ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE NOVEMBRO DE 2008 DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM CIBERCULTURA (ABCiber)

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e oito, às quinze horas e dez minutos, iniciou-se, no
TUCA - Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), campus Monte Alegre,
sito à Rua Ministro Godoy, 1024, Perdizes, em São Paulo, Estado de São Paulo, a Assembleia Geral
de associados da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCiber), ato constitutivo
do II Simpósio Nacional da entidade, organizado pelo CENCIB - Centro Interdisciplinar de Pesquisas
em Comunicação e Cibercultura, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e
Semiótica da PUC-SP, e realizado nesta Universidade, no período de 10 a 13 de novembro de 2009,
com apoio da CAPES e do Itaú Cultural e apoio cultural do TUCA, da Livraria Cortez e do provedor
LocaWeb. A presidência e secretaria da Assembleia Geral foram exercidas pelo Prof. Dr. EUGÊNIO
RONDINI TRIVINHO (PUC-SP), presidente da ABCiber, Coordenador Geral do II Simpósio
Nacional e responsável pela convocatória da Assembleia. Participaram da reunião, além de outros(as)
associados(as) presentes ao Simpósio, os(as) seguintes membros(as) do Conselho Científico
Deliberativo (CCD): Professores(as) Drs(as). ADRIANA DA ROSA AMARAL (UTP), ANDRÉ
LUIZ MARTINS LEMOS (UFBA), FÁTIMA CRISTINA REGIS MARTINS DE OLIVEIRA
(UERJ), MARIA LUCIA SANTAELLA BRAGA (PUC-SP), LUCRÉCIA D´ALESSIO FERRARA
(PUC-SP), LUISA PARAGUAI DONATI (UNISO), SANDRA PORTELLA MONTARDO
(FEEVALE) e YARA RONDON GUASQUE ARAUJO (UDESC). Participaram também da
Assembleia, os(as) seguintes membros(as) da Diretoria, além do Presidente: Professores(as) Drs(as).
THEÓPHILOS RIFIOTIS (UFSC), Vice-Presidente; HENRIQUE ANTOUN (UFRJ), Secretário
Executivo; ALEX FERNANDO TEIXEIRA PRIMO (UFRGS), Secretário de Finanças; VINICIUS
ANDRADE PEREIRA (UERJ), Diretor Científico; e FERNANDA GLÓRIA BRUNO (UFRJ),
Diretora de Comunicação. A mesa de trabalho foi constituída pelo Presidente da Assembleia e pelos
Profs. Drs. Theóphilos Rifiotis, Henrique Antoun e Alex Fernando Teixeira Primo. A pauta de
trabalho foi formada pelos seguintes pontos: [1] Informes; [1.1] Site da Associação; [1.2] Contacorrente institucional provisória; [1.3] IV Reunião do CCD (maio de 2009); [1.4] III Simpósio
Nacional; [1.5] Regimento interno; [1.6] Regimento eleitoral; [1.7] Campanha de filiações; [1.8]
Conselho Deliberativo da SOCICOM; [2] Ordem do dia: [2.1] Leitura dos Capítulos III, IV, V, VI e
IX do Estatuto da Associação / Dúvidas e esclarecimentos; [2.2] Avaliação do II Simpósio Nacional;
[2.3] Sugestões para a Comissão Organizadora do III Simpósio Nacional; [2.4] Filiações: valores
propostos (Art. 32, inciso XXIII, do Estatuto) / Dúvidas e esclarecimentos; [2.5] Balanço financeiro
de gestão (Art. 32, inciso XXII, do Estatuto); [2.6] Benefícios institucionais para os associados /
Expectativas em relação à Associação; [2.7] Estatuto da Associação (Art. 32, incisos III e IX, do
Estatuto) / Registro no CDT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos de Pessoas
Jurídicas de São Paulo / Obtenção do CNPJ; [2.8] Demandas e sugestões à Diretoria e ao CCD; [3]
Outros assuntos. Cumprido o item 1 da pauta pelo Presidente da Assembleia, que forneceu a todos(as)
informações e esclarecimentos necessários sobre os assuntos elencados, transitou-se para a Ordem do
dia, com o tratamento do item 2.1, pautado exclusivamente em razão de a Assembleia Geral ser a
primeira de fato da ABCiber. Os Profs. Eugênio Rondini Trivinho e Theophilos Rifiotis se revezaram
na leitura dos Capítulos previstos, nomeadamente: “Dos associados” (III), “Da admissão e demissão
de associados” (IV), “Do direito dos associados” (V), “Dos deveres dos associados” (VI) e “Da
Assembleia Geral” (IX). Em seguida, o Presidente da Assembleia abriu fase de audição dos(as)
presentes sobre os Capítulos considerados. Não tendo havido manifestações, iniciou-se o item 2.2 da
Ordem do Dia (Avaliação do II Simpósio Nacional). André Assis recomendou a abertura de lista de
discussão de associados. Carla Schwingel propôs que a Associação mantivesse vínculo com o
mercado, com a questão dos direitos sociais, com o ciberativismo e com as redes sociais. Vinícius
Andrade Pereira sugeriu repensar o formato do Simpósio e o tempo alocado para as apresentações.

