
Reunião ABEP-UK – 11/11/2006

Local:
- Fulham Broadway, Londres

Participantes:
- Presencial: Henrique Nogueira de Sá Earp, Marcelo Batarce, Alberto Egon Schaeffer Filho, 

James Otterson
- Skype: Maria Alice Rocha

Foi realizada em Londres no dia 11 de novembro de 2006 as 14horas, reuniao da Diretoria da 
Abep-UK, contando com os participantes mencionados acima. Daniel justificou ausencia. A 
reuniao foi iniciada as 14h45 por atraso da maioria dos participantes e teve o seu encerramento 
das 16h45. Esta reuniao fora marcada para o dia 5 de novembro as 18h, mas por falta de quorum 
nao foi realizada na data prevista.

Os pontos de discussao foram relacionados com os eventos que a Abep-UK promove: a recepcao 
de novos alunos brasileiros no Reino Unido (em colaboracao com a Embaixada  Brasileira em 
Londres) no proximo dia 17 de novembro, e o Café Brasil (com a presence de autoridades do 
Ministerio da Educacao), seguido de Assembleia Geral Ordinaria da Abep-UK no dia 18 de 
novembro.

Para a recepcao da embaixada, na tarde do dia 11 de novembro, a diretoria jah tinha recebido 41 
confirmacoes, e espera a presenca de umas 50 pessoas no evento. Vale ressaltar que 11 pessoas 
jah estao confirmadas em receber hospedagem voluntaria em Londres durante o periodo dos 
eventos.

Quanto ao Café Brasil, a diretoria jah recebeu 19 mensagens de confirmacao, e espera um 
quorum de 25 a 30 pessoas. Foi discutido como organizar o coffee break, e ficou estabelecido 
que a diretoria tentarah conter os custos com café, agua, acucar, copos, guardanapos, biscoitos, 
etc, numa soma nao superior a 30 libras. (responsavel por providencias: James)
Nesse evento, a Abep-UK tem a intencao de entregar um documento com as reivindicacoes dos 
associados a respeito da revalidacao de diplomas de pos-graduacao estrangeiros no Brasil. O 
assunto, foi deixado para o ultimo da pauta da reuniao e as discussoes e entedimentos serao 
apresentados no final deste documento.

Para a Assembleia Geral, na qual oficialmente a nova diretoria tomarah posse, ficou estabelecido 
que a pauta constarah de mudancas no texto do Estatuto da associacao. A criacao e 
regulamentacao da categoria socio vitalicio, e a alteracao de quorum simples para a validade das 
assembleias.
Maria Alice ficará responsavel pela elaboracao da pauta, da lista de presenca, da ata da 
assembleia e do posterior envio da ultima para todos os associados presentes, com prazo para 
alteracoes e adendos.

A discussao relativa ao conteudo do documento sobre a revalidacao de diplomas, levou em conta 
as discussoes levantadas pela comissao sobre o assunto (Marcelo, Rodrigo e Maria Alice) e foi 
ampliada para os presentes na reuniao. Foi acordado que o documento deverah ser suscinto, e 
conter os seguintes pontos de reivindicacao:

1) Revalidacao sumaria para todos os bolsistas, com opcao para nao bolsistas em se 
cadastrarem para serem avaliados durante o curso de pos-graduacao e poderem usufruir 
da revalidacao sumaria.



2) Encorajar junto as universidades para a adocao da revalidacao sumaria baseada em 
listas autonomas elaboradas a partir da lista ofical da Capes.
3) Padronizaco de prazos e precos (minimos e maximos) para revalidacao sumaria e 
convencional.
4) Transparencia nos criterios e no processo, com possibilidade de acompanhamento pelo 
interessado.
5) Esclarecer junto as universidades a ilegalidade na exigencia de revalidacao para a 
inscricao em concurso publico.
6) Solicitar a representacao da ABEP-UK na comissao nacional de revalidacao de 
diplomas.

O texto que a comissao estava redigindo, deverah ser retrabalhado, para posterior discussao e 
referencia quando da representacao da ABEP-UK na comissao do MEC. Para isso, foi sugerido o 
recomeco de um novo ciclo do texto, considerando as discussoes internas da comissao, 
comentarios e discussoes nas reunioes de diretoria, os pontos debatidos na proxima assembleia. 
Alem disso, foi acordada a colocacao do assunto em discussao na lista da Abep-UK do Yahoo 
para ampliar o debate e promover a preparacao dos associados para discussao na assembleia.


