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Em 2011 a ABEP-UK completa trinta e
um anos representando os
pesquisadores e estudantes de pósgraduação brasileiros no Reino Unido. Se
frente às centenárias instituições
britânicas essas três décadas parecem
pouco expressivas, o mesmo não pode
ser dito em relação ao desenvolvimento
da pesquisa acadêmica de brasileiros no
exterior.
Criada em um momento em que a
liberdade política não era uma realidade
no Brasil, a ABEP-UK ajudou a fortalecer
o grupo de brasileiros que presenciava
na Inglaterra um outro contexto, que
Caetano Veloso sintetizou em sua
canção de exílio London London ao falar
do uso da polícia não só como
instrumento de repressão:
“A group approaches a policeman/ He
seems so pleased to please them/ It's
good at least, to live and I agree/ He
seems
so
pleased, at
least/ And it's
so good to live in
peace.”
Se muitos
desses que aqui
e s t a v a m
puderam voltar
às suas cidades
de origem após
a reabertura,
muitos outros
optaram por ficar e construir suas vidas
no Reino Unido, tendo a ABEP como uma
das principais portas de comunicação
dessa comunidade brasileira de
pesquisadores.
De lá para cá, muita coisa mudou e a
ABEP acompanhou esse processo.
Sendo um dos principais palcos de
debate dos pesquisadores, a associação
pouco a pouco se tornou representante
das reivindicações do grupo frente ao
governo brasileiro.
Desde as
recorrentes pautas como valor de bolsas
de estudo, passando por questões
relativas à revalidação de diplomas, até o

recente debate sobre vistos de
estudantes, a ABEP tem sido o principal
canal para a discussão e o
encaminhamento das necessidades e
preocupações dos que fazem parte da
vida acadêmica inglesa, mas que não se
desligam do Brasil.

Congresso de 2011
Com a promessa de repetir o sucesso
da edição de 2010, o 4o Congresso da
ABEP será realizado nos dias 14 e 15 de
outubro de 2011, no King's College,
University of London.
O congresso este ano discutirá o papel
do pesquisador brasileiro no exterior,
dentro do contexto da Política de Ciência
& Tecnologia e de Educação de Ensino
Superior do Brasil. Especial atenção será
dada à estratégia de envio de
pesquisadores para capacitação no
exterior e o que se espera destes
profissionais após a conclusão de seus

estudos, com destaque para
mecanismos e oportunidades de
inserção no mercado de trabalho no
Brasil ou no exterior, revalidação de
diploma estrangeiro, captação de
recursos para pesquisa e divulgação do
trabalho em meio acadêmico.
A participação no congresso poderá ser
feita via apresentação de artigo, pôster
ou como ouvinte. O propósito é que os
trabalhos sejam apresentados a uma
audiência diversificada e multinacional.
O congresso é aberto a todos os
estudantes e pesquisadores brasileiros
na Europa.
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VISTO DE ESTUDANTE
NOVAS REGRAS
A diretoria da ABEP sustentou que o mais recente bloco de
alterações nas regras e critérios para emissão de visto de
estudantes estrangeiros ("overseas") é equivocado pois não
contribui significativamente para a redução dos números gerais
de imigração no Reino Unido além de impactar negativamente
no número de estudantes estrangeiros e por conseqüência na
economia britânica. Há uma incoerência gritante entre
propósitos e meios: não é possível atrair os ‘melhores e mais
brilhantes’ estudantes do mundo ao mesmo tempo em que se
restringem prerrogativas básicas de estudantes em tempo
integral. Ademais, o processo de obtenção do visto é custoso e
excessivamente formalista.
+ Leia mais em www.abep.org.uk/visto.shtml

