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editorial

O Congresso da ABEP-UK tem se estabelecido como um 
grande fórum de debate da pesquisa acadêmica brasileira no 
Reino Unido. A participação de estudantes de pós-graduação 
e pesquisadores brasileiros aumentou significantemente 
desde sua primeira edição em 2004. Neste ano os 110 
participantes terão a oportunidade de discutir os avanços 
e desafios da internacionalização da ciência, tecnologia e 
conhecimento no Brasil contemporâneo.

O tema do congresso mostrou-se bastante pertinente uma 
vez que o Governo Brasileiro tem incentivado a internacionali-
zação da pesquisa através do programa Ciência sem Fronteiras. 
As mesas da sessão vespertina contam com a participação de 
acadêmicos de excepcional trajetória em pesquisa e colabo-
ração acadêmica, os quais enriquecerão o congresso por 
adicionar ao debate suas diferentes perspectivas sobre o tema. 
Além disso, nesta edição, pela primeira vez o congresso conta 
com três sessões paralelas de apresentações de pesquisa, o que 
possibilitou a diversificação das áreas, podendo assim ampliar 
a aceitação de trabalhos enviados, como também promover a 
expansão da rede de contatos entre os estudantes e pesquisa-
dores brasileiros. Também pela primeira vez, o congresso conta 
com o presente programa onde se encontram a programação 
detalhada, o perfil dos palestrantes e os resumos das apresen-
tações orais e pôsteres. 

Esse congresso só foi possível pelo trabalho 
voluntário dos membros das diretorias da Asso-
ciação de Brasileiros Estudantes de Pós-graduação 
e Pesquisadores no Reino Unido (ABEP-UK) e da 
Cambridge University Brazilian Society (CUBS). 
Felizmente, ao longo desse trabalho encontramos 
nos comitês pessoas cuja competência, dedicação e 
paciência tornaram esse evento possível. Portanto, 
deixamos aqui um agradecimento a esses comitês.

Ademais, tal congresso tampouco seria reali-
zado sem o apoio de Julie Coimbra do Centre of 
Latin American Studies da Universidade de Cam-
bridge que concedeu o local e as facilidades para 
o evento. Devemos também especial agradeci-
mento aos demais apoiadores e patrocinadores 
do congresso, os quais se encontram listados na 
contra-capa desse programa. 

Por fim, gostaríamos de convidar todos os 
participantes a se envolverem com a organização 
da próxima edição do congresso para que, assim, 
a promoção desse espaço de debate acadêmico no 
Reino Unido prossiga cada vez mais forte.

Desejamos a todos um ótimo evento.

Bem-vindoS ao 5° CongreSSo aBeP-uK

Camila Condilo, Presidente da ABEP-UK 

Emilene Zitkus, Presidente da CUBS
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abertura 

CamiLa CondiLo, Presidente da abeP-uK 

emiLene ZitKuS, Presidente da CubS 

CharLeS JoneS, director of the Centre of Latin american Studies, university of Cambridge

convidados especiais: 

The International Strategy Office acts as the cen-
tral administrative support and front office for the 
University’s international collaborations, and provides 

strategic advice to the University on international matters. Its primary 

BP Group is present in Brazil in several segments: 
petroleum and natural gas exploration and produc-
tion (BP Energy), ethanol production (BP Biofuels), 

lubricants (Castrol) and aviation fuels (Air BP). It is present in 11 
Brazilian states (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro and São Paulo) and the 
Federal District. BP’s commitment to Brazil is evidenced by growing 
investments in a variety of energy businesses. Today BP produces 
petroleum and natural gas from the Polvo field, holds 13 additional 

activity is to research and provide strategic advice and 
briefings to the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellors 
and other senior academic leaders in areas where the 
University seeks to assess University-level collaborations 
and partnerships. The ISO also deals with University-wide 
strategic partnerships, monitoring and implementation of 
agreed international strategies, co-ordination of overseas 
visits by senior University representatives, and engage-
ment with national and international agencies. The ISO 
coordinates activities arising from the University’s mem-
bership of international consortia.

exploration and production concessions offshore and 
onshore, operates 3 ethanol refineries, one lubricants 
plant and operates in 18 airports.
BP Group companies have been active in the Brazilian 
energy sector for more than half a century, since Castrol 
built a lubricants plant in Rio de Janeiro in 1957. More 
recently in 2011 BP acquired Devon Energy do Brasil, 
which was renamed BP Energy do Brasil, operating the 
Polvo field, located in the Campos Basin and currently 
producing approximately 20,000 barrels of oil per day, 
alongside other exploration and production concessions. 
Also in 2011, Air BP expanded its operations through the 
acquisition of aviation fuel assets from Raizen, and grew 
its Biofuel business with the acquisition of 100% of the 
Tropical ethanol mill in Goiás, and bought 2 mills from 
CNAA, one in Goiás, and one in Minas Gerais.

