Café Brasil
Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e
Pesquisadores na Grã-Bretanha
Pessoal,
O dia 23 de junho (sábado) nos reserva a programação de encerramento da
gestão da atual diretoria. Escolhemos o tema Educação para o nosso sábado por
observarmos que o assunto levantou discussões animadas na lista da ABEP ao
longo dos últimos meses. O último Café Brasil dessa gestão será no Institute of
Education (Room 642), 20 Bedford Way, WC1H 0AL (mapa).
A abertura será com a ilustre acadêmica Barbara Freitag que nos apresentará "As
politicas educacionas do governo Lula". Barbara é professora titular no
Departamento de Sociologia da UnB assim como Livre Docente da Universidade de
Berlim. Gostariamos de pedir pontualidade de todos porque Barbara tem um
compromisso na mesma tarde de sábado e, portanto, não pretendemos atrasar a
hora marcada para o iniciar a apresentação. Queremos otimizar para que haja
tempo suficiente para Q&A com folga.
Após o coffee-break, teremos uma mesa-redonda com nossos colegas abepianos
que refletem diariamente sobre o assunto na elaboração de suas dissertações e
teses. Paulo Meyer, Marcelo Batarce e Cleonice Puggian irão nos presentear com
suas áreas de expertise e propor o debate. Cotas, inclusão, bolsa-família, tudo
isso e mais um pouco devem ser contemplados ao longo desse dia de Café Brasil.
Lembramos que a prioridade será dada ao debate, e não a longas e extensas
palestras.
Seguido ao debate, teremos nossa Assembléia, o fórum máximo dessa associação.
Devem ser contemplados nessa reunião: o lançamento de nosso jornal, o balanço
da atual gestão e, claro, faz-se necessário discutir quem serão os próximos a
cuidar da nossa querida ABEP -UK.
Após a assembléia teremos a social da ABEP. Escolhemos o Bar Kick, em
Shoreditch, 8pm, para congregarmos nossos colegas. O ambiente é descontraído e
tem boa música. Temos sofas, mesas de toto/pimbolim a nossa disposição, já
devidamente arranjados. As comidas são gostosas, as cervejas variadas. O melhor
é que não temos que pagar entrada. Ou seja, é um verdadeiro ALL WELCOME.
Amigos, namorados/as, marido/mulher, todos muito mais do que benvindos.
Para os guerreiros resistentes que ainda não se dão por vencidos (mesmo após
essa extensa programação), recomendamos vários lugares em Shoreditch, bem
próximos ao Bar Kick. Naquela área não faltam opções, inclusive de graça. The
Pool, 333, Mother Bar, Zigfrid, são bons nomes para aqueles com bateria alcalina.
Aguardamos todos vocês!
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