ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE PESQUISADORES EM DANÇA, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE
2017, NA CIDADE DE NATAL-RN
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Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às vinte horas,
no Auditório da COMPÈRVE – Comissão Permanente de Vestibular da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante o V Encontro Científico,
realizou-se a Assembleia Extraordinária da Associação Nacional dos
Pesquisadores em Dança, com a presença dos associados registrados na lista
de presença anexa e com pauta única para aprovação da revisão do Estatuto
da ANDA. A exposição da nova redação do Estatuto foi apresentada pelos
membros da Diretoria, destacando as principais mudanças estruturais
realizadas na redação do documento, sendo que foi lembrado que o referido
documento, na íntegra, foi disponibilizado no Portal ANDA no início do mês de
maio de 2017, para apreciação pública dos associados. Finalizada a exposição,
foi aberta a palavra aos presentes para considerações, críticas e sugestões ao
texto apresentado. Foram solicitados esclarecimentos sobre quando o novo
Estatuto, se aprovado, entraria em vigor, ao que foi esclarecido que o
documento aprovado nesta assembleia entra em vigor no momento de sua
aprovação, cabendo disposições transitórias a serem definidas pela Diretoria.
Foram indicadas e aprovadas por unanimidade, pelos presentes, sugestões de
alterações no texto apresentado. Assim, alteraram-se os seguintes itens: a)
fusão da diretoria para que continue operando de modo colegiado, ao contrário
do que foi proposto de especificação de cargos e funções; b) manter em aberto
o número de inscrição de comitês, anteriormente delimitado em 8 (oito); e c)
criação de mais uma categoria de associados denominada Associado
Institucional. Após a aprovação da revisão do Estatuto, foi sugerido que as
inscrições e publicações relativas aos eventos da ANDA de associados LGBT
sejam reconhecidas pelo nome social, quando solicitado. Nada mais havendo a
tratar, a Diretoria da ANDA deu por encerrada a Assembleia e eu, Eleonora
Campos da Motta Santos, membro da Diretoria, lavrei a presente ata que após
lida e apreciada será devidamente assinada pelos presentes.xxxxxxxxxxxxxxx.