2

Yara Rondon Guasque Araujo pediu maior integração entre os painéis científicos e de arte digital.
Fernanda Glória Bruno afirmou não haver necessidade de conferência por parte de todos(as) os(as)
Diretores e membros(as) do CCD. Adriana da Rosa Amaral sugeriu a redução da extensão do
Simpósio, a estipulação de uma temática geral e a inclusão de festa de encerramento na programação.
Sandra Portela Montardo propôs que fossem convidados(as) um(a) pesquisador(a) para abertura dos
painéis científicos e outro(a) para os de arte digital. Fátima Cristina Regis Martins de Oliveira
concordou que seria salutar a tentativa de novos formatos nos próximos Simpósios. André Luiz
Martins Lemos reafirmou a necessidade de se realizar o evento em menos dias; propôs convite a
um(a) pesquisador(a) estrangeiro(a) para a conferência de abertura e a antecipação da Assembleia
Geral na programação, para garantir a presença de maior número de associados(as); concordou com a
previsão de um tema central para o Simpósio, com liberdade para a fixação das temáticas dos painéis;
e sugeriu a inclusão de oficinas e workshops na programação, bem como a previsão de condições
infra-estruturais de rede para incorporação do twiter na cobertura do evento pelos(as) participantes.
Maria Lucia Santaella Braga enfatizou as propostas de se pensar temas gerais e de se reduzir o
período do evento. Após a audição dos associados, o Presidente esclareceu pontos fundamentais da
organização do II Simpósio Nacional e registrou que todas as considerações e sugestões feitas
pelos(as) presentes ficariam para Comissão Organizadora do III Simpósio Nacional, o que, com a
concordância de todos(as), saldava o item 2.3 da Ordem do dia. Em seguida, dado o avanço da hora, o
Presidente convidou a todos(as) a considerarem, ao menos, o item 2.6 [Benefícios institucionais para
os(as) associados(as)]. Para tanto, lembrando os itens que os(as) membros(as) do CCD haviam
pensado até então sobre a matéria, registrou que os benefícios poderiam ser, além dos especificados
como direitos estatutários, anteriormente lidos durante a Assembleia: a certificação institucional para
o Lattes; descontos promocionais no Simpósio e em eventuais convênios; isenção de pagamento na
aquisição de produtos científicos e culturais da Associação, e participação no protagonismo
institucional e intelectual da ABCiber no país. O Presidente esclareceu que esses itens, em planilha
mínima, seriam necessariamente retomados e reescalonados em nova Reunião do CCD, para
estipulação de uma proposta completa. Passada a palavra aos(às) presentes e não tendo havido
manifestações a respeito, nem sobre outro assunto, o Presidente afirmou que os pontos de pauta que
não puderam ser considerados na Assembleia remanesceriam para momento oportuno. Na sequência,
às 18h50, agradeceu a presença de todos(as), deu por encerrada a Assembleia Geral e lavrou a
presente Ata.
São Paulo, 13 de novembro de 2008.

_____________________________
EUGÊNIO RONDINI TRIVINHO
Presidente e Secretário da Assembleia