ÁngeL Quintana-gurría 

University of Cambridge  
International Strategy Office

dominiC emery 

Chief Development Officer BP  
Alternative Energy 

The Role of the ISO in Consolidating the 
‘Cambridge-Brazil’ Relationship

Opportunities and Investment in Brazil:  
A BP Perspective

Ambassador Roberto Jaguaribe has held high-level 
positions both in the Ministry of External Relations and 
in other Government agencies. He has served at the 
Mission of Brazil to the United Nations in New York 
(1983-87) and at the Embassy of Brazil in Montevideo 

(1987-90). At the Ministry of External Relations he headed the Divi-
sion for Intellectual Property and Sensitive Technologies (1990-93). 
He also headed the Intellectual Property Section at the Mission of 

Brazil to the International Organizations in Geneva (1993-
95) and the Disarmament section in the same Mission. 
Subsequently he served as the Director-General for Trade 
Promotion at the Ministry of External Relations (1998-
2000). He held the post of Deputy Head of Mission at the 
Embassy of Brazil in Washington (2000-03). From 2007 to 
2010 he was Undersecretary-General for Political Affairs II 
at the Brazilian Ministry of External Relations.
Outside the Foreign Service he served as the Secretary 
for International Affairs at the Ministry of Planning and 
Budget (1995-98) and Secretary for Industrial Technol-
ogy at the Ministry of Development, Industry and Foreign 
Trade (2003-05). He was also the President of the National 
Institute of Industrial Property of Brazil (2005-07).

Sua exCeLênCia  

roBerto JaguariBe

Embaixador do Brasil no Reino Unido
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Integrar revitalização e sustentabilidade é um dos prin-
cipais desafios das políticas culturais de preservação do 
patrimônio histórico. Desde 1999, 26 cidades brasileiras vêm 
sendo beneficiadas pelo Programa MONUMENTA-BID, com 
o propósito de fomentar o uso econômico, social e cultural 
das áreas beneficiadas. Neste sentido, a mudança nos usos do 
solo foi analisada, tomando como estudo empírico o Cen-
tro Histórico de Pelotas. Através dos dados fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Pelotas, 
procedeu-se com uma análise exaustiva dos registros das 
atividades econômicas nas áreas definidas pelo Programa, 
tomando como intervalo temporal os anos de 2002 e 2007. 
Foram identificados cerca de 15.000 registros, classificados 

Este artigo analisa as percepções locais em duas cidades 
da Amazônia, Manaus e Novo Airão, a respeito da Amazônia 
Brasileira, com o objetivo de identificar se elas a entendem 
como um “recurso natural global”, essencial para a seguran-
ça humana e ambiental global. O artigo inicia-se fornecendo 
uma visão sobre os principais pontos da literatura existente, 
entre os quais está o conceito da Amazônia Brasileira como 
“patrimônio global”, dentro de uma perspectiva “etica” 
(cultura genérica). Em contraste, usando uma abordagem 
“êmica” (cultura específica), com base em uma combinação 
de 67 entrevistas em profundidade e observação participa-
tiva, o artigo analisa as diferenças e semelhanças entre o 
ponto de vista da população local na região do Amazonas e 

O objetivo do presente paper é investigar a regulação da 
avaliação e do gerenciamento de riscos ambientais em áreas 
urbanas no Brasil. O tema será abordado precipuamente sob 
aspectos jurídicos, mas, também, abranger-se-á sucintamente 
sua construção teórica e conceitual. Particularmente, en-
fatiza-se análise do processo decisório integrante do plane-
jamento urbano-ambiental, com especial atenção à necessária 
incorporação de mecanismos de gerenciamento de riscos e dos 
conceitos de justiça social e ambiental como elementos para 
o aprimoramento legislativo e procedimental. Objetiva-se, as-
sim, verificar-se a efetiva integração de critérios de avaliação 
ambiental às atividades de planejamento urbano, bem como 
de critérios distributivos ao processo de avaliação de impactos. 

Desde a re-democratização nos anos 1990 os países 
da América Latina tem enfrentado uma série de desafios, 
incluindo tendo que lidar com os fantasmas de um passado 
autoritário, persistentes problemas de desigualdade social e 
econômica, a sua inserção na ordem global e as demandas 
sociais por uma mídia mais democrática, pluralista e inclu-
siva. Este paper é um resumo destes debates, desenvolvidos 
no livro Media and politics in Latin America: globalization, 

democracy and identity (I.B. Tauris, 2012). 
O livro fornece um debate sobre o papel da radiodifusão 

pública na formação das democracias européias e os atuais 
desafios que estas instituições estão enfrentando no atual 
ambiente de crescimento digital em comparação ao forta-

(CONCLA/IBGE) e analisados com base no critério 
do Diagrama de Caixa e Bigodes. Na área de pro-
jeto, constatou-se uma redução da superfície cons-
truída das atividades relacionadas com alojamento 
e alimentação (I), saúde humana e serviços sociais 
(Q) e atividades profissionais, científicas e técnicas 
(M); e um incremento nas categorias de constru-
ção (F), artes, cultura, esporte e recreação (R) e 
serviços (S). Conclui-se que as mudanças nos usos 
do solo puderam ter sido influenciadas pelas ações 
e projetos executados pelo Programa na cidade, 
finalizando com a citação de alguns exemplos que 
corroboraram a este parecer.

tais percepções existentes no debate acadêmico e 
político. Os resultados revelaram que as exigên-
cias internacionais globais tendem a ser adotadas 
pelos governos nacionais nos países do hemisfé-
rio Sul, sem qualquer adaptação às necessidades 
locais, resultando em graves conseqüências para 
a segurança humana e ambiental local. Como 
resultado, o artigo sugere que o conceito de 
“geografias interligadas de cuidado” oferece uma 
melhor abordagem para desafios globais enfren-
tados pela Amazônia Brasileira e ajuda a revelar os 
passos que o governo brasileiro precisa tomar para 
enfrentar tais desafios.