Perfil do estudante brasileiro

Pesquisa Brasileiros sem Fronteiras
Por Tazio Vanni
Com o intuito de conhecermos o perfil do estudante de pósgraduação brasileiro no Reino Unido, iniciamos uma pesquisa
no congresso da ABEP de 2010. Alguns resultados foram
reveladores: a metade dos pesquisados é autofinanciada, ao
contrário do passado onde a maioria tinha bolsas de estudo;
apesar da imensa maioria se sentir integrada ao país,
receber apoio dos colegas, professores e da instituição
(100% de satisfação), e achar o trabalho desenvolvido
estimulante, cerca de 90% pretendem, mais cedo ou mais
tarde, voltar a morar no Brasil.
Esses resultados iniciais nos estimularam a aplicar a
pesquisa numa amostra maior, cujo resultado será utilizado
em conversas e negociações com os governos brasileiro e
britânico. Os resultados finais serão apresentados no
Congresso da ABEP, em outubro.

Saúde

Plano de saúde privado ou NHS?
Por Paromita Majumder
Tratamento médico de emergência em hospitais (EREmergency Room) no Reino Unido não depende do tipo de
visto. É garantido e gratuito para todas as pessoas
“residentes”. A prioridade de atendimento é segundo a
gravidade do caso. Há ainda um amplo serviço de tradutores
no NHS (National Health Service). A medicina no Reino Unido
é baseada no medico de família ou GP (General Practice), que
atende desde crianças a idosos. Estrangeiros com vistos de
duração superior a 6 meses são aconselhados a se
cadastrarem em clínicas médicas (Health Centre) próximas
às residências. Em geral os GPs são vistos como “barreiras
de hospitais” pois em tese são preparados para resolver
qualquer tipo de problema básico de saúde e somente eles
poderão encaminhar para uma visita ao especialista ou
solicitar exames.

Ao chegar em qualquer hospital, pergunta-se sobre o registro
com um GP e avalia-se se há ou não necessidade de ser
consultado pelo médico. Autoridades alertam para que
turistas tenham um seguro de viagem. Em caso de um
problema grave com necessidade de internação, turistas ou
estudantes com visto inferior a 6 meses poderão ter que
pagar por todos os serviços prestados a partir da internação
no hospital. As únicas hipóteses de isenção de pagamento
são a) emergências e acidentes, b) tratamento de certas
doenças infecciosas (excluído HIV/AIDS), c) tratamento
psiquiátrico compulsório e d) serviços de planejamento
familiar.
As agências de fomento como FAPESP e CAPES
recomendam e reembolsam os bolsistas pela compra de
planos de saúde internacional em caso de estágios por
tempo inferior a 6 meses ou para apresentação de trabalhos
no exterior. Para que o serviço Nacional de Saúde (NHS) seja
totalmente gratuito é necessária uma combinação de fatores
como o tipo de visto, tempo de residência e tipo do
tratamento requerido. Até mesmo para grande maioria dos
residentes permanentes, nem todos os serviços são
completamente gratuitos, como o tratamento dentário,
aonde o paciente paga parte dos custos do tratamento. +
www.dh.gov.uk
Press Award International

ABEP recebe dois prêmios
Por Felipe Correa
Dois membros da diretoria da ABEP foram premiados no
Brazilian International Press Award 2011. O Presidente da
Associação, Michael Mohallem, recebeu o prêmio pelas
realizações da ABEP, e a Diretora de Pesquisa, Else R. P.
Vieira, pela promoção da cultura brasileira no Reino Unido. A
cerimônia de premiação foi no dia 6 de agosto, em Londres,
e contou com a presença do Embaixador do Brasil no Reino
Unido. No dia 5, como parte do Congresso Internacional de
Cultura, Mídia & Comunidade Brasileira, nomes de destaque
debateram temas de interesse dos cerca de 3 milhões de
brasileiros que residem no exterior.
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+ WWW
PORTAL DA ABEP-UK
O nosso website vem sendo
reestruturado desde a gestão
de 2010. Recentemente
foram acrescentados novos
serviços e melhorias, inclusive
com parte do conteúdo do
site passando a ser exclusivo
para sócios da ABEP.
Destaques:
★ notícias semanais
★ oportunidades de trabalho
★ ofertas de bolsas de estudo
★ vagas para pesquisadores
★ dicas de financiamento
★ dicas de como escolher a
universidade
★ banco de currículos
★ novas regras de vistos
★ info sobre revalidação de
diploma
★ agenda de eventos

