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ATA DE ReuutÃo oRotttÁRrA nARA elerçÃo E possE DA DTREToRTA DA AssocteÇÃo
BRASTLETRA DAs MANTENEDoRAS DE FAcULDADES (ABRAFT) eARA o euADRrÊtrcto
2018-2022.
Aos nove (9) dias do mês de junho de 2018, as 18h00, no Transamérica Resort Comandatuba,
llha de Comandatuba, no município de Una, Estado da Bahia, por ocasião do Xl Congresso
Brasileiro da Educação Superior Particular, realizado pelo Fórum das Entidades Representativas
do Ensino Superior Particular, entidade em que a ABRAFI é associada, realizou-se a assembleia
de solenidade de eleição e posse de chapa única inscrita à Diretoria da Associação Brasileira das
Mantenedoras das Faculdades - ABRAFI. A assembleia se instalou, em primeira convocação,
mas sem a presença de dois terços (2/3) dos associados no gozo de seus direitos, oportunidade
em que, após a segunda convocação, a assembleia foi definitivamente instalada com a
quantidade de associados presentes em igual condições de direitos para deliberação por maioria
simples, nos termos do estatuto da ABRAFI. Os trabalhos foram presididos pela Presidente da
ABRAFI, Profa. Maria Eliza de Aguiar e Silva, que fez uma breve apresentação dos trabalhos
desenvolvidos durante o seu mandato e agradeceu a todos o apoio prestado durante todo o
período em que esteve à frente da ABRAFI. Seguindo a ordem do dia (Pauta í: Eleição da nova
diretoria para o quadriênio 2018-2022), a Sra. Presidente informou aos presentes que, de
acordo com o Estatuto da ABRAFI e o respectivo edital de convocação para eleição da ABRAFI,
somente uma chapa foi inscrita para concorrer à gestão da ABRAFI durante o período 2018-2022,
sendo os 13 membros convidados a se apresentarem aos presentes, oportunidade em que os
mesmos foram eleitos por aclamação. Em seguida, a Profa. Maria Eliza fez a leitura da chapa
eleita. PRESIDÊNCIA: Presidente - Prof. Edgard Larry Andrade Soares; 1o Vice-Presidente - Prof.
Paulo Muniz Lopes; 20 Vice-Presidente - Prof. Paulo Cesar Chanan Silva; 30 Vice-Presidente Prof. José Lima de Carvalho Rocha. DIRETORIA EXECUTIVA: Diretor Executivo - Prof. Thiago
Rodrigues Pegas; Diretora Técnica - Profa. lara de Moraes Xavier; Diretor AdministrativoFinanceiro - Prof. Adalberto Lucas Capanema. CONSELHO FISCAL: Titulares - Prof. Alfredo
Alves de Oliveira Melo, Profa.lzaura Andrade Aguiar e Profa. Cristina Miranda. Suplentes - Profa.
Sandra Maria Veloso Carrijo Marques, ProÍa. Maria de Fátima Turano e Prof. lure Borges
Andrade. Não demonstrado dentre os presentes o interesse no uso da palavra, a Presidente da
assembleia, Profa. Maria Eliza, determinou que fosse dado encaminhamento a todas as
deliberações da assembleia e encerrou agradecendo a todos pela presença. Os trabalhos de
secretariar a reunião foram feitos por mim, Daniel Cavalcante Silva, que assino a presente
juntamente com a
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