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Mensagem da diretoria 2013-14

Apesar disso, olhando para o ano que se passou, podemos dizer que estamos muito satisfeitos.

Na área institucional, a ABEP trabalhou firme
para facilitar a transição entre diretorias, construindo um relacionamento mais próximo
com nossos parceiros de longa data, e reconhecendo o papel fundamental que exercem
na manutenção da ABEP. Como uma das inciativas tomadas, criamos o título de Presidente
Honorário da ABEP-UK e o concedemos à Embaixada Brasileira, em nome do Embaixador
Roberto Jaguaribe. Além disso, concedemos
o título de membro honorário ao Professor
Anthony Pereira, do King’s Institute.

Realizamos nosso congresso anual na prestigiosa Royal Society, juntamente com o II
Congresso Europeu de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros. Duas edicões do Café Brasil foram realizadas, uma delas pela primeira
vez na Escócia. Pela primeira vez, também,
foram realizados happy hours na Escócia e
no País de Gales, reafirmando nossa missão
de integrar os estudantes e pesquisadores
brasileiros de todas as partes da Ilha.

Tivemos o prazer de contar com o apoio
de novos parceiros, que nos ajudaram com
apoio institucional e em alguns casos, financeiro. Estamos imensamente agradecidos à
Universidade de Strathclyde, à Martins Costa
Advogados, à FAPESP e à Springer pelo apoio
financeiro. Também agradecemos à Universidade de Glasgow, BP, Procter & Gamble, UK
Universities, Culturarte e Geléia Cultural, pelo
continuo apoio prestado à nossa associação.

O Congresso Anual é o principal evento da
ABEP, e, geralmente, consome a maior parte
da energia da diretoria. No entanto, neste
ano mantivemos a ABEP ativa durante todo
o tempo. Em novembro/2013 publicamos o
relatório sobre o cartão pré-pago BB Américas, baseado em uma pesquisa de opinião,
recentemente expandida para toda a Europa,
e cujo novo relatório está sendo preparado
pela nova gestão.

Naturalmente, estamos muito contentes com
o aumento significativo no número de novos
associados. Foram novos 61 membros, além
das centenas que nos acompanham pelas redes sociais e pela lista de discussão da ABEP.
Com a recente criação da Rede Alumni, em
processo de estruturação pela nova gestão,
a Abep poderá em breve garantir também
um canal de maior aproximação com aqueles
que já retornaram ao Brasil.

Os anos de 2013 e 2014 foram marcados pelo
nossa estratégia de internacionalizacao. A
ABEP participou dos congressos de nossas
associações irmãs, apoiamos a formacao de
uma nova associação, a ABEP da Holanda, e
lideramos a formação da REDE APEBE, a Rede
das Associações de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros no Exterior.

Enfim, agradecemos à todos os nossos associados pela companhia e dedicação, e à todos
que apoiaram nossas atividades, direta ou indiretamente. Esperamos que a ABEP possa
contar sua ajuda e presença nos próximos
eventos , projetos e atividades a serem desenvolvidas.

Prezados abepianos e abepianas, há exatamente um ano, no dia 17 de junho de 2014, a
diretoria 2013-2014 tomou posse.
Como tínhamos imaginado, foi um ano de
muito trabalho. Afinal, a diretoria é sempre
composta por doutorandos e pós-doutorandos vivendo longe do Brasil e, geralmente,
muito atarefados.

Vida longa à ABEP.

Eventos
6° Congresso da ABEP-UK e II Congresso Europeu
de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros
Royal Society
30 de Setembro de 2013
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Eventos

17° e 18° edições do Café Brasil
LSE, Londres
27 de Agosto de 2013
University of Strathclyde, Glasgow
29 de Agosto de 2013

As 17° e 18° edições do Café Brasil tiveram o tema Imigração no Brasil.
Em ambas edições tivemos como palestrante o Sr. Marcelo Aguiar
Cerri, gerente de Imigração da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, além de convidados para a mesa redonda.
Pela primeira vez, a ABEP-UK realizou um Café Brasil na Escócia!

