
 

 

3ª CIRCULAR 

Nesta terceira circular, convocamos todos os coordenadores das áreas científicas daABPN, para a 

construção da estrutura organizativa do evento por meio da participação na proposição de atividades para a 

composição da Programação do X COPENE. 

 

I – DOS ENCONTROS DE ÁREAS DA ABPN 

 Conforme indicação da Assembleia da ABPN realizada no IX COPENE, dedicará atenção 

especial para a organização das áreas científicas da ABPN, bem como o diálogo com setores sociais 

com os quais a ABPN possui vínculos mais estreitos. 

 Cada área científica da ABPN deverá apresentar propostas de organização do Encontro de 

área para a composição da Programação do X COPENE. 

 Cada encontro de área será composto por uma programação que ocupará um espaço especial 

no primeiro dia do COPENE, o qual que poderá ser constituído por Conferências, Mesas-Redondas, 

Painéis de Debate, e ainda, Reunião Administrativa para: a) Balanço da atuação da respectiva área; 

b) Planejamento de atividades para a respectiva área científica; c) Eleição dos Coordenadores das 

Áreas Científicas da ABPN para o Biênio 2018-2020. 

As propostas de organização dos encontros de áreas que comporão a programação do X 

COPENE deverão: 

a) Ser apresentadas EXCLUSIVAMENTE pelos coordenadores das áreas científicas da ABPN, que 

deverão estar em diascom a anuidade de 2017 e devidamente inscritos no X Copene 

b) Indicar a Área Científica da ABPN; 

c) Apresentar proposta de programação na qual esteja assegurado obrigatoriamente, espaço para 

grupos de discussão composto pelos sócios da ABPN, vinculados a respectiva área científica, bem 

como espaço para reunião administrativa dedicadaa: realização de um balanço da atuação da 

referida área científica da ABPN; definição de uma proposta de trabalho para o Biênio 2018/2020; 

aprovação da coordenação de área para o biênio 2018-2020. 

d) A programação do dia 13/10/2018 das 9:00 às 18:00 horas será dedicada aos encontros das áreas 

científicas da ABPN, que poderão ainda apresentar outras demandas de atividades para os demais 

dias de realização do X COPENE de acordo com a norma específica do evento; 

e) Os coordenadores das propostas de encontro de áreas científicas da ABPN deverão indicar as 

possíveis fontes de financiamentos.  

 Além dos encontros das áreas científica da ABPN, 

 



 

 

Cronograma 

 Até 18/02/2018 – Submissão de propostas de Encontros das áreas científicas. 

 01/03/2018 – Divulgação das Propostas de propostas de Encontros das áreas científicas aprovados. 

 

INFORMAÇÕES: www.copene2018.eventos.dype.com.br 


