
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABEP                GESTÃO 

2002-2003

Aos dezesseis dias do mês de Junho, do ano dois mil e dois, às onze horas da manhã , 

nas dependências do Restaurante Terra Brasil em Londres, foi iniciada a primeira 

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

(presidente), Sérgio Franscisco de Aquino (vice-presidente), Vitor B. Bernardes 

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

Jefferson Almeida Gomes (segundo tesoureiro), Carina Alves (primeira secretária), 

Silvana de Queiroz Silva (segunda secretária), Carlos Angelis (acessor). Ausências 

justificadas dos acessores Sinézio P. Alves Junior e Rogério Almeida. A reunião 

contou também com a participação de Wilson Cabral e Liliam Costa, ambos sócios da 

ABEP.

Com o quórum regimental de diretores, a Presidente Larissa Chermont deu inicio à 

reunião, apresentando a seguinte pauta para a apreciação:

- INFORMES

- ASSUNTOS INTERNOS

1. Recebimento da conta da ABEP no Banco do Brasil

2. Filosofia de trabalho da nova diretoria

3. Reformulação do estatuto da ABEP

4. Arquivo da ABEP

5. Atualizacao do grupo de diretores

- DIVULGAÇÃO DA ABEP

6. Campanha de conquista de novos sócios

7. Que beneficios a ABEP oferece para um membro, que um não-membro não 

tem?

8. Relacionamento com a embaixada brasileira

9. Relacionamento com CAPES e CNPq

10. Patrocínios

11. Atualizacao no site da ABEP dos dados das Brazilian Societies

12. Recepcao aos novos bolsistas

13. Reajuste do Valor das Bolsas



- EVENTOS CULTURAIS

14. Organização dos Cafés Brasil

15. Organização de outros eventos

- TEMAS POLÍTICOS

16. Participação no plebescito popular acerca da ALCA

- APOIO À PESQUISA

      17. Banco de currículos - rede de pesquisadores 

APRECIAÇÃO DA PAUTA 

Foi sugerido pelo Carlos a inclusão de um ítem à pauta: acessibilidade aos periódicos 

eletrônicos da Capes. A pauta apresentada, incluindo a sugestão do Carlos como ítem 

número 18, foi aprovada pelos presentes.

 18. Acessibilidade aos periódicos da Capes

INFORMES

Larissa informou sobre o recebimento de um CD contendo as fotos da posse da atual 

diretoria da ABEP. O arquivo contendo as fotos foi entregue ao Carlos para que as 

mesmas fossem inseridas na homepage da ABEP. Também foi entregue ao Christiano 

a nota fiscal contendo o custo por tal serviço.

Larissa tambem informou sobre os oficios de apresentação da nova diretoria 

elaborados pelo Sergio para serem enviados á CAPES, CNPq, British Council, 

FAPESP,  embaixada e consulado brasileiro no Reino Unido .  Foi discutido a 

possibilidade de serem enviados oficios a outras instituições federais de apoio a 

pesquisa, bem como a outros órgãos financiadores como ONGs. 

ASSUNTOS INTERNOS

1- Chistiano informou que o cadastro da conta bancária da ABEP ja foi atualizado, 

contendo os nomes dos atuais presidente e tesoureiro. Informou ainda que o saldo 

atual da ABEP é de  623,03 libras.

Christiano também apresentou o balanço feito pelo tesoureiro da gestão anterior 

quanto ao número de sócios. Foi informado que a ABEP possui 66 sócios, estando 14 

deles em débito. Christiano informou ter enviado mensagens aos mesmos 

convidando-os a renovarem suas filiações, e sugeriu ainda que seja adicionado à  

ficha de inscrição um ítem a ser preenchido com a data provável de retorno ao Brasil. 



Quanto à lista de discussões ABEP-1, Vitor informou que a mesma contem 197 

participantes.