Primeiramente, investiga-se o conceito de justiça 
ambiental sob duas perspectivas, como categoria 
analítica relativamente aos conflitos sociais urba-
nos, e como princípio de política pública e orien-
tação legislativa no que diz com o conteúdo de 
mecanismos de avaliação de impactos ambientais. 
Em seguida, pretende-se analisar instrumentos de 
gestão urbano-ambiental integrada, em especial o 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV (art. 4o, IV, 
Lei n. 10.257/2001), relativamente às bases concei-
tuais e teóricas assumidas, bem como às diretivas 
legais imperativas ao planejamento urbano-ambi-
ental estabelecidas na legislação. 

lecimento da comunicação pública no Brasil e 
outras discussões sobre a regulação da mídia. Um 
dos grandes problemas hoje é reverter a atual 
tradição de mau uso das estruturas públicas por 
políticos para os seus próprios interesses, algo que 
está enraizado na tradição pouco democrática do 
país e na falta de entendimento da coisa pública. 
Neste paper eu discuto a minha pesquisa de uma 
forma geral e as principais conclusoes, incluindo 
a realização do trabalho empírico e um levan-
tamento conduzido com estudantes sobre como 
entendem a comunicação pública.

11:15-11:45 
mesa 1 - conservação patrimonial e ambiental nas cidades brasileiras

moderador: gabriel Silvestre, university College London

11:45-12:15 
mesa 2 – perspectivas globais: amazônia e américa latina

moderador: tânia tonhati, goldsmiths College university of London

 O Impacto do Programa MONUMENTA-BID nos Usos do Solo: O caso do centro histórico de Pelotas 

Sabina de Oliveira Lima, Universidad Politecnica de Madrid/UCL
Sendo um “Local” em um “Recurso Natural Global”: Percepções da Amazônia Brasileira 

Grace Iara Souza, King’s College 

Gerenciamento de Riscos Ambientais e Promoção da Justiça Ambiental em Áreas Urbanas no Brasil

Larissa Verri Boratti, University College London
Mídia e Política na América Latina: Globalização, democracia e identidade

Dra. Carolina Matos, University of Essex 

aPreSentação oraL de traBaLhoS



8 9

5o congresso abep - uk sala sg1 ciências sociais & Humanas10/11/2012 | Centre of Latin ameriCan StudieS | univerSity of Cambridge

O trabalho promove uma reflexão, de forma exploratória, 
sobre o modo de funcionamento discursivo da Igreja Universal 
do Reino de Deus – IURD - na Inglaterra, tendo como corpus 
os discursos que estão disponibilizados no site inglês. A análise 
é alicerçada em algumas pesquisas anteriores que realizamos 
no Brasil e que fornecem elementos para uma abordagem 
comparativa. Com isso, pretendemos entender as aproxi-
mações e distanciamentos da doutrina fundante de uma igreja 
genuinamente brasileira e que, por meio de seus projetos 

Quais são as estratégias de vigilância e controle utilizados 
pelos aeroportos ingleses para monitorar o fluxo migratório 
de undesirable people (Verstraete 2010) desde os incidentes 
do 11/09? Quais os impactos diretos deste controle de fron-
teiras aéreas nas rotas migratórias de brasileiros, que migram 
para Londres com o intuito de trabalhar? Quais são as táticas 
adotadas por estes imigrantes para superar tais restrições e, 
então, entrar em território britânico? Nesta apresentação, eu 
pretendo discutir o material etnográfico (entrevistas semi-
estruturadas e observações de campo) realizado em Londres 
com imigrantes de Minas Gerais. Resultados sugeram que as 
rotas migratórias desta região não ocorre diretamente do 
Brasil para Londres, a inserção de outras cidades europeias 

O objetivo deste trabalho é mostrar por que os brasileiros 
escolheram morar e viver em situação irregular em Milão e 
Londres como uma das estratégia de sobrevivência, e mostrar 
como as novas políticas de imigração podem controlar, regu-
larizar e integrar estes imigrantes.

Para se ter uma percepção geral das atividades dos imi-
grantes brasieliros em situação irregular, foram coletadas 60 
entrevistas com imigrantes brasileiros, em Milão (30) e Londres 
(30), foram realizadas entrevistas em profundidade com mais 
de 60 imigrantes brasileiros indocumentados observando sua 
experiência de imigração, explorando as suas condições de 
vida econômicas, sociais e políticas, o funcionamento da rede 
social, as estratégias utilizadas para sobreviver e regularizar 
sua situação imigratória e suas atividades diárias sociais. 

Este trabalho discute a importância das redes sociais no 
processo de deslocamento e adaptação em um novo local, 
tendo como referência um grupo de trabalhadores brasilei-
ros que estão em Londres realizando trabalhos considerados 
desqualificados dentro do setor de serviço. Em um contexto 
de crescente deslocamento de indivíduos entre regiões e 
continentes, as redes sociais funcionam como mediadores 
que facilitam esses deslocamentos, uma vez que fornecem as 
informações iniciais para se obter acesso à moradia, trabalho 
e a outros bens materiais ou simbólicos. Contudo, nem sempre 
esses indivíduos que “constituem laços sociais” são solidários 
e nem sempre esses laços vão proporcionar ganhos a todos. 
Inseridos em uma nova lógica social e trabalhando em ativi-

transnacionais, tem realizado visíveis negociações 
discursivas em cenários socioculturais distintos, 
mas, essencialmente estruturados, no nosso en-
tendimento, pela Matriz Religiosa Brasileira – MRB. 
Portanto, a reflexão proposta visa compreender 
inicialmente o expansionismo religioso da IURD 
na Inglaterra a partir da análise preliminar do 
funcionamento discursivo de um espaço midiático 
específico (a internet).

nesta jornada migratória tem sido uma tática 
recorrentemente utilizada por estes brasilei-
ros para evitar deportação. Isto tem indicado 
a criação de uma rede social que envolve não 
apenas as cidades de origem e o local de destino, 
mas outras cidades capazes de facilitar a movi-
mentação destes migrantes até Londres. Ademais, 
através deste trabalho empírico, proponho refletir 
como os conceitos de mobilidade e espaços sociais 
podem contribuir para o entendimento de redes 
sociais para além dos conceitos de global fluids 

e flows, amplamente utilizados nos estudos de 
movimento populacionais.