Eventos
Happy hours
Londres 30 de Janeiro de 2014
Happy hour Rede Alumni
Recife 14 de Janeiro de 2014
Happy hours ABEP 34 anos
Aberystwyth 20 de Fevereiro de 2014
Oxford 22 de Fevereiro de 2014
Glasgow 9 de março de 2014

Glasgow

Aberystwyth

Recife

Integração
Participação em eventos
Seminário Academico da APEC-Catalunha
2 a 4 de Julho 2013 - Barcelona
Colóquio de 30 anos da APEB-FR / III Congresso
Europeu de Estudantes e Pesquisadores Brasileiros.
1 de Maio de 2014 - Paris

Outros eventos
Palestra sobre a ABEP-UK e o Reino Unido, apresentada a
estudantes da UEPB - João Pessoa, Brasil
Recepção dos Pesquisadores do Programa Ciência sem Fronteiras
Embaixada do Brasil em Londres
28 Maio de 2014

Integração

Co-fundação da Rede APEBE,
Rede das Associações de Pesquisadores
e Estudantes Brasileiros no Exterior
A união de esforços e partilha de informação entre as associacoes de
brasileiros no exterior esteve sempre na pauta da ABEP-UK. Nossa associacao foi co-fundadora da FAPEBE, a Federação de Pesquisadores e
Estudantes Brasileiros no Exterior, em 2004, a qual deixou de existir em
2006, entre outros motivos, devido a complexidade de sua estrutura e a
fragilidade das associações individuais.
A Rede APEBE retoma os objetivos da extinta FAPEBE, mas agora com
um estrutura mais desburocratizada e ágil, respeitando as particularidades
das associações irmãs.
A Rede APEBE foi fundada na ocasião do Colóquio de 30 anos da APEBFrança e III Congresso Europeu de Pós-graduandos e Pesquisadores Brasileiros no Exterior, realizado na Maison du Brésil, em Paris, como resultado de um ano de conversas com as diversas associações e pesquisa
dos arquivos da FAPEBE.
A missão da Rede APEBE é promover os interesses da comunidade científica brasileira no exterior, divulgar internacionalmente sua produção científica, bem como fomentar a formação de novas sociedades em países sem
representação significativa.

Relações institucionais

Título de Presidente honorário concedido à
Embaixada do Brasil em Londres, em nome
do Embaixador Roberto Jaguaribe
Título de Membro honorário concedido ao
Professor Anthony Pereira, diretor do King’s
Brazil Institute

O Embaixador Roberto
Jaguaribe recebe o titulo
de Presidente Honorario da
ABEP-UK

Professor Anthony Pereira,
juntamente com Dr Wen Hwa
Lee e membros da diretoria
da ABEP no VI Congresso da

Relações institucionais

Demandas

Relatório sobre o Cartão pré-pago, contendo
pesquisa de opinião realizada com associados
da ABEP-UK
Em resposta à preocupação de vários associados e integrantes da Lista
de Discussões, preparamos um segundo relatório sobre o nivel de satisfação dos bolsistas CAPES e CNPQ com relação ao Cartão Pré-pago.
O mesmo se baseia na pesquisa de opinião veiculada pela ABEP-UK
em Agosto de 2013, e em relatos feitos na lista de discussão.

Recentemente, a pesquisa de opinião foi expandida para vários países
da Europa. O presente relatório sera em breve atualizado com esta pesquisa mais ampla.

Finanças
As despesas com a realização no VI Congresso da ABEP dominaram
as finanças da associação. Como houveram custos inesperados relacionados ao aluguel da Royal Society, as despesas com o mesmo superaram as receitas.
Devido ao curto espaco de tempo para a organizacao do congresso,
alguns dos parceiros não puderam contribuir por motivos fiscais, mas
garantiram ajuda financeira em atividades a serem realizadas em 2014.
A realização do congresso na Royal Society trouxe extensa visibilidade
à ABEP-UK. Acreditamos que esta visibilidade trará novos parceiros à
contribuir para as futuras atividades da associação.

Em 2013-2014, tivemos 61 novos
abepianos, comparados ao 34
ingressados em 2012-2013, reflexo
de algumas campanhas internas, do
interesse pelo congresso e devido
ao crescimento no número de
bolsistas brasileiros no Reino Unido.

Association of Brazilian Postgraduate Students
and Researchers in the United Kingdom

