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Recepção aos novos bolsistas na Embaixada do

Brasil em Londres 2000

 

Caros colegas (novos) bolsistas,

A Embaixada do Brasil em Londres e a ABEP-GB t ê m o prazer de convidar, para uma pequena recep ção de
boas vindas todos os bolsistas brasileiros em p ó s-gradua ção no Reino Unido, que tenham chegado durante
os ú ltimos 12 meses.

Dentre muitos outros, a recep ção tem por objetivo marcar simbolicamente o in í cio de suas estadas no Reino
Unido. Espera-se ainda, que o ambiente informal do evento seja prop í cio para o m ú tuo conhecimento dos
rec é m chegados, da ABEP, al é m de todos os servi ç os dispon í veis para n ó s brasileiros aqui no Reino
Unido.

O evento ocorrer á na sede da Embaixada do Brasil em Londres no dia 18/12/2000 à s 17h30. Quando ocorrer
á um pequeno coquetel, com dura ção prevista de um a hora e trinta minutos, sendo o traje sugerido, esporte
fino. O endere ç o bem como as demais informa çõe s de como chegar/sobre a Embaixada podem ser
encontrados no site http://www.brazil.org.uk/welcome.html

As suas participa çõe s (dos que se enquadram no escopo do convite) devem ser informadas, com o envio de
uma mensagem para o endere ç o eletr ô nico fbln@ic.ac.uk - Nesta mensagem incluir os seguintes dados: (a)
nome (b) institui çã o de v í nculo no Reino Unido (c) e-mail institucional (d) ag ê ncia de fomento (e) data de
sua chegada ao Reino Unido. Caso estas informa çõe s j á tenham sido enviadas, nenhuma outra medida é
necess á ria de sua parte. Finalmente, informo ainda, que uma semana antes do evento todos os que se
manifestaram no sentido de comparecer, dever ã o *receber* uma mensagem final, de confirma çã o.

O Exmo Sr Embaixador, demais autoridades brasileiras, e representantes da Diretoria da ABEP,
antecipadamente agradecem suas participa çõe s e desejam votos de muito sucesso para todos que ora
iniciam/continuam seus trabalhos de p ó s-gradua çã o no Reino Unido.

Abracco cordial,

Fernando Buarque de Lima Neto, BSc, MSc, PhD Student 
Presidente da ABEP * GRA-Bretanha
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