Nesta pesquisa maior atenção foi dada aos 
imigrantes indocumentados, porque existe uma 
diferença entre os imigrantes indocumentados e 
documentado. Imigrantes indocumentados são, 
por definição, o grupo mais fraco em termos de 
direitos políticos e sociais. Este estudo mostra que 
a maioria dos imigrantes brasileiros teve contatos 
com redes brasileiras já estabelecidas em Milão e 
Londres antes de migrarem. Como resultado, para 
sobreviver muitos brasileiros em Londres e Milão 
compram documentos falsos e alugam documentos 
de amigos para obter acesso à saúde, educação, 
alugar casa e encontrar um trabalho.

dades que não realizariam em seu país de origem, 
esses imigrantes assumem novos valores em relação 
ao trabalho, construindo novas formas de diferen-
ciação e justificação social. A pesquisa é fruto de 
dois momentos distintos. Primeiro foi realizado um 
estudo exploratório, a partir de uma experiência 
como estudante e trabalhador informal durante 
nove meses, na qual foi desenvolvida uma etnogra-
fia das relações sociais e de trabalho na “comuni-
dade” de trabalhadores informais brasileiros. Num 
segundo momento, foram realizadas entrevistas 
em profundidade com o intuito de recuperar a 
trajetória de vida desses trabalhadores migrantes.

12:15-12:45

mesa 3 – transnacionalização religiosa e imigração brasileira

0RGHUDGRU��0DUWKD�&DQ´HOG��8QLYHUVLW\�RI�5RHKDPSWRQ

12:45-13:15 
mesa 4 – mobilidades (mesa geb)

moderador: yara evans, Queen mary university of London

Quando a IURD vira Help Centre: Comunicação e estratégias discursivas online na transnacionalização 

da Igreja Universal do Reino de Deus na Inglaterra  

Dra. Karla Regina Patriota Bronsztein, University of Cambridge

Turista ou trabalhador? Refletindo sobre as rotas migratórias de Brasileiros para Londres 

Gustavo Dias, Goldsmith’s College University of London 

Estratégias de Sobrevivência dos Imigrantes Brasileiros Indocumentados na Europa:  

Um estudo comparativo entre Milão e Londres 

Dr. Edmar da Rocha, Università Degli Studi di Milano
Mobilidade, Trabalho e Redes Sociais: O caso dos brasileiros em Londres

Ângelo Martins Júnior, Goldsmith’s College University of London
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A crise financeira de 2008-2009 deixou um legado de 
baixo crescimento econômico e elevado nível de déficit públi-
co. Políticas de consolidação fiscal parecem ser necessárias 
para trazer a relação dívida pública/PIB a níveis sustentáveis, 
porém não existe um acordo unânime entre os gestores de 
política econômica de como atingir as metas de consolidação 
fiscal sem deteriorar as perspectivas de crescimento econômi-
co e de redução do nível de desemprego. Este estudo tem 
como objetivo principal avaliar os efeitos de políticas fiscais 
no produto interno bruto e outras variáveis macroeconômicas, 
tais como consumo, investimento, emprego, taxa de juros, 
inflação e taxa de câmbio, utilizando modelos de vetores auto 

A pesquisa tem como objetivo analisar o envolvimento 
de países considerados como potências emergentes (Brasil 
e Índia) em relação à prática de intervenções humanitárias 
autorizadas no âmbito das Nações Unidas e na distribuição 
de cooperação para o desenvolvimento. A hipótese com a 
qual se irá trabalhar afirma que o envolvimento dos três 
Estados está relacionado à auto-imagem que cada um desses 
países possui. Auto-imagem esta que é baseada nas suas 

A ideia da criação de uma moeda única remonta às 
origens do Mercosul e perpassa, ainda hoje, o imaginário de 
diversas lideranças políticas de países da América do Sul. A 
despeito da distância entre as intenções e a prática, o perío-
do recente está repleto de novidades. Considerando-se o 
caso sul-americano, a partir da ótica brasileira, este trabalho 
pretende analisar a possibilidade, os custos e as vantagens 
de se aprofundar a cooperação monetária e financeira em 
nível regional. Assumindo que não há horizonte de reformas 
substanciais no sistema monetário internacional no curto 

Legitimidade é uma virtude das instituições políticas e de 
seus atos. A natureza dessa virtude, entretanto, é contestada 
na ciência política. Do ponto de vista normativo, instituições 
são legitimas quando satisfazem diferentes padrões morais. De 
um ponto de vista empírico, instituições são legítimas quando 
acredita-se que satisfaçam tais padrões e que tenham assim 
o direito de governar. No âmbito das relações internacionais, o 
uso do termo é igualmente controverso. Para teóricos realistas, 
por exemplo, a questão de legitimidade refere-se geralmente ao 
direito do mais forte (might is right). Para o direito internacio-
nal, o conceito tende a ser usado como sinônimo de legalidade. 