A retomada da ABEP
por Luiz Marcelo Videro Vieira Santos

O primeiro grande desafio da gestão
que assumiu em 2010 e continuou,
modificada, em 2011, foi reorganizar a
instituição e retomar as atividades que
ficaram paralisadas por alguns anos.
Além disso, o comitê se empenhou em
pesquisar entre os associados quais
eram as principais reivindicações, para
com isso organizar uma agenda de
debates e negociações.
O trabalho foi gratificante e nos deu
orgulho de ver tanta coisa acontecendo.
Hoje, temos um grupo ainda maior de
colaboradores na diretoria e
esperamos que mais pessoas se unam
a nós, para continuarmos o trabalho.
O novo estatuto
Um grande passo foi a aprovação, em
Assembléia, de um novo estatuto que
substituiu o Estatuto de 1988, defasado
em mais de duas décadas. Destacamse no novo estatuto a ampliação da
ABEP para todo o Reino Unido, a
utilização da lista de discussão como
fórum de consulta, a eleição eletrônica,
dentre outros pontos.
Relações institucionais
Estabelecemos relações com o King’s
Brazil Institute do King’s College (que

sediará o congresso de 2011), Latin
America Centre da University of Oxford
(que participou do Congresso de 2010),
e Queen Mary College. Ainda no campo
acadêmico, nos aproximamos das 50
maiores universidades britânicas, além
de alguns colleges que tradicionalmente
recebem muitos brasileiros.
Recepção na Embaixada Brasileira
Conseguimos restabelecer no
calendário da ABEP a recepção do
Embaixador aos estudantes e
pesquisadores brasileiros. Era um
encontro tradicional, mas que havia
sido descontinuado. Não obstante o
caráter festivo, o evento possui ainda o
valor simbólico de sermos recebidos na
Embaixada Brasileira – um
reconhecimento do capital humano que
representamos e nossa importância
para o país.
Relação com o Governo Federal
Promovemos reuniões com
representantes do governo para tratar
do reconhecimento do diploma
estrangeiro, da obrigatoriedade do
retorno do bolsista ao país, sobre
políticas de financiamento de
estudantes e de pesquisas, dentre
outros assuntos. O diálogo foi bastante
frutífero com Capes e MEC, onde há
preocupação em rever algumas regras,
como é o caso do retorno imediato do

bolsista ao Brasil. Hoje já é aceito que o
bolsista permaneça no exterior, desde
que comprove que essa opção é melhor
para o país que o retorno imediato. A
abertura dos canais nos deixa otimistas
quanto à solução das reivindicações dos
nossos associados.
FAPEBE
Como a formação de redes é parte
fundamental da atuação da ABEP,
retomamos contatos com as ABEPs de
outros países de modo a reconstituir a
FAPEBE (Federação das Associações
de Pesquisadores e Estudantes
Brasileiros no Exterior), que existia até
2009. Por meio de ferramentas novas,
queremos criar uma arena virtual de
contatos e debates. A reativação desta
rede, congregando representações de
Paris, Barcelona, Alemanha, Lisboa e
Porto, faz parte da agenda da ABEP
para 2011.
Alumni
Uma parte importante da construção
de redes é a manutenção dos seus
membros. Assim, iniciamos uma busca
por antigos diretores da ABEP para
através deles começarmos a nossa
‘Alumni’. Reforçando a ideia, a taxa de
associação passou a ser única e
vitalícia. Nessa frente, contamos com a
ajuda da Erasmus Mundus Alumni.
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Updates

