
Campinas, 26 de maio de 2020 

Edital de eleição 
Primeiro Comunicado 
ASSUNTO: Inscrição de Chapas para Diretoria da ABECiPsi 
 
Prezado Associado, 

A partir da presente data, até o dia 09 de junho de 2020, está aberta a chamada para a 

composição de chapas para a diretoria da ABECiPsi. 

A Diretoria da ABECiPsi é composta por sete membros: Presidente Atual, Presidente futuro, 

Presidente passado, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo 

Tesoureiro. Mandatos possuem validade de dois anos. Há ainda um Conselho Fiscal, cujo 

mandato é válido por quatro anos, e que também será alterado, juntamente com a nova 

diretoria. 

Assume como Presidente Atual o membro da diretoria anterior eleito como Presidente Futuro, 

dessa forma, sendo elegíveis para os demais cargos da Diretoria os Associados Efetivos e os 

Associados Honorários da ABECiPsi. 

Vale ressaltar que os membros da Diretoria são eleitos pelos associados que estejam quites com 

as suas anuidades na ABECiPsi. Disso, decorre a necessidade de os associados atualizarem seus 

pagamentos o mais breve possível, para que possam participar desse processo de eleição. 

Procedimentos para a Inscrição de Chapas: 

Convocamos os colegas interessados a apresentarem suas chapas até o dia 09 de junho de 2020. 

A inscrição das chapas deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica para 

abecipsi@gmail.com, com proposta de nomes para todos os cargos previstos, de acordo com as 

condições descritas neste edital. 

As chapas propostas serão divulgadas aos sócios até o dia 10 de junho, com instruções mais 

detalhadas sobre o sistema de votação. 

A votação será feita online, por meio de um link disponibilizado no site eletrônico da ABECiPsi 

(www.abecipsi.org.br), de 15 de junho a 05 de julho de 2020. 

Os resultados serão divulgados em Assembleia pública, a ser conduzida no dia 07 de julho de 

2020, na Universidade São Francisco, na cidade de Campinas. 

O mandato da nova Diretoria se inicia no dia 15 de julho de 2020, com validade de dois anos. 

Compõem a Comissão Eleitoral, designada pela atual diretoria: 

Katya Oliveira 
Leonardo Barros 
Yuri Sousa 
 

PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE: 

Depósito para: 

• Associação Brasileira dos Editores Científicos de Psicologia (ABECiPSi) 

http://www.abecipsi.org.br/


• CNPJ 09.207.354/0001-86 

• Banco do Brasil 

• conta corrente 36766-4 

• agência 3559-9 

Valores: 

• Associado individual: R$150,00 

• Associado institucional: R$500,00 - (apenas para revistas) 

Após depósito, enviar o comprovante com nome completo para: abecipsi@gmail.com 


