
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABEP                     GESTÃO 

2002-2003

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

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

a quinta reunião da diretoria da ABEP, gestão 2002-2003. Compareceram Sérgio 

Franscisco de Aquino (vice-presidente), Christiano de Matos (primeiro tesoureiro), 

Carina Alves (primeria secretária), Silvana de Queiroz Silva (segunda secretária) e 

Sinésio Junior (acessor). Com o quórum regimental de diretores, Sérgio Aquino deu 

inicio à reunião, apresentando a seguinte pauta para a apreciação:

1- Comunicados

2- Comissão Eleitoral

3- Próximo evento da ABEP

 3.1 Reunião da Capes com seus bolsistas

 3.2 Assembléia geral para prestação de contas e aprovação do estatuto

 3.3 Lançamento do livro de resumos

 3.4 Evento de Ciência e Tecnologia

1 – Comunicados

Christiano informou que a ABEP possui 54 sócios em dia e um saldo de £670.38.         

2- Comissão eleitoral

Silvana foi delegada como membro da comissão eleitoral. Serão ainda convidados os 

diretores Jefferson e Larissa para comporem a comissão, que ficará encarregada de 

convocar a eleição para a próxima diretoria da ABEP. 

3- Próximo evento da ABEP

O próximo evento da ABEP será realizado no dia 12 de Abril de 2003, nas 

dependências da LSE (London School of Economics) em Londres, onde ocorrerá um 

encontro da Capes e seus bolsistas, a Assembléia para prestação de contas e 

aprovação do estatuto, o Lancamento do livro de resumos e o debate sobre Ciência e 

Tecnologia.. Devido a ausência da Larissa, o Sérgio entrará em contato com pessoas 



na LSE para confirmar a reserva da sala bem como o endereço do local. Carina 

elaborará o convite para ser enviado à lista da ABEP. O evento será assim estruturado

-10.00 – 12.00 Encontro da Capes com seus bolsistas, com participação do Prof. 

Geraldo Nunes, diretor da Capes (abertura 10min, apresentação dos expositores 

30min e sessão de perguntas e respostas 1.30min). Dentre os assuntos a serem 

discutidos destacam-se a possibilidade de fixação do valor da bolsa em libras 

esterlinas, o retorno ao Brasil, e as políticas de C&T do novo governo. Não haverá 

intervalos durante esta sessão, no entanto café e biscoitos estarão a disposição dos 

participantes. Sinésio contactará a Capes sobre a possibilidade de verbas para custos 

com café.

-12.00 – 13.30 Almoço (Sérgio confirmará a possibilidade de uso da cantina na LSE)

-14.00 – 14.30 Assembléia para prestação de contas da diretoria gestão 2002-2003 e 

aprovação do estatuto. A mesa será composta pelo Presidente e Secretário da atual 

gestão. O presidente da mesa será eleito entre os associados presentes.

14.30 – 14.45 Lançamento do Livro de Resumos (Christiano será o representante da 

gestão que produziu o livro). A entrega dos livros aos autores dos resumos poderá ser 

feita minutos antes do inicio da assembléia, ou mesmo durante o lançamento, como 

for mais conveniente. Na ocasião, será informado que o arquivo pdf. do livro de 

resumos será disponibilizado na webpage da ABEP.

14.45 – 15.30 Debate sobre Ciência e Tecnologia. Participarão desta mesa o diretor da 

Capes Prof Geraldo Nunes, o representante da Embaixada Brasileira em Londres, Dr. 

Carlos Wrobel, e a representante dos estudantes e presidente da ABEP, Larissa 

Chermont. Cada palestrante terá 15 minutos para suas apresentações.

15.30-16.00 Intervalo, café

16.00 – 17.00 Sessão de Perguntas e Respostas

17.00 Encerramento

Nada mais tendo sido colocado,  o vice presidente Sérgio Aquino 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, 28 de Março de 2003.