2- Foi de total consenso que a atual diretoria seja estruturada por áreas de afinidades, 

para que todos tenham atuação efetiva durante a gestão. Assim,   a diretoria da ABEP 

gestão 2002-2003 será estruturada da seguinte forma:

-Diretoria Geral – Larissa Chermont

-Diretoria de Eventos 

– Eventos Acadêmicos – Vitor Pinheiro

 - Eventos Sócio-culturais –Carina Alves

-Diretoria Administrativa –

-  Tesouraria – Christiano Matos

 - Secretaria – Silvana de Queiroz Silva

-Diretoria de Comunicações

 – Webmaster – Carlos Angelis

 - Lista Abep-1 – Vitor Pinheiro

-Diretoria Institucional – Sergio Francisco de Aquino e Jefferson Gomes

Sinézio Junior e Rogério Almeida serão contactados para definição de seus cargos.

3) Foi decidido que Larissa e Jefferson seriam os responsáveis pela primeira versão da 

novo estatuto. Este esboço seria apresentado aos diretores e então apresentado aos 

participantes da lista da ABEP para avaliação. Foi de comum acordo que  a avaliação 

do estatuto seja feita não apenas por sócios legítimos da entidade mas também pelos 

membros cadastrados na lista de discussão Abep-1.

7) Christiano iniciou a discussão sobre possíveis benefícios para sócios da ABEP. A 

princípio todos concordaram que a razão principal pela escolha de associar-se seria 

puramente pela representabilidade. Contudo, a possibilidade de oferecer aos sócios 

alguns benefícios exclusivos foi considerada por todos como um fator estimulatório. 

Algumas idéias foram propostas. Vitor sugeriu a abertura de uma lista de e-mails 

somente para sócios, que funcionaria muito mais como uma mala direta, com função 

operacional. Também foi mencionado a possibilidade de produzir carteirinhas de 

identificação de sócios, oferecendo beneficios como descontos em atividades 

culturais. No entanto, foi de consenso geral que trata-se de um projeto a longo prazo, 

e que a participação da atual gestão seria apenas de iniciar a discussão e listar alguns 



possíveis interessados em tal convênio. Carlos sugeriu a possibilidade de se limitar o 

acesso a alguns links na homepage da ABEP para sócios. Todos concordaram que tal 

limitação deve ocorrer acompanhada da modernização do site com a inclusão de 

novos links.

5) Vitor ficou responsável de atualizar a lista de diretores, excluindo os membros da 

diretoria anterior, e incluindo os novos diretores e acessores.

4) Larissa informou estar em posse de alguns documentos da ABEP, os quais 

encontram-se momentaneamente em seu escritório. Outros documentos e materiais 

estão em posse de outros diretores. Foi de comum acordo a obtenção de um arquivo 

próprio da ABEP, preferencialmente situado nas dependências do consulado 

brasileiro. Larrissa e Christiano se propuseram a ir ao consulado e discutir com o 

vice-cônsul Carlos Bueno tal proposta.

11) Foi sugerido a realização do levantamento das existentes ‘Brazilian Societies’ no 

Reino Unido para cadastro na homepage da ABEP. A proposta seria de enviar uma 

mensagem à lista da ABEP pedindo por tais informações.

6) Decidiu-se que a campanha de conquista de novos sócios será realizada em eventos 

organizados pela ABEP, como por exemplo, durante a recepção dos novos estudantes 

no Reino Unido. Carina ficou encarregada de confirmar com a embaixada brasileira 

uma possível data para a realização de tal evento. Sérgio, Jefferson e Larissa ficaram 

responsáveis por contactar a Gazeta Mercantil visando a obtenção de ‘doações’ 

daquele periódico por 1 mês para novos sócios.

10) Christiano repassou informações sobre os contatos para patrocínio feitos pela 

gestão anterior. Existem dois interessados em colocar  ‘banner’ no site da ABEP. Os 

valores sugeridos pela gestão anterior, são 35 libras por 6 meses ou 60 libras por ano. 

Esse recurso seria usado principalmente na manutenção dos custos da webpage da 

ABEP, que no momento é de 100 libras por ano. Todos concordaram sobre a 

necessidade de haver um contrato entre a ABEP e o patrocinador.  No entanto,  

Larissa nos repassou a informação obtida com um especialista  de que o contrato 

apenas é válido se a ABEP é registrada como uma entidade reconhecida no 

ReinoUnido. Desse modo, decidiu-se que não seria efetuado nenhuma transação até 

que fosse esclarecida a questão.



