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ATA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA ABEP-UK 

Aos vinte e sete de Agosto de 2013, às dezessete horas, na London School of 
Economics and Political Science, no auditório AGWR, contaram com a 
participação de Edmar da Rocha, Diego Scardone e Darcio Pimenta. 

 

PAUTA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA ABEP UK 

1. De acordo com o Art. 6 item h, aprovar a indicação de sócios honorários: 

Professor Anthony Pereira, King’s Institute, devido à valorosa 

contribuição prestada à ABEP-UK nos últimos anos.  

2. Criação do título/cargo de Presidente Honorário, a ser concedido à 

Embaixada do Brasil, em nome do Embaixador Roberto Jaguaribe. Além 

de ser um reconhecimento ao suporte dado pela Embaixada durante toda a 

história da associação, a indicação tem também como objetivo oficializar 

a parceria, facilitando a comunicação das futuras gestões da ABEP-UK 

com a Embaixada.  

3. Inclusão de um novo membro da diretoria: Rodolpho Prado 
 

O grupo entrou em consenso sobre a indicação do Professor Anthony Pereira, 

do King’s Brazil Institute, como sócio honorário, e a criação e concessão do 

título de presidente honorário à Embaixada do Brasil, em nome do Embaixador 

Roberto Jaguaribe. O membro Diego Scardone ressaltou que não fosse alterado 

o estatudo da ABEP. Também foi homolagado a inclusão do pesquisador 

Rodolpho Prado como membro da diretoria da ABEP. 

Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a 

presente ata. 
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Prezados sócios efetivos da ABEP-UK, 

Venho através desta convocar a Assembleia Extraordinária da ABEP-UK, a ser 
realizada às 17.00 do dia 27 de Agosto de 2013, no Auditório antigo da London 
School of Economics. A Assembléia sera realizada anteriormente ao Café Brasil. 

Com os melhores cumprimentos, 

Gledson Emidio Presidente 

 


