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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA POLÍTICA – 2020 

 
 
Pelo presente edital, usando das atribuições que lhes confere o Estatuto em vigor, os 
membros titulares em exercício na Diretoria da Sociedade Brasileira de Economia Política 
CONVOCAM todas/os as/os associadas/os para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada nos dias 29 de abril e 04 de junho de 2020, em ambas as datas por meio eletrônico, 
entre as 10h00 e as 22h00. 
 
No dia 29 de abril de 2020, as/os associadas/os receberão a lista de nomes à disposição para 
a composição da Comissão Eleitoral, bem como o formulário para votação online, devendo 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
1. Indicação e aprovação da Comissão Eleitoral encarregada dos procedimentos para a escolha 
da nova diretoria; 
 
No dia 04 de junho de 2020, as/os associadas/os receberão a lista de chapas inscritas e de 
locais disponíveis para a realização do XXVI ENEP, bem como o formulário para votação online, 
devendo deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
1. Eleição da nova Diretoria; 
2. Deliberação sobre o local de realização do XXVI ENEP; 
 
O documento com a discriminação das etapas e do cronograma do processo eleitoral segue 
anexado a este edital.  
 
Vitória, 03 de abril de 2020. 
 

MAURICIO DE SOUZA SABADINI 
(Presidente da SEP) 

 
JOÃO LEONARDO GOMES MEDEIROS (UFF) 

(Vice-Presidente da SEP) 
 

E as/os Diretoras/es: 
Bruno Martarello De Conti (UNICAMP) 

Ellen Lucy Tristão (UFVJM) 
Gustavo Moura de Cavalcanti Mello (UFES) 

João Policarpo Rodrigues Lima (UFPE) 
Maria de Lourdes Rollemberg Mollo (UNB) 

Marina Machado de Magalhães Gouvêa (UFRJ) 
Marisa Silva Amaral (UFU) 
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ANEXO 

 
Cronograma do processo de eleição da nova diretoria da 

Sociedade Brasileira de Economia Política e de definição do local de realização do XXVI 
ENEP 

 
 
- 27/04/2020: prazo final para a manifestação de interesse em compor a Comissão Eleitoral 
(por meio de mensagem encaminhada ao endereço eletrônico: sep@sep.org.br). 
 
- 29/04/2020, das 10h00 às 21h00: indicação e aprovação da Comissão Eleitoral 
 
- 30/04/2020 às 21h30: Anúncio e homologação da Comissão Eleitoral  
 
- 01/05/2020: início do prazo de inscrição de chapas junto à Comissão Eleitoral. 
 
- 03/05/2020 às 18h00: final do prazo de inscrição de chapas. 
 
- 04/05/2020: homologação das chapas inscritas, e início do prazo de coleta dos termos de 
posse. 
 
- 02/06/2020: prazo final para a manifestação de interesse em sediar o XXVI ENEP (por meio 
de mensagem encaminhada ao endereço eletrônico: sep@sep.org.br). 
 
- 04/06/2020, das 10h00 às 21h00: Eleição da nova Diretoria. Eleição do local de realização do 
XXVI ENEP. 
 
- 04/06/2020 às 21h30: Anúncio e homologação da chapa eleita. Anúncio e homologação do 
local de realização do XXVI ENEP. 
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