8) Larissa informou que a embaixada brasileira estaria interessada em estreitar 

relacionamento entre a ABEP e a diretoria de Ciência e Tecnologia da embaixada. Foi 

sugerido a participação da ABEP no Programa ‘Gestão do Conhecimento (GECON)’, 

promovido pelo MCT. Larissa, Jefferson e Sérgio ficaram responsáveis por contactar 

a embaixada e o MCT sobre o referido projeto.

17) Foi sugerido a elaboração de um banco de currículos dos pesquisadores no Reino 

Unido, direcionado apenas aos sócios da ABEP. Larissa, Jefferson e Sérgio ficaram 

como responsáveis pelo início dos trabalhos de implementação da proposta. 

14) Foi decidido que durante a atual gestão serão realizados no mínimo 4 encontros 

‘Café-Brasil’. O primeiro seria realizado na segunda quinzena de Setembro, com o 

tema ‘Democracia e Agências de análise de risco’. Uma sugestão foi de realizar no 

Centro de Estudos Brasileiros em Oxford.  Larissa, Sérgio e Silvana ficaram como os 

responsáveis em iniciar os contatos sobre o próximo Café-Brasil. Larissa se 

prontificou a contactar o British Concil para obter a agenda de professores brasileiros 

que estariam visitando o Reino Unido nos próximos 12 meses para que eles possam 

ser palestrantes nos próximos debates. Outras organizações que normalmente incluem 

palestrantes brasileiros em suas atividades, como o Canning House e o Centro de 

Estudos Brasileiros em Oxford também serão contactadas. Foi sugerido pelo Vitor que 

seja abordado no segundo Café-Brasil o tema ‘Bioética e Biossegurança’, a ser 

realizado em Cambrige. Ele se prontificou a organizar o evento regional. As datas e os 

temas dos demais ‘Cafés-Brasil’ serão apresentadas na segunda reunião da diretoria. 

15) a) Será organizado o lançamento do Livro de Resumos produzido pela gestão 

anterior. Data e local serão definidos posteriormente. b) Foi sugerido a realização de 

um  Congresso de Ciência e Tecnologia, promovido pela ABEP, como oportunidade 

para que pesquisadores brasileiros no Reino Unido apresentem seus projetos. O 

resultado do congresso poderia levar a publicação eletrônica dos trabalhos. O evento 

poderia ser patrocianado pela CAPES. c) Foi discutido a importância de reuniões 

entre bolsistas e representantes das agências de financiamento como CAPES e CNPq. 

O evento poderia ocorrer a cada dois anos. Foi discutido a possibilidade de realizar 

um encontro com o CNPq e seus bolsista durante a atual gestão.

13) Essa discussão começou com a  informação de que os valores de bolsas de pós-

graduação no exterior não são vinculadas aos salários de professores das UFE’s.  Isto 



indica que aumentos nos salários dos professores não implica diretamente em 

aumento no valor das  bolsas. Outra questão discutida foi a desvalorização do salário 

dos professores que optaram por receber seus salários durante o afastamento para 

aperfeiçoamento no exterior. Jefferson ficou responsável em obter maiores 

informações sobre o assunto. 

16) Este assunto foi incluído na pauta como sugestão do Sinézio, mas o mesmo não 

pode estar presente na reunião. Todos entenderam que a participação da ABEP seria 

de fornecer informação aos membros e começar a discussão sobre a participação do 

Brasil na Alca. Poderia ser via lista de e-mail ou mesmo em forma de ‘Café-Brasil’. 

Decidiu-se prorrogar a discussão até que o Sinézio retorne do Brasil com mais 

informações sobre o plebiscito.

18) Carlos sugeriu que seja discutido com a Capes a possibilidade de acesso aos 

periódicos eletrônicos disponíveis na rede. Ele mesmo se prontificou a contactar a 

CAPES informando sobre a disposição da ABEP em intermediar a conexão de acesso 

para os bolsistas.

Nada mais tendo sido colocado, a Presidente da ABEP 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, 16 de Junho de 2002.




