
Resumo do III Congresso da ABEP

No dia 20 de Novembro, no Wolfoson College, Universidade de Oxford, foi 
realizado o III Congresso da Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-
Graduação e Pesquisadores no Reino Unido, em que se comorou o 
aniversário de trinta anos da fundação da associação. O evento contou 
com a presença de aproximadamente 50 pessoas, entre membros da 
ABEP, palestrantes e outras pessoas interessadas na rede.

No momento da inscriçãoo os presentes foram convidados a participar da 
pesquisa “Brasileiros sem fronteiras”, promovida pela ABEP com o objetivo 
de avaliar a qualidade de vida e as aspirações dos pesquisadores e 
estudantes de pós-graduação brasileiros no Reino Unido. Um total de 32 
pessoas completaram a pesquisa, cujos resultados serão publicados em 
breve no web-site da ABEP.

A abertura do congresso contou com exposições em inglês da presidente 
do Wolfson College, Hermione Lee, do Diretor do Centro Latino Americano 
da Universidade de Oxford, Timothy Power, da Conselheira da Embaixada 
Brasileira no Reino Unido, Helena Gasparian, do Presidente da Sociedade 
Brasileira da Universidade de Oxford, Felipe Correa, e do Presidente da 
ABEP, Luis Marcelo Videro Vieira Santos.

A primeira palestra, “A broad picture of the science and technology 
policies in Brazil”, foi dada em inglês pelo Comendador da Ordem Nacional 
do Mérito Cientifico no Brasil e Diretor Geral do Núcleo de Medicina 
Tropical da UFPA,Luis Carlos Silveira. Além de descrever a maneira como 
opera a política brasileira de estímulo ao desenvolvimento científico, 
detalhando o funcionamento e a atuação da CAPES, do CNPq e de outras 
instituições de fomento, o Professor Luis comparou a abrangência do 
sistema brasileiro à dos sistemas estadunidense e europeu, destacando a 
maneira como a organização de cada um deles decorre, em grande parte, 
das suas particulares demandas socioeconômicas.
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Durante um breve coffee break, os presentes tiveram a oportunidade de 
apreciar os 15 pôsters apresentados no congresso. Os trabalhos foram 
reiniciados com a mesa redonda “Estratégias de financiamento e 
capacitação de estudantes de pós-graduação e pesquisadores no 
exterior”, que contou com as apresentações da Professora Coordenadora 
de Português do Departamento de Estudos Hispânicos e Italianos do 
Queen Mary College da Universidade de Londres, Else Vieira, seguida da 
apresentação da Senior Associate da PriceWaterhouseCoopers e Visiting 
Lecturer do Birkbeck College da Universidade de Londres, Isabela Souza.

A primeira narrou os recentes movimentos das comunidades brasileiras 
no exterior para se fazerem representadas nos processos decisórios 
nacionais, enfatizando a necessidade de os estudantes em instituições do 
Reino Unido aproveitarem a abertura do novo Cônsul para temas ligados a 
essa área. Já a Profa. Isabela defendeu uma idéia cuja teor polêmico 
atiçou a participação da platéia: argumentou que os benefícios que os 
brasileiros no exterior trazem ao país seriam suficientemente grandes 
para que o Estado não tivesse de exigir o retorno dos bolsistas de pós-
graduação, mas os aceitasse como representantes e defensores dos 
interesses do Brasil em outros países. Várias pessoas da platéia não 
concordaram com essa idéia, por diversas razões, mas aceitaram que o 
brasileiro no exterior pode contribuir para o país de muitas e diversas 
maneiras.

Após o intervalo para o almoço, os trabalhos recomeçaram com a mesa 
redonda “Mecanismos e oportunidades para a inserção do pós-graduando 
no Brasil”. Na primeira apresentação da mesa o Dr Luis Carlos Silveira 
discorreu sobre as oportunidades de pesquisa no setor privado brasileiro, 
particularmente na Vale Companhia de Mineiração. A segunda 
apresentação da mesa ficou por conta do Dr Jefferson Gomes, Research 
fellow do Department of Earth Science and Engineering do  Imperial 
College e Professor Colaborador no Departamento de Engenharia Nuclear 
da COPPE/UFRJ. Ele investigou a existência e magnitude do brain drain no 
Brasil e suas causas na forma de cinco estudos de caso. Essa mesa gerou 
uma interessante discussão na qual vários dos participantes fizeram um 
relato de suas experiências e seus planos de carreira.

A mesa final do congresso, “Como promover a formação de redes socias”, 
foi apresentada pela pesquisadora associada do Latin American 
International Affairs Programme da London School of Economics and 
Political Science, Juliana Bertazzo. A apresentação visou a mapear como 
redes socias determinam o estabelicimento de parcerias de pesquisa, 
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instigando os estudantes e pesquisadores a investirem na construção de 
suas redes de contatos.

Ao término das atividades do congresso os membros da ABEP presentes 
foram convidados a participar da Assembléia Geral da associação cujos 
resultados já foram disponibilizadas na ata, acessível no site da ABEP.

A diretoria 
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