O Reino Unido no Brasil

Notícias e oportunidades

O vice primeiro ministro do Reino
Unido, Nick Clegg, esteve no Brasil em
junho e defendeu parcerias entre os
dois países na exploração do petróleo.
Clegg participou do lançamento de um
convênio com o Estado do Rio para
promover a economia "verde". Assinou
uma proposta para trazer para a
favela dos Prazeres um projeto de
inclusão social para jovens por meio
do futebol e participou do anúncio da
construção de uma fábrica da Rolls
Royce em Santa Cruz, na zona oeste
do Rio. Também resultaram da visita a
assinatura pela British Gas Brasil de
uma carta de intenções de
financiamento de até 450 bolsas de
estudo para estudantes e
pesquisadores brasileiros em
universidades e centros de pesquisa
no exterior. A cooperação inclui
estágios na indústria, participação de
acadêmicos das melhores
universidades mundiais e criação de
institutos tecnológicos no país.
+ www.cnpq.br

Por Andreia Santos e Michael Mohallem

Governo lança o programa
Ciência sem Fronteiras
O ambicioso programa Ciências sem
Fronteiras promete ser um marco na
expansão e internacionalização da
ciência e tecnologia brasileiras. Serão
concedidas até 75 mil bolsas em
quatro anos para que alunos de
graduação e pós-graduação façam
estágio no exterior, alem de bolsas
para atrair pesquisadores do exterior
que queiram se fixar no Brasil.

Dentre os objetivos do programa
destacam-se o estímulo à repatriaçãõ
de talentos brasileiros e a ampliação
da presença de estudantes e pósdoutores brasileiros em instituições de
excelência no exterior. O CNPq
pretende atender ainda neste ano
3.890 estudantes e quase o dobro
deste número em 2012. A partir de
2013 serão mais de 10 mil
contemplados por ano. Entretanto, o
programa não é voltado a todas as
áreas do conhecimento. A prioridade
será de cursos como engenharia,
ciências exatas, biologia, biomédicas,
saúde, tecnologias, energias, dentre
outras.
+ www.cienciasemfronteiras.cnpq.br

Recepção dos novos estudantes
na Embaixada do Brasil em
Londres - 2011.
No dia 18 de novembro a ABEP e a
Embaixada do Brasil
em
Londres
promovem
a
recepção anual dos
novos estudantes e
pesquisadores
brasileiros no Reino
Unido. A recepção é uma importante
tradição no calendário da ABEP. Por
favor verifique a confirmação da data
no site da ABEP.
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Coluna mensal da ABEP

ABEP estreou em agosto sua coluna
mensal no importante site de
promoção da cultura brasileira no UK:
jungledrumsonline.com. A cada mês
trataremos de um assunto diferente,
de interesse de quem já é ou pretende
se tornar estudante, pesquisador ou
professor no Reino Unido. Confira!
Revalidação de diploma estrangeiro

Novidades à vista?
Por Michael Mohallem

Recentemente o governo brasileiro
sinalizou a construção de um novo
instrumento que pode alterar o atual
panorama de revalidação dos diplomas.
Ao lançar o programa Ciência sem
Fronteiras, o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI)
estabeleceu uma forma de selecionar
universidades para as quais os
candidatos contemplados pelo
programa poderão seguir com
financiamento público. Trata-se da
listagem das 50 universidades mais
bem classificadas nas áreas das
ciências básicas, engenharias e nas
áreas tecnológicas pelos rankings da
Times Higher Education e QS World
University Rankings.
A existência de uma lista de
universidades pré-selecionadas em
razão de sua qualidade não significa o
fim dos processos individualizados de
revalidação a cargo de cada instituição
revalidante, mas poderá simplificar a
tramitação dos cerca de 22 mil
processos de revalidação atualmente
aguardando parecer final (a estimativa
é da Associação Nacional dos PósGraduados em Instituições Estrangeiras
de Ensino Superior - Anpgiees).
Uma vez que a qualidade e adequação
de um determinado curso em
determinada universidade já foram
certificados, todos os demais processos
em situação semelhante poderão ser
submetidos a uma espécie de “fasttrack”. Ademais, a lista poderá auxiliar
candidatos a evitarem cursos cujo
histórico não seja favorável em termos
de revalidação.
+ www.abep.org.uk/diploma.shtml
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