Sustenta-se, todavia, que legitimidade é produto de um 
processo sócio-político quase-permanente de legitimação que 

regressivos, estimados com base de dados trimestral 
para três economias abertas: Estados Unidos, Reino 
Unido e Brasil. Os resultados mostram que au-
mentos em gastos governamentais têm um efeito 
positivo no nível de demanda agregada e nos sa-
lários. Verifica-se também uma apreciação na taxa 
efetiva de câmbio causada pela entrada de capitais 
estrangeiros e uma deterioração na balança de 
pagamentos devido a perda de competitividade no 
mercado internacional. Os resultados desta pesqui-
sa empírica também indicam mudanças estruturais 
nas dinâmicas fiscais no período pós-1980.

experiências específicas de crescimento econômi-
co, modelos de desenvolvimento adotados e na 
sua identidade como Estados pós-coloniais, que 
informa a maneira como esses países encaram 
as normas existentes relacionadas à cooperação 
para o desenvolvimento e as intervenções huma-
nitárias, principalmente as que utilizam formas 
robustas de uso da força.

prazo e observando-se uma tendência de emersão 
de um sistema multimonetário, o objetivo geral 
é o de responder as seguintes perguntas: (i) seria 
viável o surgimento de um subsistema monetário 
sul-americano centrado na economia brasileira? 
(ii) dadas as assimetrias regionais, como se pode 
avançar na integração sem comprometer o de-
senvolvimento nacional? e (iii) os mecanismos de 
cooperação monetária e financeira hoje existentes 
podem garantir o avanço na integração regional?

visa a justificar as desigualdades inerentes às insti-
tuições políticas, sejam elas nacionais ou interna-
cionais. Nesse sentido, uma instituição regional de 
segurança (Conselho de Defesa da Unasul, Conselho 
de Paz e Segurança da União Africana, etc.) deve 
também constantemente legitimar seus atos através 
de discursos e práticas. Sua própria existência 
enquanto ator de segurança deve ser justificada em 
relação a Estados e organizações globais. Por serem 
regionais, essas organizações ainda manifestam uma 
forte carga simbólica atrelada às identidades locais 
que servem como argumento de legitimação.

11:15-11:45

mesa 1 - políticas econômicas em Âmbito internacional

moderador: roberto borghi, university of Cambridge

11:45-12:15 
mesa 2 – desenvolvimento internacional e segurança regional

moderador: diego Scardone, university of oxford

Uma Avaliação Empírica dos Mecanismos de Transmissão de Políticas Fiscais  

Marcelo Almeida, University of Surrey
Potências emergentes e as normas relacionadas à cooperação internacional e intervenções humanitárias  

Danilo Marcondes de Souza Neto, University of Cambridge 

Integração Monetária e Financeira na América do Sul: A perspectiva brasileira em um sistema  

internacional multimonetário 

Luiza Peruffo, University of Cambridge 

Da Legitimidade das Organizações Regionais de Segurança: Análise do conceito de legitimação 

Gustavo G. Muller, University of Warwick
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A difícil tarefa de individualização e concretização do 
direito que garante um meio ambiente digno, devido a sua 
estrutura abstrata e ao seu teor coletivo, ainda hoje é alvo de 
discussões jurídicas. Em meio ao processo de globalização, a 
troca de experiências nesse campo entre países desenvolvidos 
e em desenvolvimento contribui de forma substancial para 
ambos: em matéria de direito ambiental constitucional existe 
uma visível vantagem dos últimos em relação aos primei-
ros, enquanto o contrário ocorre quando se analisa a faceta 
prática, de implementação do mesmo.

Este artigo constitui-se em uma pesquisa empírica 
guiada pela pergunta se o desempenho acadêmico difere 
entre estudantes observadamente similares matriculados em 
escolas que funcionam em regime de progressão continu-
ada, baseado na não-repetência; e estudantes matriculados 
em escolas de regime seriado, no qual existe a possibilidade 
de repetência. O presente estudo complementa a literatura 
acadêmica pois (i) aborda não apenas estudantes da 4ª série 
mas também da 8ª série; e (ii) utiliza como controles um 
conjunto de fatores que podem estar relacionados com o de-
sempenho acadêmico e também com a progressão continu-
ada. É utilizado um modelo de regressão linear hierárquico 
de 3 níveis (estudante-turma-escola). A variável dependen-

O progressivo entrelaçamento das esferas do direito in-
ternacional e doméstico é um fenômeno comum aos estados 
modernos e impacta profundamente a estrutura de ambos. 
Embora essa constatação venha sendo reproduzida por diversos 
acadêmicos e juristas nos últimos anos, a plena compreensão 
do novo papel desempenhado pelas cortes constitucionais 
que operam “em uma zona mista - nem totalmente nacional 
nem totalmente internacional” ainda não foi alcançada. Juízes 
nacionais têm contribuído com tais transformações não apenas 
através da aplicação do direito internacional aos quais seus 
respectivos estados estão vinculados, mas também têm adotado 
o direito comparado ao decidir casos paradigmáticos. Juízes 
“emprestam” fundamentos de decisões selecionadas de tribu-
nais domésticos estrangeiros para decidir seus próprios casos.

