
Ata da Reunião da Diretoria ABEP 10/09/2003
Especial Congresso ABEP (Grupo de Trabalho)

Presentes: Jailson, Sergio, Antonio, Ramon e Larissa (parcialmente).

Assuntos abordados e deliberacoes:

1) Proposta  do formato do Congresso a ser discutida com OCBS (Oxford 
Centre for Brazilian Studies) 

A discussao baseou-se no formato preliminar apresentado ao 
coordenador do OCBS 
(mensagem 4801 diretoria ABEP), contemplando 1 dia de congresso. 

Sergio sugeriu a inclusao de reunioes dos representantes das agencias 
de 
fomento com seus respectivos bolsistas na programacao do congresso. O 
fato de 
haver uma reuniao com os bolsistas justifica a vinda dos 
representantes da 
CAPES e/ou CNPq que poderiam contribuir em alguma outra mesa 
(participar do 
comite avaliador, por exemplo). Jailson achou a proposta de CAPES / 
CNPq na 
mesa muito boa, que poderiamos assim buscar algum apoio junto aos 
mesmos 
(financiamento do lancamento do CD de resumos, por exemplo). Antonio 
sugeriu 
que a reunião dos bolsistas com os representantes das agencias ocorra 
num "networking lunch".
  
Antonio sugeriu, como base minima para negociacao da programacao com 
OCBS, que 
o nosso "núcleo" de interesse sejam (i) a apresentação dos trabalhos 
dos 
membros e (ii) que o assunto e debatedores da mesa redonda reflitam 
os 
interesses da ABEP. Jailson concordou que devemos negociar dentro 
destes 
limites.

Jailson perguntou sobre sugestoes para a palestra magna. O nome do 
Embaixador 
Bustani foi inicialmente descartado por ser ele o palestrante a ser 
convidado 
para o proximo Cafe Brasil. Entretanto, quando Antonio perguntou 
sobre o 
envolvimento da Embaixada na organizacao do evento, Sergio mencionou 
que se 
acharmos que nao ficaria repetitivo poderiamos manter o convite ao 
Bustani, e 
assim criar um elo de apoio para o evento com a embaixada. 

2) Reuniao com OCBS em Outubro para negociar a parceria que 
viabilizaria a realizacao do Congresso da ABEP em Oxford.

Jailson acredita que devemos investir (ABEP) para que uma pequena 
comitiva 
esteja nesta primeira reuniao em Oxford. Jailson e Ramon se 
dispuseram a ir a 
reuniao e Antonio depende de confirmacao de datas.

Custos - Jailson sugeriu que devemos negociar com Oxford o uso da 



estrutura 
fisica local de forma subsidiada. Alem disso, Ofxord deveria oferecer 
localmente a estrutura academica (palestrantes tematicos, por 
exemplo), sem 
maiores custos. Mesmo assim, precisariamos cobrir algum custo com 
salas, alem 
do almocco e palestrante externo. 

Participacao da OCBS no comite cientifico e comite organizador - 
algumas 
possibilidades quanto a formacao dos comites foram discutidas 
preliminarmente – 
se independente da ABEP ou nao – e este tema sera revisitado na 
proxima reuniao 
do GT Congresso apos reuniao com OCBS.

3) Taxa de inscricao para o Congresso

Jailson acredita que teremos que cobrar uma taxa de inscricao aos 
participantes, mas que precisamos pensar em limites (tentando ficar 
sempre o 
mais baixo possivel). Poderiamos cobrar taxas diferenciadas para 
socios e nao 
socios da ABEP... para estimular adesoes... Foram discutidos valores 
entre £5 – 
£10 e £10 - £20 para preparar o caixa da ABEP para a proxima gestao e 
cobrir os 
gastos de organizaccao.

Antonio acha que devemos procurar ao maximo que nao tenha taxa de 
inscricao e 
que deveríamos sondar a embaixda para ver se eles poderiam contribuir 
com algo 
ou se teriam sugestoes de possíveis patrocinadores, Petrobrás, BB ou 
alguma 
companhia brasileira com presença aqui. Sergio ficou de averiguar 
junto aos 
representantes destas instituicoes na proxima reuniao do dialogo 
Brasil. A 
questao sera discutida na proxima reuniao do GT Congresso, apos 
abordagem de 
possiveis patrocinadores e uma melhor estimativa dos custos.  

4) Calendário de preparativos (com metas).

Jailson propos:
Reuniao com OCBS, contato com CAPES e CNPq, formaccao de comite 
organizador e 
comite cientifico: outubro. Ampla divulgaccao do evento com 
divulgaccao do 
formato das apresentacoes e instrucoes aos autores: Novembro. Data 
limite para 
envio de resumos: Janeiro.  Definicao dos posters / apresentacoes 
orais: 
fevereiro. Congresso: fim de Marco / inicio de Abril. Todos 
concordaram.

5) Estimativa de participantes do congresso 

Diante das dificuldades levantadas para se ter no momento uma ideia 
do numero 
de participantes (provaveis), Jailson sugeriu propor uma janela entre 
60 e 120 



participantes nas negociacoes com Oxford. Nossa meta de participação 
seria em 
torno de 100 pessoas, com um limite minimo de 30 resumos enviados 
ateh a data 
limite para o cancelamento do congresso.

6) Larissa ficou de contatar o atual presidente da Oxford Brazilian 
Society para que tentassemos envolve-lo na organizacao do Congresso, 
caso este venha a ser mesmo realizado em Oxford.

7) Ficou acertado que Bath seria a alternativa para realizacao do 
Congresso, caso nao se consiga um acordo com OCBS para realizacao do 
congresso em Oxford.


