
!

!
Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores no Reino Unido!

3 Vere St · W1G 0DH · London UK!
www.abep.org.uk!

 

Ata da Assembleia Geral ABEP-UK 2015!

A Assembleia Geral da ABEP foi realizada às dezoito horas e trinta minutos do dia oito de 

junho de dois mil e quinze na sala 294A na Business School do Imperial College, in London. 

Em respeito ao artigo 9 do estatuto da ABEP, como não houve presença de metade mais 

um dos sócios da ABEP, esperou-se 30 minutos para o seguimento da Assembleia em 

segunda convocação, esta aberta e presidida pelo vice-presidente, Armando, que introduziu 

os itens da pauta previamente anunciados: !

1 Apresentação das atividades desenvolvidas pela Gestão 2014/2015; 

2 Prestação de contas da Gestão 2014/2015; 

3 Aprovação dos membros da Comissão eleitoral para o Processo Eleitoral 2015/2016; 

4 Aprovação da nomeação de sócios honorários; 

A primeira pauta apresentou as atividades desenvolvidas pela Gestão 2014/2015, incluindo 

as oficinas intituladas Café Brasil e o Congresso Anual da associação, além da participação 

efetiva na recepção de estudantes da pós-graduação e graduação em conjunto com a 

Embaixada do Brasil no Reino Unido. 

A segunda pauta discutida representou a prestação de contas da Gestão 2014/2015, cujo 

relatório foi entregue aos presentes e sera disponibilizado a todos os membros por email e 

no site da associação. Ao final da gestão, a ABEP-UK conta com um saldo positivo para 

apoio futuro de atividades como congressos, oficinas, incluindo a possibilidade de bolsas 

para eventos científicos. 

 

 

Em seguida, o terceiro tema da reunião foi a constituição e aprovação da Comissão Eleitoral 

para o Processo Eleitoral 2015/2016 da ABEP-UK. Até o momento da assembleia nenhum 

candidato a membro da comissão foi identificado. Assim, ficou decidido que após a 

Assembleia haverá uma chamada online para composição da comissão conforme 

regulamentação da associação. 
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A quarta temática constou da nomeação de sócios honorários da ABEP-UK. A proposta tem 

como intuito homenagear as pessoas que tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento da instituição. Os nome aprovados foram: Dra Juliana Bertazzo; Dra Tania 

Lima e Dr Andre Chieffi. 

Uma vez discutido todos os tópicos da pauta da assembleia, e apresentado o relatório de 

prestação de contas, o mesmo foi aprovado pelos membros votantes presentes. A 

assembleia foi encerrada às 20 horas e 5 minutos. 
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Londres, 23 de maio de 2015 

 

CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL 

 
 

Prezados sócios efetivos da ABEP-UK,  

 

Em nome da diretoria da ABEP, venho através desta convocar a Assembleia Geral dos 

membros da ABEP, a ser realizada às 18.30 do dia 8 de junho de 2015, na sala 294A 

da Imperial College Business School. Na ocasião, iremos discutir temas de relevância 

para a associação, bem como fazer a prestação de contas da gestão 2014-2015.  

Com os melhores cumprimentos,  

Gledson Emidio  

Presidente   

 

 

 

QUANDO: 

18h30, segunda-feira, 8 de junho de 2015 

ONDE:  

Imperial College Business School,  

Tanaka Building - Meeting Room 294A 

South Kensington Campus,  

London SW7 2AZ 

United Kingdom 

 

 





 

ABEP-UK - Consulado-Geral do Brasil LONDON United Kingdom 

 contato@abep.org.uk 
 

 

 

 

PAUTA ASSEMBLÉIA GERAL DA ABEP UK  

 

1 Apresentação das atividades desenvolvidas pela Gestão 2014/2015; 

 

2 Prestação de contas da Gestão 2014/2015; 

 

3 Aprovação dos membros da Comissão eleitoral para o Processo Eleitoral 
2015/2016; 

 

4 Aprovação da nomeação de sócios honorários; 

De acordo com o Art. 6 item h do Estatuto da ABEP, aprovar a indicação de sócios 
honorários em reconhecimento às suas valorosas contribuições à ABEP-UK nos últimos 
anos, especialmente pela ajuda à várias diretorias, transferindo conhecimentos de 
gerenciamento, contatos importantes e ajudando intelectualmente nos nossos eventos. 
Dessa forma, contribuindo para a continuidade da missão da ABEP.  

Os nomes indicados são: 

Dra Juliana Bertazzo, pela ajuda nas relações públicas e institucionais, facilitando um 

maior alcance da ABEP aos estudantes e pesquisadores brasileiros no Reino Unido, e 

pelos valiosos conselhos dado às diretorias da ABEP. 

 

Dra Tania Lima, por abrir portas à ABEP para parceiros na educação superior britânica 
e por estar sempre aberta ao dialogo com as diretorias; 

 

Dr Andre Chieffi, pelo apoio nos eventos, rede de contatos e pelos conselhos de 
gestão; 

 


