
Reunião ABEP-UK – 27/07/2006 - Posse da Nova Diretoria

Local:
- Instituto de Educação de Londres

Participantes: 
- Andréia Inamorato dos Santos, Henrique Nogueira de Sá Earp, Marcelo Batarce, Maria 

Alice Rocha, Rodrigo Colares, Sabrina Rabello, Maria Alice Rocha, Alberto Egon Schaeffer 
Filho, Maria e Laura Silveira Moriyama.

Maria informou que Edson Nunes assumiu o CNE e que voltará a Londres em Novembro (dias 
16 e 17), possivelmente com Jorge Guimaraes e Ronaldo. O ministro também virá, pois serão 
debatidos casos educacionais da India, Africa do Sul, UK e Brasil, num seminário de políticas 
governamentais para inclusão social, na tarde dia 16 de novembro, aberto ao publico.A Abep-
UK poderá divulgar a partir de setembro. Foi sugerid a realização de um Café Brasil na mesma 
época, aproveitando a presença deles para debater, principalmente, a revalidação de diplomas. 
Também foi mencionado Leonardo, da cooperação;coordenação internacional da Capes. Maria 
pediu licença e se retirou, colocando-se a disposição para apoiar a Abep-UK junto à nova 
diretoria.

A reuniao, continuou, com Andreia fazendo o balanço da Gestão 2005-06:
A conta corrente da Abep-UK é no Banco do Brasil, três pessoas devem ser cadastrar, duas tem 
que assinar qualquer cheque. O saldo atual é de 268 libras, mas há uma dívida ainda não paga 
com o IOL relativo ao coffe break do encontro de março 2006, no valor de 215 libras. Foi feita a 
sugestão de cobrança de publicidade de empresas na página da Abep-UK como meio de 
arrecadar fundos. Foi lembrado o valor das associações, 10 libras anual e 20 libras vitalícia. 
Existe uma pasta preta da Abep-UK com todos os registros, e se encontra com Mário, que deverá 
repassá-la para algum membro da nova diretoria o mais rápido possível. Há também um CD-
ROM com os documentos das gestões anteriores com Andreia, que será entregue junto com a 
pasta preta. O webdesigner era Pablo e a partir de agora deverá ser Alberto. Há dois emails 
oficiais: um da diretoria (acessivel a todos o membros da diretoria) e outro que só tem acesso o 
presidente e o vice (tem senha), e normalmente é usado apenas para correspondência oficial. O 
jornal da Abep-UK foi lançado há três gestões, e se possível, deverá ser mantido. A Abep-UK 
tem representação no Diálogo Brasil e no Conselho de Cidadãos. A Abep-UK faz parte da 
Fabepe, associação das associações de estudantes brasileiros no mundo inteiro, que ainda não 
tem estatudo e não está muito organizada. No momento a Fabepe é dirigida pela Abep-Catalunha.
Foi comentado a necessidade de um plano de trabalho para a gestão, a ata da 1ª. Reunião e a 
publicação da mesma no site.

Em seguida, tiveram início as discussões da Gestão 2006-07
Henrique colocou alguns pontos para discussão e solicitou aos demais a sugestão de outros 
pontos para discussão naquele momento, resultando em:

1. Consolidação da associação, trabalhar em favor  dos nossos interesses junto a Capes e 
CNPq, contato com as Brazilian Societies, levantamento dos bolsistas Alban, Chevening, 
Capes, e CNPq. Banco de dados precisa ser atualizado. Pegar no consulado as 
correspondências. Link da Abep na página pessoa de cada associado na sua universidade. 
Fazer o perfil de cada membro da diretoria no modelo atual para publicação no site. 
(Daniel, Marcelo, Laura e Sabrina).  (Maria, nao entendi se aqui somente nos precisamos 
fazer o perfil, porque os outros ja tem, ou se fomos designados responsaveis por isso, que 
nao me lembro!) Esclarecendo: cada membro novo  deve providenciar seu perfil 
individual mais ou menos nos moldes dos que ja existem na pagina



2. Caixa. Não há dinheiro, como levantar fundos? Eventos, patrocínios, etc. Anunciar 
banner, link da Abep-UK no site do CNPq e Capes. Batalhar patrocínios com Oi Londres, 
Leros, Jungle Dreams, restaurantes, agência de viagens, tradutor, revisor, etc. Quanto 
custaria um banner na nossa página: 100 libras por ano. (Marisa, Alberto, Sabrina).

3. Revalidação de diplomas. Histórico do que já aconteceu e próximos passos. (Marcelo, 
Rodrigo e Alice).

4. Reajuste de bolsas. Levantar os valores do Research Council e demais instituições. Há 
um adicional chamado London allowence de 17% a mais para bolsistas em Londres. 
(Marisa).

5. Representação. Fabepe, Diálogo Brasil e Conselho de Cidadãos. Trabalhar para o 
estatuto da Fabepe. (Rodrigo, Henrique e Marcelo). Laura+Sabrina+Marcelo no
Conselho dos Cidadaos

6. Memória da Abep-UK. Solidariedade futura, associados ilustres, batalhas, construção e 
colheitas. Digitalizar a caixa, scanear, fazer um jornalzinho com a memória até o final do 
ano. (Marisa, Sabrina e Laura). Isso possivelmente podera resultar em material para uma 
revista/jornal da ABEP

7. Website. Transferir o site para o servidor da Embaixada. Simplificar a página. Revisão 
ortográfica, tecnologia. (Marisa e Alberto).

8. Comunicação interna. Lista yahoo, Orkut. Reunião no Skype uma vez por mês. A lista 
está pesada, todo mundo deleta sem ler. Avisar na lista o que está rolando de discussão 
no Orkut. Orkut continua não oficial, mas já se começa a usar, continuando com o nome 
– Amigos da Abpe-UK. Moderar dá trabalho, discutir critérios para poder entrar na 
comunidade, e sugestões de melhorias. (Rodrigo).

9. Estatuto. Precisa ser revisto. Trabalhar para o estatuto da Abeop-UK. (Rodrigo, 
Henrique e Marcelo).

10. Jornal. (Marisa, Alice e Marcelo: isso seria para a formatacao do jornal. A memoria 
tambem seria para o jornal).

11. Eventos. Café Brasil. Campanha adote um 1st year. Recrutamento, manual de 
sobrevivência, etc. (Henrique)

Terminada essa etapa. Todos se dirigiram para a Embaixada, fomos recebidos pela equipe da 
Embaixada e reiterado o apoio do governo brasileiro à nossa associação.


