado deverá apresentar, no credenciamento, documento 

comprobatório fornecido pela instituição representada. 

Os sócios  individuais poderão se fazer representar na Assembleia Geral, sem restrição 

Não será aceita representação do sócio individual por outrem, mesmo que 

seja através de documento legal.  

mesmo profissional estar representando vários se

ia Geral. Poderá representar apenas uma categoria de sócio, não acumulando 

 

Brasília (DF), 04 de outubro de 2017. 

 

 

 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS 

abepss@gmail.com Homepage: www.abepss.org.brFone: (61) 3107
CNPJ nº: 77.156.537/0001-70 

 

O delegado deverá apresentar, no credenciamento, documento 

Os sócios  individuais poderão se fazer representar na Assembleia Geral, sem restrição 

Não será aceita representação do sócio individual por outrem, mesmo que 

mesmo profissional estar representando vários segmentos, por ocasião 

ia Geral. Poderá representar apenas uma categoria de sócio, não acumulando 

Fone: (61) 3107-6727   


