Nos termos do Art. 25 do Estatuto da Associação Brasileira de Alfabetização ficam
convocados os/as integrantes da Diretoria para reunião virtual a ser realizada no dia 15
(quinze) de fevereiro de 2022, por meio da Plataforma Teams/Udesc, com início previsto
para às 18h30m, em primeira chamada e às 19h, em segunda chamada, para discutir e
deliberar sobre a seguinte pauta:
1 – Posicionamento da ABALF – Dados IBGE – Retorno das atividades escolares – entre
outros
2 - Atividades previstas - 1º semestre de 2022
·

Realização de mini-cursos na área da Alfabetização, a partir de consulta aos
associados/as;
· Realização de encontro com fóruns de alfabetização do Brasil;
· Participação nas atividades da Rede Comunica Educação e das entidades
científicas em Educação;
· Reformulação do Estatuto;
· Socialização da Revista Brasileira de Alfabetização;
· Construção do projeto do 6º Congresso Brasileiro de Alfabetização.
3 – Comunicações pessoais

Florianópolis, 10 de fevereiro de 2022.

Lourival José Martins Filho
Adelma das Neves Nunes Barros-Mendes
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1ª Reunião da Diretoria da ABAlf 2022
Acesso
em:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3Ameeting_ODM3NWNiMTEtNThiOS00Nzc0LTg4ZjgtYWNjZjE0Njg5ZWJh%
40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a5b6e4a8-c58e-4e8a-97a9a7f56415a11d%22%2C%22Oid%22%3A%2236d94ffc-2d9d-4959-9aeb8159ac3e0a5a%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D

Sede
Universidade do Estado de Santa Catarina
Av. Madre Benvenuta, 2007
Itacorubi, Florianópolis / SC
CEP: 88.035-901
www.abalf.org.br

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00025915/2021 e o código 625IL4OW.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ABALF - REUNIÃO DIRETORIA - nº 01/2022

48

Assinaturas do documento

Código para verificação: 625IL4OW

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LOURIVAL JOSE MARTINS FILHO (CPF: 788.XXX.759-XX) em 10/02/2022 às 12:08:05
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:37:11 e válido até 30/03/2118 - 12:37:11.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjU5MTVfMjU5OTNfMjAyMV82MjVJTDRPVw== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00025915/2021 e o código
625IL4OW ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