As práticas avaliativas realizadas por professores se-
cundários tem sido motivo de preocupação e discussão 
no meio acadêmico nos últimos anos, particularmente em 
relação à implementação da avaliação formativa em sala aula. 
Apesar de essa modalidade ser defendida como uma prática 
importante, ainda existem poucas pesquisas unindo-a com a 
Educação Matemática e às escolas brasileiras. Seguindo esse 
argumento, realizei uma survey via um questionário online. Os 
professores foram questionados, entre outros aspectos, sobre a 
frequência com que aplicam certos tipos de avaliações e qual 
a importância dada a cada um deles. Os resultados mostraram 
que provas e tarefas de casa ainda são os métodos mais uti-
lizados pelos professores ao avaliarem seus alunos, enquanto 

O presente estudo busca, a partir de uma breve 
análise da importância conferida à proteção ambi-
ental nas ordens constitucionais brasileira e alemã, 
determinar o papel do Estado na proteção ambiental 
como garantidor de um mínimo existencial ecológi-
co. Com isso, pretende-se contribuir para a discussão 
jurídica acerca da implementação da proteção 
ambiental, não apenas no Brasil e na Alemanha, mas 
também em países que enfrentam ou possam ainda 
vir a enfrentar o mesmo desafio.

te é a proficiência de estudantes na prova do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) em escolas públicas primárias do 
Estado de São Paulo no ano de 2003. Enquanto 
nenhuma diferença estatisticamente significante 
foi encontrada na proficiência média na prova do 
SAEB entre estudantes matriculados em regime 
de progressão continuada e entre os matriculados 
no regime seriado para a 4ª série, foi encontrada 
evidência de que estudantes cursando a 8ª série 
sob a progressão continuada pontuam, em média, 
significantemente mais baixo do que estudantes 
observadamente similares sob o regime seriado.

Este artigo apresenta brevemente os recentes 
desenvolvimentos constitucionais no Brasil e na 
América do Sul responsáveis pela introdução de 
permeabilidade jurídica em relação ao direito 
internacional dos direitos humanos. Partindo deste 
contexto, argumento que os avanços jurídicos na 
região contribuem para o desenvolvimento do plu-
ralismo jurídico, cuja origem se encontra na prática 
do diálogo judicial para além de mera referência 
persuasiva na tomada de decisão. Tais transfor-
mações, apesar de reforçarem a consolidação do 
direito internacional dos direitos humanos, cristali-
zam o papel central dos tribunais nacionais como 
“corte natural” do direito internacional. 

que auto-avaliação e avaliação entre pares ainda 
são métodos pouco utilizados. Além disso, os cursos 
de capacitação realizados pelos professores nos úl-
timos dois anos tem tido pouca influência em suas 
práticas de sala de aula, enquanto que as práticas 
avaliativas realizadas pelos professores são total-
mente baseadas em suas concepções de ensino. 
Assim, mais pesquisas são necessárias para que a 
avaliação formativa seja realmente implemen-
tada nas salas de aula de matemática das escolas 
públicas brasileiras, assim como uma análise mais 
profunda dos cursos de capacitação oferecidos  
para esses professores.

12:15-12:45

mesa 3 - perspectivas Jurídicas internacionais e comparadas

moderador: ana Paula Jubran, London School of economics and Political Science

12:45-13:15 
mesa 4 – políticas da educação

moderador: bruno medeiros, university of Cambridge

A Garantia do Mínimo Existencial Ecológico como Dever do Estado:  

Análise comparativa das perspectivas alemã e brasileira 

Julia Mattei de Oliveira Maciel, Universität zu Köln/King’s College London 

Políticas de Não-Repetência e Desempenho Acadêmico de Estudantes na Educação Primária Pública 

no Estado São Paulo: Evidências a partir do SAEB 2003 

Luana Goveia, University of Oxford 

A Internacionalização do Direito Brasileiro:  

O diálogo entre cortes constitucionais e construção do pluralismo jurídico 

Michael Freitas Mohallem, University College London
Práticas Avaliativas de Professores de Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio no Brasil 

Melise Maria Vallim Reis Camargo, University of Cambridge
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A agropecuária mundial tem enfrentado situações desa-
fiadoras. Ao mesmo tempo em que a demanda por alimentos 
vem aumentando consideravelmente, questões ambientais 
relacionadas ao uso da terra e da água, à conservação da 
biodiversidade e à emissão de gases de efeito estufa (GEE) pres-
sionam o setor para se tornar mais eficiente na exploração dos 
recursos naturais. A produção mundial de carne está projetada 
para aumentar de 229 milhões de toneladas em 1999-2001 
para 465 milhões de toneladas em 2050, e a produção de leite 
de 580 milhões de toneladas para 1.043 milhões de toneladas 
nesse mesmo período. Na pecuária, o Brasil ocupa posição de 
destaque no mundo. Atualmente o país possui o maior rebanho 

A pesquisa leva em consideração as especificidades do 
setor industrial de vacinas e dinâmicas de colaboração entre 
academia e empresa no processo de invenção de uma nova 
vacina. Como estudo de caso, optou-se por analisar patentes 
de vacinas contra a dengue. A escolha baseou-se em critérios 
relacionados à alta incidência de dengue no mundo e inexis-
tência de vacina licenciada contra essa doença. As informa-
ções sobre os inventores foram obtidas através da proxy 
patentes e analisadas a partir de metodologias de análise de 
redes sociais e referencial teórico oriundo da economia evolu-

Bactérias redutoras de sulfato (BRS) representam um 
grande problema na indústria petrolífera, pois causam dete-
rioração da qualidade do óleo, acidificação do reservatório, e 
corrosão das estruturas metálicas da plataforma. No entanto, 
BRS podem ser muito úteis na remediação de sítios impac-
tados por petróleo, transformando constituintes tóxicos em 
produtos inócuos. A compreensão do metabolismo destes 
micro-organismos é de extrema relevância. O presente 
estudo utilizou sedimento estuarino para construção de 
microcosmos em meio seletivo para BRS e os submeteu a 
diferentes condições, variando concentrações de nutrientes, 
tempos de incubação e presença e ausência de óleo. Análises 
do óleo residual, após diferentes tempos de incubação, 
indicaram degradação de hidrocarbonetos em diferentes 

