
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM TRADUÇÃO (ABRAPT) 

 

ORDEM DO DIA: Eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM TRADUÇÃO (ABRAPT) para o 

triênio 2019-2022 

 

O Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM TRADUÇÃO 

(ABRAPT), Roberto Carlos de Assis, convoca a Assembleia Geral para a eleição da nova Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM 

TRADUÇÃO (ABRAPT) para o triênio 2019-2022: 

Dia: 5a feira, 10/10/2019 

Local: Auditório 411, do CCHLA/UFPB, João Pessoa, PB 

Horário: 19 horas 

 

As chapas candidatas: 

1‐ devem candidatar-se até dia 09/10/2019 através do e-mail: entrad2019@gmail.com 

2‐ devem propor 7 membros para compor a Diretoria Executiva: 

Presidente 

Vice‐Presidente 

Primeiro e Segundo Secretário 

Primeiro e Segundo Tesoureiro 

Encarregado da Organização de Eventos 

3‐ devem propor 3 membros para compor o Conselho Fiscal 

 

Eleitores: 

O cadastramento e pagamento da inscrição no Congresso incluíram o pagamento das contribuições 

associativas. 

Todos os inscritos no Encontro Nacional de Tradutores da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PESQUISADORES EM TRADUÇÃO (ABRAPT) realizado em outubro de 2019, em João 

Pessoa/UFPB, tornaram-se sócios e enquadrarem-se na classificação seguinte: 

1‐Pesquisadores em tradução, vinculados ou não a entidade pública ou privada; 

2‐Alunos regularmente inscritos nos cursos de Pós‐Graduação em qualquer instituição de ensino 

superior e que preparem mestrado ou doutorado em tradução ou áreas afins; 

3‐Alunos regularmente matriculados em cursos de especialização ou especialização lato sensu em 

tradução; 

4‐Portadores do título de mestre ou de doutor obtido no país ou no exterior com base em pesquisa 

pertinente à área da tradução ou áreas afins; 

5‐Portadores de certificados de especialização ou de pós‐graduação lato sensu na área da tradução; 

6‐Alunos de cursos de tradução em nível de bacharelado ou de licenciatura em instituição pública 

ou privada; 

7‐Docentes dos cursos de tradução e áreas afins em instituições de nível universitário. 

 

 

 

 

Roberto Carlos de Assis 

Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM TRADUÇÃO 

(ABRAPT) 


