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Café Brasil 6 - Londres, 27 de Abril de 2002

Data: 27/04/2002
Horário: 15:00
Local: ULU - University of London Students Union, Malet Street, London, WC1E 7HY, UK, SALA 3C - 3rd floor
Mapa: Veja o mapa do evento em localmap.pdf, ou www.streetmap.co.uk/streetmap.dll?P2M?P=WC1E7HY&Z=1
Preço: A participaçao de todos é gratuita.
Reservas e maiores informaçoes para o e/mail: londonbrasoc@hotmail.com

Menu do Café Brasil 6:
Debatedor 1:

Prof. Charles Pessanha, UFRJ.

"Brasil Contemporâneo: Problemas e Perspectivas (Contemporary Brazil: Problems and
Perspectives)"
1. Calendário Eleitoral
2. Problemas e Perspectivas
Debatedor 2:

Reverendo Joabe Gomes Cavalcanti

"O Brasil como ponto e contraponto à globalizacao neoliberal".
Debatedor 3: Procurador da República Marcelo Souza, Professor da Escola superior do Ministério
Público do Rio Grande do Norte e Procurador da República na Paraíba.

"O Judiciário e o Ministério Público no Contexto Público Brasileiro"

oordenador: Sinesio Porto Alves Junior <londonbrasoc@hotmail.com>

Em seguida teremos um debate com a participaçao de todos de 10 a 15 minutos.
Durante o evento a ABEP vai realizar o lançamento da versao atualizada do "Guia de Sobrevivencia da Ilha". Uma
colaboracao do diretor Christiano de Mattos. Tambem sera' realizada uma assembleia da Abep com prestacao de
http://www.abep.org.uk/resources/anexos/CafeBrasil/CafeBrasil6/sld001.htm

Page 1 of 3

ABEP-UK

27/09/2012 22:40

colaboracao do diretor Christiano de Mattos. Tambem sera' realizada uma assembleia da Abep com prestacao de
contas da atual diretoria.
O Cafe Brasil 6 e ' um evento conjunto entre a ABEP e a a futura BRASOC da Universidade de Londres. Este sera' o
primeiro encontro publico da LONDON BRASOC que esta' em processo de formacao. Maiores informacoes sobre essa
BRASOC serao fornecidas na abep-l.
O Ministro Paulo Campos, cônsul geral do Brasil em Londres confirmou o comparecimento no Café Brasil 6, e prestará
esclarecimentos sobre os procedimentos para a votação no Consulado para a próxima eleição presidencial do Brasil.
O Consul informou ainda que o diplomata Carlos Bueno, durante o evento, estará disponível para efetuar o processo
de transferência de Título Eleitoral e de Matrícula junto ao Consulado. Para a transferência do Título é necessário que
o interessado tenha em mãos, o Título Eleitoral e, não estando este disponível, cópia das quatro primeiras folhas do
passaporte brasileiro. O processo de cadastramento é facilitado se o interessado dispuser do passaporte ou de cópia
do mesmo. Para a Matrícula, que é sempre aconselhável, especialmente para aqueles que estarão fazendo a
transferência de domicílio eleitoral, fornecer cópia das quatro primeiras folhas do passaporte.

OBJETIVO:
O objetivo é reunir pessoas num ambiente agradável, informal, e propício para troca de idéias. Como consequencia,
esperamos estimular o mútuo
conhecimento pessoal-profissional, e uma reflexão profunda sobre temas relevantes para a pesquisa e pos graduação
brasileiras.
O objetivo não é escrever uma tese, mas aproveitar a nossa estada no exterior para examinar criticamente o Brasil.
Esperamos também que estas
discussões deixem sementes, e que essas possam germinar gerando outros Cafés Brasil dentro e fora do nosso país.
Importante: o evento embora tenha a participaçao prioritária dos pos graduandos brasileiros no Reino Unido é aberto
a todos os interessados na
problemática do Brasil, principalmente neste anos de eleiçoes para presidente.
Agradecemos antecipadamente as sugestões e a participação de todos.

Horários e rota:
Sábado dia 27/04 nos encontraremos as 12.30 em frente ao ULU (na sala 3C se estiver chovendo). A idéia é
caminharmos pelo campus da Universidade de Londres até a Bedford Way e finalmente chegarmos no famoso
restaurante Chines Hareand Tortoise http://www.hareandtortoise.co.uk/index.htm (bom ok! O restaurante não tão
famoso, mas o local j á foi e é uma construção modernista bem diferente do que estamos acostumados a ver por aqui
na Ilha, ainda que não possamos dizer que esteja entre os locais turísticos de Londres, vale pelo inusitado).
Anyway, este é um 'Chines' que consegue, em Londres, servir uma comida boa e barata(!) por incrível que isto possa
parecer. Confira o cardapio e vá se preparando para o pedido que será feito no dia (eles são rápidos também!).
Cardápio -> http://www.hareandtortoise.co.uk/mainmenu.htm
Depois de enchermos a pança voltaremos ao local de origem passeando pelo Bloomsbury por uns 10 minutos mais ou
menos de modo a garantir que as 14.30h estaremos reunidos novamente na sala 3C da ULU.
Daí teremos alguns pontos na nossa pauta j á divulgados pelo Rogério Almeida e que daremos mais detalhes no
sabado.
Para confirmar além do debate, teremos a apresentação do Guia atualizado de sobrevivência na Ilha, prestação de
contas da ABEP e apresentação da proposta de reconstrução da Brazilian Society da Universidade de Londres. Ainda
durante o evento haverá também oportunidade de nos registrarmos junto ao Consulado como eleitores no Reino
Unido.

Mini-CV dos Debatedores:
Charles Pessanha, Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor de Ciência Política da UFRJ,
Editor de Dados Revista de Ciências Sociais, do Iuperj e, Visiting Researcher Fellow no Institut of Latin American
Studies, School of Advanced Studies, University of London, no período 2001-2002.
No momento desenvolve pesquisas sobre Instituições Políticas do Brasil Contemporâneo, principalmente no
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No momento desenvolve pesquisas sobre Instituições Políticas do Brasil Contemporâneo, principalmente no
que diz respeito à relação entre poderes pós-88.
Além das funções de professor e pesquisador têm atuação na área divulgação da ciência, como editor de Dados, do
Iuperj, da Revista Brasileira de Informação Bibliográfica-BIB, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais - Anpocs, Presidente da Associação Brasileira de Editores de Ciência ABEC, 1993-1996; membro do
Conselho Editorial do CNPq, 1993-1996 e, no momento, membro do Conselho Consultivo do Scielo,
http://www.scielo.br, e do Conselho Editorial do NO, http://www.no.com.br.

Revd Joabe Gomes Cavalcanti, doutorando em Sociologia pela London School of Economics. Trabalha com o tema
de Globalização e Desenvolvimento, investigando o relacionamento das corporações transnacionais com os Bancos de
Desenvolvimento (Banco Mundial e BNDES). Sacerdote anglicano, é capelao da Catedral de Soutwark. Foi diretor do
Sindicato dos Metroviários de Pernambuco e coordenador da Federação Nacional de Metroviários e Ferroviários.
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