
ATA DA QUARTA  REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABEP                   GESTÃO 

2002-2003

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro, do ano dois mil e três, às doze horas da 

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

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

Chermont (presidente), Sérgio Franscisco de Aquino (vice-presidente), Christiano de 

Matos (primeiro tesoureiro), Jefferson Gomes (segundo tesoureiro), Carina Alves      

(primeria secretária), Silvana de Queiroz Silva (segunda secretária) e Carlos Angelis 

(acessor). 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 12 de outubro de 2002

2- Comunicados

3- Remanejamento das atividades do Vitor (moderador da lista)

4- Renovação da anuidade do site da ABEP

5- Carteirinha dos associados e possíveis convênios

6- Banco de CVs da ABEP

7- Abaixo assinado para fixação do valor da bolsa Capes em libras

8- Próximo evento da ABEP

9- Lançamento do livro de resumos

10- Reforma do estatuto

1 – Abertura e apreciação da ata da reunião de 12 de outubro de 2002

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

presente.

2 – Comunicados

Christiano informou que a ABEP possui 67 sócios em dia e um saldo de £682.28.         

Larissa repassou para os demais diretores o convite feito pela Embaixada Brasileira à 

ABEP para participar da abertura da exposição de Giacomo Pica ‘Trees for the Wood’  

a ser realizado dia 28 de Janeiro de 2002.                                                                                                                                         



3- Remanejamento das atividades do Vitor (moderador da lista)

Em função da desistência de Vitor Pinheiro da diretoria da Abep, as funções de 

segundo vice-presidente e moderador da lista Abep-l foram remanejadas entre os 

demais diretores. Larissa assumiu a função de moderadora das listas Abep-l  e Abep-

members, enquanto Carlos de Angelis ocupará a posição de segundo vice-presidente. 

Foi proposto também um plantão para atendimento as solicitações da lista eletrônica. 

O plantão ficou assim organizado

Janeiro e Fevereiro - Silvana

Março – Christiano

Abril – Larissa e Carlos

Maio – Sergio e  Carina

4- Renovação da anuidade do site da ABEP

Carlos informou sobre o vencimento da anuidade do site da Abep. O valor da 

renovação é de £112.66  e deve ser pago até o dia 9 de Fevereiro de 2003. Será 

confirmada a possibilidade de pagamento via débito automático na conta da Abep.

5- Carteirinha dos associados e possíveis convênios

Carlos informou que o site da Abep tem recebido aproximadamente 570 visitas por 

semana, tornando-se um importante veículo de informação entre estudantes 

brasileiros residentes no Reino Unido. Assim, fazendo uso deste importante meio de 

comunicação, a Abep  irá propor convênios com alguns restaurantes, lojas e revistas 

brasileiras, envolvendo a divulgação de suas logomarcas na webpage em troca de 

benefícios para os sócios da Abep. Dentre os benefícios concedidos por revistas 

poderão ser considerados o envio de exemplares aos sócios e/ou propaganda da Abep 

nas revistas. Lojas e restaurantes poderão oferecer descontos de seus produtos aos 

sócios da Abep. 

Larissa contactará a revista Jungle drums  e o restaurante Delizioso

Christiano contactará a revista Brazil.net

Sérgio contactará  a loja SPA imports

Silvana contactará o restaurante Terra Brasil



Carlos apresentou a versão da carteirinha a ser enviadas aos sócios. No entanto a 

divulgação e envio das mesmas ocorrerá somente quando os convênios forem 

confirmados.

6- Banco de CVs da ABEP

Carlos informou que poucos currículos foram enviados pelos sócios. Decidiu-se 

enviar uma mensagem para a lista Abep-l informando novamente sobre a criação 

deste banco e o envio dos currículos para serem disponibilizados na web-page.  

Sérgio e Larissa irão elaborar e enviar a mensagem. 

7- Abaixo assinado para fixação do valor da bolsa Capes em libras

Devido a corrente desvalorização do real frente ao dolar, alguns bolsistas Capes tem 

sugerido a elaboração de um abaixo assinado reinvindicando a fixação do valor da 

bolsa em libras, como ocorre com as bolsas do CNPq. No entanto, foi decidido que a 

Abep promoverá, em um primeiro momento, apenas uma discussão sobre o assunto 

entre os bolsistas no Reino Unido através da lista eletrônica Abep-l.  Sérgio e 

Jefferson irão elaborar e enviar uma mensagem à lista. Paralelamente, Jefferson irá 

contactar a Capes para saber se já existe alguma discussão na agência envolvendo a 

fixação da bolsa em libras. 

8- Próximo evento da ABEP e 9- Lançamento do livro de resumos

Foi decidido que o próximo evento da Abep será o lançamento do livro de resumos, 

cuja publicação foi organizada pela diretoria da gestão anterior (2001-2002). Neste 

evento ocorrerá também uma discussão sobre ‘Política de Ciência e Tecnologia no 

Brasil’. Serão convidados a participar da mesa o Prof. Geraldo Nunes representando a 

Capes e Paulo Wrobel representando a Embaixada Brasileira na Inglaterra . Larissa 

será debatora e apresentará o posicionamento dos estudantes de pós-graduação. O 

evento está programado para o dia 12 de Abril de 2003 e acontecerá na London 

School of Economics (LSE). Larissa fará a reserva de uma sala na LSE e também 

contactará Paulo Wrobel. Christiano contactará o Prof. Geraldo Nunes. 

Será enviado uma mensagem para a lista Abep-l informando sobre o lançamento do 

livro e solicitando àqueles que enviaram seus resumos, um endereço para que seja 



remetido uma cópia do livro. Larissa contactará a embaixada para uma possível ajuda 

de custo no envio dos exemplares aos estudantes.

10- Reforma do estatuto

Jefferson apresentou aos demais diretores a primeira versão do estatuto para 

apreciação. O formato e conteúdo serão primeiramente discutidos pelos diretores e 

então apresentado aos membros da Abep. No entanto a aprovação do mesmo ocorrerá 

apenas ao final da gestão quando a assembléia de prestação de contas da diretoria for 

convocada.

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, 25 de Janeiro de 2003.


