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II CONGRESSO ABEP, 2006 
Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores na Grã-

Bretanha

Prezados,

É com muita satisfação que a diretoria da ABEP GB anuncia a realização do II Congresso da Abep!

Dia 4 de março, 2006 (sábado, das 9:00 às 18:00 hrs no Instituto de Educação de Londres (IOE - Russell Square
tube station). [mapa]

Confirma abaixo detalhes sobre o evento pois a ABEP conta com a participação de todos!

A diretoria 2005-2006.                              Wed Feb 15 17:57:42 GMT 2006.

 

IMPORTANTES
INFORMAÇÕES: Este evento é uma oportunidade para promover a interação acadêmica entre brasileiros

pesquisadores e estudantes de pós-graduação no Reino Unido.

De número limitado por questões logísticas, a participação é limitada por ordem de inscrição
de 90 pessoas na sessão matutina.

Haverá a presença de representante do MEC para a discussão da revalidação de diplomas no
Brasil. Os resultados e propostas serão apresentados ao Ministro da Educação em audiência
que concederá à ABEP.

INSCRIÇÕES:
Valores: gratuita aos associados de anuidade atualizada. Via o website ou no local do evento:
£10.00 por ano ou vitalícia por £20.00 (ou por £10.00 no caso de renovação dos já
associados).  

Não associados apresentando pôsteres ou comunicações orais: £10.00. 
Contribuição voluntária de participação no evento: £3.00.

Prazo para submissões até  (23 Fevereiro) 1 de Março!  
Envie um email para anjos@macs.hw.ac.uk com cópia a henrique.saearp@imperial.ac.uk com
o título: "Inscrição II Congresso ABEP", indicando o período desejado (manhã e tarde ou
somente tarde) e autores o material a ser utilizado na apresentação (verifique detalhes
abaixo em "AOS AUTORES").

Programa do II Congresso da ABEP GB

08:30-09:20h    Inscrições e colocação de pôsteres (sala 731)

09:30-10:00h    Abertura (sala 691)

Dr Paulo Wrobel (Representante da Embaixada do Brasil em Londres)

Andreia Inamorato dos Santos (Presidente da Abep)

http://maps.google.com/maps?daddr=University+of+London,+20+Bedford+Way,+London,+WC1H+0AL,+United+Kingdom+%28Institute+of+Education%29+%4051.524044,-0.128954&saddr=Russell+Square+Station,+London,+WC1N+1LJ,+UK&f=d&hl=en&dq=institute+of+education,+london&sll=37.0625,-95.677068&sspn=34.724817,59.941406&ll=51.522817,-0.126632&spn=0.006662,0.014634
mailto:anjos@macs.hw.ac.uk
mailto:henrique.saearp@imperial.ac.uk
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PROGRAMA
COMPLETO:

Andreia Inamorato dos Santos (Presidente da Abep)

10:00-11:15h    Temática: A Revalidação de Diplomas Estrangeiros no Brasil

Dr Edson de Oliveira Nunes (CNE – Conselho Nacional de Educação)
(Conselheiro Presidente da Câmara de Ensino Superior)    
Andreia Inamorato dos Santos (ABEP – CARDIP)
(Comissão de Análise sobre a Revalidação de Diplomas – Abep UK)

11:15-11:45h    Coffee break

11:50-12:50h    Apresentação e bate-papo: O Percurso da Abep e suas Conquistas
    Henrique de Nogueira Sá Earp (Abep)
     Marisa Siilveira (Abep)

12:50-13:50h     Almoço 

14:00-15:00h    Apresentação de pôsteres (sala 731)

15:10 - 16:30h   
Comunicações Orais -  sessões paralelas:
Artes e Humanas (sala 790), Moderadora: Marisa Silveira (Abep)
Exatas e Biológicas (sala 739), Moderador: Mário dos Santos Martins (Abep)

16:30-17:00h     Coffee break

17:00-17:25h    
Carta sobre Revalidação de Diplomas
e Encerramento (sala 691)

(Carta da Abep que será entregue ao Ministro da Educação Sr. Fernando 
Haddad, conforme os tópicos discutidos na sessão matutina)
Andreia Inamorato dos Santos (Presidente da Abep)

17:30-18:00h    Assembléia Geral da Abep (todos estão convidados)

18:00 – 19:00h    Coquetel de confraternização

LOCALIZAÇÃO:

 Para rápido acesso:

 Sala XX

 Institute of Education, 20 Bedford Way,
London, WC1H 0AL, UK. 

Clique no mapa ao lado se houver
interesse de maior interatividade ou
informações sobre rotas.

AOS AUTORES:
                          Pôsters:                 Comunicações orais:

http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/index.html
http://maps.google.com/maps?daddr=University+of+London,+20+Bedford+Way,+London,+WC1H+0AL,+United+Kingdom+%28Institute+of+Education%29+%4051.524044,-0.128954&saddr=Russell+Square+Station,+London,+WC1N+1LJ,+UK&f=d&hl=en&dq=institute+of+education,+london&sll=37.0625,-95.677068&sspn=34.724817,59.941406&ll=51.522817,-0.126632&spn=0.006662,0.014634
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                          Pôsters:

Sugere-se o tamanho convencional e
estas recomendações. A inscrição deve
conter o resumo em Português e Inglês com
até 200 palavras formatadas em Times New
Roman, fonte 12. 

O email deve ser entitulado "Pôster - Exatas
e Biológicas" ou "Pôster - Artes e Humanas",
contendo seu nome completo, instituição,
grau do curso, email.

                Comunicações orais:

Somente 6 trabalhos serão
selecionados com apresentação de 20 a
25 minutos aproximadamente. 

Identificar a mensagem como
"Comunicação Oral - Exatas e
Biológicas" ou "Comunicação Oral -
Artes e Humanas". Demais instruções,
de forma análoga aos pôsters.

Lembre-se que o público do congresso pertence é uma audiência não necessariamente
especializada na sua área (público misto), portanto é importante que tanto o seu pôster
como a linguagem utilizada no seu resumo sejam compreensíveis para uma audiência
"não- especializada"

EVENTOS
SOCIAIS:

Dia 3, Sexta, encontro 
informal no Canela Café

Dia 4, Sábado, Confraternizaçao no
Favela Chic

Última atualização: Thu Mar  2 16:46:29 GMT 2006
Contato a respeito desta página: Pablo Lucas dos Anjos

http://student.dcu.ie/~mcmahon4/posteradvice.html
http://www.canelacafe.com/content.html
http://www.canelacafe.com/content.html
http://www.favelachic.com/HTML/london.htm
http://www.favelachic.com/HTML/london.htm
http://www.abep.org.uk/iicongresso/anjos@macs.hw.ac.uk