Esse trabalho propõe uma via de interpretação sociológica 
das implicações do desenvolvimento científico e tecnológico 
na sociedade contemporânea. A partir do referencial analíti-
co-conceitual dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecno-
logia (ESCT), propomos uma discussão sobre o processo de 
definição e estabelecimento de agendas de pesquisas na área 
das ciências biomédicas. O objeto de estudo é o processo de 
formatação dos instrumentos de gestão e financiamento da 
pesquisa em biologia molecular do câncer na cidade de São 
Paulo, ao longo da segunda metade do século XX. O foco da 
análise é o processo de emergência das iniciativas de apoio 
à pesquisa em Oncologia molecular a partir dos anos 1980, 
dadas às transformações no conteúdo da produção científica 

comercial bovino, com 171,6 milhões de cabeças e 
detém, aproximadamente, 20 % do mercado da car-
ne, sendo o 6o maior produtor de leite. Na pecuária, 
o gás metano, formado a partir da fermentação 
entérica dos carboidratos, é o principal responsável 
pelas emissões no setor. A elucidação dos mecanis-
mos biológicos do processo de metanogênese assim 
como o efeito de metabólitos secundários de plantas 
tropicais como agentes redutores da produção 
de metano ainda constituem uma barreira para o 
desenvolvimento de práticas sustentáveis na redução 
da produção de GEE na agropecuária.

cionária. Tendo em vista os altos investimentos e 
incertezas associados ao processo de pesquisa e de-
senvolvimento de uma vacina segura e eficaz con-
tra dengue, os resultados apontam uma complexa 
rede de relações entre academia e empresa a partir 
da qual, por diferentes motivos, as instituições 
acessam conhecimentos específicos, competências 
complementares e recursos para maximizar as pos-
sibilidades de obterem a nova vacina. 

níveis para cada condição estudada. Após 231 
dias de incubação, a condição que continha óleo 
e elevada concentração de nutrientes apresentou 
significativa redução na concentração de alcanos. 
Análises moleculares indicaram a presença de 
genes de degradação de alcanos e hidrocarbone-
tos aromáticos em microcosmos da condição com 
óleo e baixa concentração de nutrientes a partir 
de 105 dias de incubação. Em todas as condições 
nas quais houve degradação de óleo também 
nota-se consumo de sulfato. Os resultados indi-
cam que a degradação do óleo foi realizada por 
comunidades de bactérias redutoras de sulfato.

paulistana e na configuração de sua plataforma 
política. Os mecanismos de organização da prática 
científica, a definição dos instrumentos de fi-
nanciamento e a configuração das bases biotec-
nológica que sustentam o campo são importantes 
cenários para se entender como interagem os 
atores sociais envolvidos no surgimento de uma 
nova agenda de pesquisa. Ademais, os processos de 
globalização dos regimes de produção científica 
têm alterado os esquemas de regulação e difusão 
do conhecimento, assim como o próprio papel do 
cientista na política contemporânea. 

11:15-11:45

mesa 1 - novas tecnologias para a gestão do meio ambiente

moderador: tatiana Porto, university of essex 

11:45-12:15 
mesa 2 - a realidade das politicas de p&d no brasil

moderador: Paulo amaral, university of Cambridge 

Mecanismos de Mitigação de Produção de Metano em Animais Ruminantes: Uma visão sistêmica 

Dr. Helio Rezende de Lima Neto, Newcastle University 
Dinâmicas de Colaboração entre Academia e Empresa no Processo de Invenção de Vacinas Contra Dengue  

Bethânia de Araújo Almeida, Fundação Oswaldo Cruz/University of Sussex 

Degradação de Hidrocarbonetos de Petróleo por Bactérias Redutoras de Sulfato

Luiza Andrade, Newcastle University

Produzindo Células, Genes e Fatos: Uma análise social da emergência do campo de oncologia molecular 

na cidade de São Paulo, Brasil 

Renan Gonçalves Leonel da Silva, UNICAMP/University of Edinburgh
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Introdução: Aponta-se a alta incidência de pessoas com HIV/
Aids no Brasil e no mundo, bem como a incidência de agravos 
em decorrência disso, dentre eles, a perda auditiva, que está 
sendo relatada na literatura como uma alteração frequente 
nesta população. Ela pode incidir em orelha externa, média e/
ou interna, com etiologia relacionada ao uso de antirretrovirais 
por tempo prolongado, ação do vírus no sistema auditivo e/ou 
presença de doenças oportunistas.

Objetivo: Descrever o perfil audiológico de pessoas com HIV/
Aids atendidas em um Centro de Referência Estadual em Doen-
ças Infecciosas e Parasitárias do Estado de Santa Catarina.

