
 

 

 

 
Consulta às/aos sócias/os da Associação Brasileira de Etnomusicologia 

 

Prezada/o sócia/o, 

Devido ao contexto mundial de pandemia da COVID-19 e aos processos de atualização 

administrativa e financeira em curso pela atual diretoria, assim como a fim de facilitar a transição 

entre gestões e que cada nova gestão coincida com o ano financeiro (1º dia do ano), 

consideramos necessária uma readequação na agenda permanente da ABET, o que envolve três 

propostas a serem votadas pelas/os sócias/os por meio de formulário de consulta. 
 

Instruções para acesso ao formulário de consulta: 
 

 As/os sócias/os receberão o link para o formulário por e-mail; se você é sócio/a e não o 

tiver recebido até o dia 25 de janeiro de 2021, comunique a secretaria o quanto antes: 

secretaria.abetnomusicologia@gmail.com; 

 Responda o formulário entre o dia 25 de janeiro, a partir das 16h, até o dia 04 de 

fevereiro, às 12h; 

 Ao acessar o link para o formulário, leia as instruções e preencha-o, inicialmente, com 

seus dados pessoais e institucionais; 

 Na sequência, vote (“sim” ou “não”) para cada uma das propostas (confira, abaixo, a 

descrição e justificativa de cada proposta); e 

 Ao final, clique em 'Enviar'. 

  
A sua resposta ao formulário é pessoal e intransferível e a votação é realizada uma única vez. 

Seu voto será computado após a validação de seu nome na lista de sócios/as. 

 

Agradecemos a sua participação e comprometimento com a ABET! 

mailto:secretaria.abetnomusicologia@gmail.com


 

 

 
 

 
 

Propostas em votação na consulta às/aos associadas/os da ABET: 
 
 
 
 
 

 

1. Alteração da data do Encontro Nacional da Associação Brasileira de
Etnomusicologia em 2021
 

 

Contextualização
justificativa: 

  
  
  
Os Encontros Nacionais da ABET (ENABET) são realizados 
bienalmente. Nos últimos anos, tem-se mantido a convenção de se 
realizarem no primeiro semestre do ano em que o evento deve 
acontecer, especificamente no mês de maio. Desta maneira, o 
próximo encontro deveria ocorrer no mês de maio de 2021. 
  
Mediante o contexto mundial, afetado contundentemente pela 
pandemia COVID-19 em 2020, com extensão às projeções para o 
ano  de  2021,  a  diretoria  (gestão  2019-21)  propõe  que  o  próximo  
ENABET seja feito no segundo semestre de 2021, com cronograma 
de etapas até a realização do evento a ser divulgado no mês de 
março de 2021, quando a diretoria apresentará a definição quanto 
à modalidade de participação – presencial, virtual ou híbrida. 
  

Síntese da proposta: Alteração da data do Encontro Nacional da Associação
Brasileira de Etnomusicologia 2021 para segundo semestre
do ano 

 
 

 

 

 



 

 

2. Proposta de prorrogação da gestão 2019-21 
 

Contextualização
justificativa: 

  
  
Conforme o estatuto da Associação Brasileira de Etnomusicologia, a 
eleição de novas gestões de diretoria deve ser realizada em 
Assembleia, o que historicamente vem acontecendo durante a 
realização dos Encontros Nacionais da ABET, bienalmente. 
Considerando a proposta de alteração de data do ENABET para o 
segundo semestre, a diretoria propõe que também a Assembleia de 
eleição da nova diretoria ocorra durante o evento, o que acarreta a 
necessidade de prorrogação da gestão 2019-21 para até o segundo 
semestre. 
  

Síntese da proposta: Permanência da gestão 2019-2021 da diretoria até segundo
semestre de 2021 

 
 

3. Proposta de redefinição da data dos inícios de gestão
 

 

Contextualização
justificativa: 

 

  
Historicamente, os inícios de gestão vêm sendo iniciados logo após as 
Assembleias de eleição de diretorias; Contudo, conforme a empresa 
que tem orientado a ABET em questões legais e auxiliado na 
regularização administrativa, é recomendável a gestão iniciar em 
janeiro do ano seguinte à eleição, como maneira de realizar mais 
organizadamente a passagem entre gestões e as adequações fiscais. 
Desta maneira, no período entre a eleição da nova diretoria e o início 
de gestão da mesma, a diretoria que finaliza o mandato pode fazer a 
entrega de documentos (como fluxogramas e organogramas 
estabelecidos na gestão; relatórios administrativos, financeiros e 
fiscais), a mediação de contatos e ambas as diretorias podem realizar 
reuniões internas  e iniciar o processo de transferência de titularidade 
de eventuais registros. 
 

Síntese da
proposta: 

Inícios de gestão de diretoria em janeiro do ano seguinte
eleição. 


