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RECEPÇÃO AOS NOVOS ESTUDANTES E CAFÉ
BRASIL

Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e
Pesquisadores na Grã-Bretanha

Pessoal, 

A nova diretoria da ABEP inaugura o calendário de atividades desse ano 2006/2007 com três
atividades imperdíveis nos dias 17 e 18 de novembro. Pra quem for de fora de Londres e quiser
vir em ambos os dias (recomendado!), oferecemos acomodação gratuita em caráter limitado (em
nossas casas, graus de conforto variados!), então confirmem logo! 

A recepção aos novos estudantes de pós-graduação (mestrado ou doutorado) ocorrerá dia 17 de
novembro às 17:30, na Embaixada do Brasil em Londres. No dia 18 de novembro às 10:00, no
Institute of Education da University of London, estaremos realizando mais um Caf&eacute Brasil,
seguido de assembléia ordinária e extraordinária da ABEP-GB. 

IMPORTANTE: Vários participantes de outras cidades já manifestaram interesse em vir aos
eventos dos dias 17 e 18. Gostariamos de contar com a colaboração de vocês e saber quem
estaria disposto a receber alguém em sua casa na noite da sexta-feira 17. Qualquer oferta é
válida! Quem puder cooperar, por favor, envie uma mensagem para diretoria@abep.org.uk com o
título "oferta" e uma breve descrição das condições de hospedagem (pode ser só chão mesmo), o
número de pessoas que pode receber e qualquer outra restrição ou especificidade. A ABEP vai
tentar alocar as pessoas da forma mais racional possível. 

Confira abaixo detalhes sobre os eventos, pois a ABEP conta com a participação de todos!

A diretoria, gestão 2006/2007.

mailto:diretoria@abep.org.uk
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Já é tradição anual recebermos os recém-chegados com um coquetel oferecido pela Embaixada do
Brasil em Londres. Este evento visa apresentar a ABEP aos novos estudantes, e é uma excelente
oportunidade para promover a interação acadêmica entre brasileiros pesquisadores e estudantes de
pós-graduação no ReinoUnido.

Data:
      Sexta-feira 17 de novembro, às 17:30.

Localização [mapa]:
      Embaixada do Brasil,
      32 Green Street, W1K 7AT

O evento contará com presença do Embaixador José Maurício Bustani.

IMPORTANTE: Confirmar presença enviando um e-mail com o título "embaixada" para
diretoria@abep.org.uk. Indique no corpo da mensagem se necessita acomodação em Londres para a
noite de sexta-feira (alternativamente, sites como Hostelworld apresentam diversas opções, para
todos os gostos e bolsos). 

http://maps.google.co.uk/maps?f=q&hl=en&q=W1K+7AT&ie=UTF8&z=17&om=1
mailto:diretoria@abep.org.uk
http://www.hostelworld.co.uk/findabed.php?ChosenCity=London&ChosenCountry=England
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Café Brasil sobre o tema revalidação de diplomas obtidos no exterior. Muitos já ouviram as
histórias de horror de colegas que terminaram pós-graduação no exterior e não conseguem
revalidar o diploma no Brasil - o que, por exemplo, é obrigatório para assumir qualquer cargo
público concursado. A ABEP vem lutando pra simplificar esse processo há anos.

Data:
      Sábado 18 de novembro, às 10:00.

Localização [mapa]:
      Institute of Education,
      University of London
      20 Bedford Way, WC1H 0AL

O evento contará com a participação de Representantes do Conselho Nacional de Educação e da
Capes para discutir medidas práticas nesse sentido no primeiro Café Brasil dessa gestão, e será
seguido da Assembléia da ABEP, às 12:00 (mesma data e local).

A assembléia tratará dos sequintes assuntos:
   1. Aprovar contas e relatório de atividades da Associação;
   2. Aprovar novos membros da diretoria, conforme votação informal realizada por meio
eletrônico;
   3. Estabelecer balanço do Café Brasil e definir medidas futuras;
   4. Discutir e promover eventuais mudanças no Estatuto;
   5. Outros assuntos de interesse dos associados.

IMPORTANTE: Confirmar presença enviando um e-mail com o título "diploma" para
diretoria@abep.org.uk. 

http://maps.google.co.uk/maps?f=q&hl=en&q=WC1H+0AL&ie=UTF8&z=17&om=1&iwloc=addr
mailto:diretoria@abep.org.uk

