
ATA DA TERCEIRA  REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABEP                 

GESTÃO 2002-2003

Aos doze dias do mês de Outubro, do ano dois mil e dois, às onze horas da manhã, 

nas dependências do  ‘Delizioso Brasil Esporte Café’ em Londres, foi iniciada a 

terceira reunião da diretoria da ABEP, gestão 2002-2003. Compareceram Larissa 

Chermont (presidente), Sérgio Franscisco de Aquino (vice-presidente), Vitor Pinheiro 

(segundo vice-presidente), Christiano de Matos (primeiro tesoureiro), Silvana de 

Queiroz Silva (segunda secretária) e Carlos Angelis (acessor). Ausências justificadas 

do segundo tesoureiro Jefferson Gomes e do acessor Sinésio Junior.  Com o quórum 

regimental de diretores, Larissa Chermont deu inicio à reunião, apresentando a 

seguinte pauta para a apreciação:

1- Abertura e apreciação da ata da reunião de 26 de Agosto de 2002

2- Comunicados

3- Avaliação das atividades das coordenadorias

3.1 Análise das deliberações anteriores

3.2 Reforma do estatuto

3.3 Registro da ABEP

3.4 Patrocinadores do site

4- Planejamento do evento ‘Recepção aos novos bolsistas’

5- Planejamento do próximo Café-Brasil (tema, local, data)

6- Parceria na divulgação do ´Brazilian Film Festival´

7- Discussão sobre a evasão de sócios e possíveis benefícios para membros

8- Link com o site do ministério das Rel. Exteriores com o banco de CV´s dos 

membros da ABEP

9- Evento de Ciência e Tecnologia para o próximo ano

APRECIAÇÃO DA PAUTA 

Devido à presença da promotora  do evento ´Brazilian Film Festival`,  o item 6 da 

pauta foi o primeiro a ser discutido. Larissa sugeriu que o item 3 (avaliação das 

atividades da coordenadoria) fosse o último tópico. A pauta da reunião seguiu então a 

ordem apresentada abaixo: 



1- Parceria na divulgação do ´Brazilian Film Festival´

2- Abertura e aprovação da ata da reunião de 26 de Agosto de 2002

3- Comunicados

4- Discussão sobre a evasão de sócios e possíveis benefícios para membros

5- Planejamento do evento ‘Recepção aos novos bolsistas’

6- Planejamento do próximo Café-Brasil (tema, local, data)

7- Link com o site do ministério das Rel. Exteriores com o banco de CV´s dos 

membros da ABEP

8- Evento de Ciência e Tecnologia para o próximo ano

9- Avaliação das atividades das coordenadorias

9.1 Análise das deliberações anteriores

9.2 Reforma do estatuto

9.3 Registro da ABEP

9.4 Patrocinadores do site

1 – PARCEIRA NA DIVULGAÇÃO DO ´BRAZILIAN FILM FESTIVAL`

Foi aprovado a parceira na divulgação do evento ´Brazilian Film Festival` organizado 

pelo Institute of Contemporary Arts (ICA). A promotora do evento entregou à ABEP 

arquivos de divulgação para serem disponibilizados na webpage da ABEP e  concedeu 

10 entradas gratuitas para a Associação. Os diretores sugeriram sortear os tickets entre 

os sócios membros da entidade. Christiano será o responsável pela divulgação e 

organização do sorteio.

2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 26 DE OUTUBRO DE 2002

A ata da primeira reunião da diretoria foi aprovada e assinada pelos que estiveram 

presente.

3- COMUNICADOS

Christiano informou que a ABEP conta com 50 sócios em dia, 13 sócios em débito (já 

contactados) e com um saldo de £645.36. Vitor informou que a lista de discussões da 

ABEP ja ultrapassou o número de 200 inscritos.



Vitor está reunindo todas as informações relacionadas ao serviço consular, incluindo 

os tópicos relacionados à eleição, para ser disponibilizada na webpage da ABEP 

futuramente.

4- DISCUSSÃO SOBRE A EVASÃO DE SÓCIOS  E POSSÍVEIS BENEFÍCIOS 

PARA MEMBROS 

Foi discutido os possíveis benefícios para sócios da ABEP que estimulariam a filiação 

dos pós-graduandos à entidade. 

Um deles se refere ao já aprovado sorteio dos tickets para o ´Brazilian Film Festival` 

(ítem 1 da ata). A proposta do ´Banco de Currículos` também foi levantada. Carlos 

informou que as adaptações na webpage já estão sendo feitas para receber os 

currículos. A diretoria está considerando a possibilidade de realizar a ´validação dos 

diplomas de pós-graduação` para membros (ou ex-membros) da ABEP. 

5- PLANEJAMENTO DO EVENTO ´RECEPÇÃO AOS NOVOS BOLSISTAS´

Larissa confirmou a possibilidade da realização do evento ´Recepção aos novos 

bolsitas` nas dependências da Embaixada Brasileira em Londres. Ficou confirmada a 

data de 5 de Dezembro, as 17 horas. Larissa solicitará as agências de fomento (Capes, 

CNPq e  British Concil) a lista dos novos bolsistas.

6- PLANEJAMENTO DO PRÓXIMO ´CAFÉ-BRASIL` (TEMA, LOCAL, 

DATA)

Foi decidido que o tema do próximo café-brasil será ´Alca`. Sérgio nos repassou a 

informação do Sinésio sobre a possibilidade da realização do café-brasil em Reading 

no dia 16 ou 23 de Novembro,  e que está apenas esperando confirmação da 

disponibilidade de salas. A mesa seria composta pelo próprio Sinésio e pelo Joabe. 

Larissa ira confirmar a disponibilidade dos palestrantes para as possíveis datas.

A diretoria discutiu os temas dos futuros eventos. Foi decidido que haverão dois 

eventos café-brasil até o final da atual gestão: um a ser realizado em Fevereiro (local a 

definir) sobre ´Políticas de Ciência e Tecnologia  ̀ e outro no final de Abril em 

Cambridge sobre ´Bioética`.



7- LINK COM O SITE DO MINISTÉRIO DAS REL. EXTERIORES COM O 

BANCO DE CV´s DOS MEMBROS DA ABEP

A embaixada brasileira em Londres está solicitando à ABEP apoio na divulgação do 

Projeto Prospectar lançado pelo ministério das Relações Exteriores. O objetivo do 

projeto eh estimular discussões temáticas sobre eventos de ciência e tecnologia entre 

pesquisadores brasileiros no exterior. Carlos se propôs a iniciar a divulgação do 

projeto. Inicialmente será solicitado aos membros da lista de discussão da ABEP, o 

cadastramento de suas linhas de pesquisa no site da ABEP. 

8- EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O PRÓXIMO ANO

A proposta inicial é de organizar um evento contendo: discussão de políticas de 

Ciência e Tecnologia com representantes das agências brasileiras de fomento, o 

lançamento do ´Livro de Resumos ` e apresentação dos trabalhos dos pós-graduandos 

no Reino Unido (em formato de posters). Christiano contactará a Capes em busca de 

informações sobre a impressão do ´Livro de Resumos`. Este evento poderia ser 

realizado em Junho, como encerramento das atividades da gestão 2002-2003.

9- AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS

Registro da ABEP: segundo informações obtidas pelo Jefferson (veiculadas pela lista 

de discussão da diretoria), a ABEP não necessita de registro para negociar com 

patrocinadores do site. Christiano irá retomar contato com os dois interessados em 

patrocinar o site da ABEP.

Reforma do estatuto:  Silvana e Larissa irão auxiliar na reforma do estatuto da ABEP, 

que ja conta com algumas modificações realizadas pelo Jefferson. 

Nada mais tendo sido colocado,  a presidente Larissa Chermont deu por encerrada a 

reunião, e eu Silvana de Queiroz Silva, secretária, lavrei a presente ata, que após lida 

e aprovada, será assinada por todos.

Londres, 12 de Outubro de 2002.