Metodologia: Realizou-se um estudo transversal, descri-
tivo, com amostra não probabilística de indivíduos adultos 
com HIV/Aids, no ano de 2011. Avaliou-se: idade, sexo, esco-

Killer Immunoglobulin-like Receptors (KIRs) são receptores 
presentes na superfície de células Natural Killer (NK), as quais 
atuam no sistema imune humano, destruindo patógenos ou 
células infectadas através da interação entre seus receptores e 
antígenos-alvo. KIRs destacam-se entre esses receptores princi-
palmente devido a sua extensa variabiliade. Mais de uma dúzia 
de genes KIR foram identificados, e a combinação destes genes 
entre indivíduos é bastante variável. Tal variabilidade pode estar 
relacionada com a modulação da resposta imune, o que o torna 
frequente alvo de estudos de associações com doenças. The 

Allele Frequency Net website (www.allelefrequencies.net, AFND) 
constitui um banco de dados web destinado a armazenar dados 

O “Continuous Update Project-World Cancer Research 

Fund (CUP/WCRF)” – é uma revisão continuada da pesquisa 
em nutrição e câncer. O objetivo do trabalho foi realizar uma 
revisão sistemática e meta-análise da relação entre o folato e 
o câncer de mama, utilizando os dados do CUP. A partir de 32 
artigos elegíveis, verificou-se que o consumo total de folato, 
incluindo suplementos e alimentos fortificados, foi analisado 
em onze estudos de coorte, que fazem parte desta metanálise. 
Não foi verificado associação significativa estatisticamente 
na análise “Alto vs Baixo” (RRresumo: 1,01; CI 95%:0,93-1,10, 
I2= 54,2%, p=0,016). A subsequente estratificação por região 
geográfica, estado menopausal e os valores de recomendação 
não evidenciaram associação significativa. Os valores de 

Laparocerus (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) é 
o gênero mais diverso das Ilhas Canárias com 128 espécies 
endêmicas descritas para o arquipélago até o momento. Pouco 
se sabe do por quê esse gênero se irradiou tão extensiva-
mente. Para se entender os fatores que podem ter promovido 
a diversificação dentro do gênero, utilizamos DNA mitocon-
drial (COII) e nuclear (ITS2) no complexo Laparocerus tes-

sellatus, um grupo morfologicamente bem definido de oito 
espécies distribuídas em quatro Ilhas Canárias. Análises foram 
feitas com árvores filogenéticas e redes de haplótipos. Dados 
de DNAmt mostram uma história evolutiva mais complexa 
do que os dados de ITS2 e revelam a importância da geogra-
fia na estruturação da diversidade genética intraespecífica. 

laridade, tipo e grau de perda, presença ou não de 
sinais e sintomas otoneurológicos, configuração 
audiométrica, curva timpanométrica, reflexos 
acústicos contralaterais e indicação de uso de 
prótese auditiva nos sujeitos com diagnóstico de 
perda auditiva. 

Conclusões: Perante os resultados obtidos, 
observamos a prevalência de perda auditiva 
neurossensorial bilateral, incidência maior no 
sexo masculino e maior comprometimento nas 
frequências altas. Os pacientes com audição 
normal apresentaram configuração audiométrica 
descendente, timpanometria com curva tipo A e 
ausência de reflexos acústicos contralaterais.

imunogenéticos (incluindo genes KIR) de diversas 
populacões. O presente trabalho propõe a inclusão 
de um banco de dados de associações de KIR com 
doenças no website AFND, incluindo dados genéti-
cos, origem da população e etnia, tamanho amostral 
de pacientes e controles, dados estatísticos e dados 
bibliográficos. Um protótipo da interface gráfica foi 
desenvolvido, contendo o sistema de busca de dados 
e o formulário de submissão de dados pelos próprios 
autores. Acreditamos que esta ferramenta auxiliará 
na compreensão da complexidade do KIR e o seu 
papel na modulação da resposta imune.

ingestão na última categoria de exposição ultra-
passava a recomendação em todos os trabalhos, 
com exceção de um. Nossos dados não evidenciam 
relação de proteção ou risco para o desenvolvimen-
to de câncer de mama de acordo com o consumo 
de folato, porém, há grande heterogeneidade 
entre os estudos. A descrição de um possível efeito 
deletério do ácido fólico na progressão do câncer 
em conjunção com a adoção de programas de for-
tificação de alimentos com ácido fólico em vários 
países, incluso o Brasil, tornam a investigação desta 
questão relevante para a saúde pública.

Ambos genes mostram que L.lopezi da Gran Canaria 
não pertence a esse complexo. Entre as espécies 
restantes, dados nucleares sugerem que o ances-
tral comum do grupo habitava Gran Canaria e 
que as espécies dessa ilha evoluíram in situ. Dados 
mitocondrias sugerem uma complexa história de 
colonização entre as outras ilhas, com as espé-
cies Laparocerus sp.1 (La Palma) e L. bimbache (El 
Hierro) sendo potencialmente o produto de mais de 
um evento de colonização. Identitades taxonômicas 
provisionalmente atribuídas com base na variação 
morfológica interespecífica não foram corrobora-
dos pelos dados moleculares.

12:15-12:45

mesa 3 - estudos sobre saúde pública no brasil

moderador: Paromita majumder, university College London

12:45-13:15

mesa 4 - estudos em genética aplicados à saúde e ecologia

moderador: Cristina ariani, university of Cambridge

Perfil Audiológico de Pessoas com HIV/AIDS Atendidas em um Centro de Referência Estadual 

Luciana Ferreira Cardoso Assuiti, Universidade Federal de Santa Catarina 
Um Banco de Dados Público de Associação entre Genes KIR e Doenças  

Louise Yukari Cicalise Takeshita, University of Liverpool 

Revisão Sistemática e Meta-Análise da Relação entre o Folato e o Câncer de Mama

Dra. Dirce Maria Lobo Marchioni, USP/Imperial College

Por quê Existem Tantas Espécies de Laparocerus (Curculionidae)nas Ilhas Canárias? 

Christiana M. A. Faria, University of East Anglia
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De acordo com um levantamento sobre o estado atual da 
gestão de resíduos sólidos no Brasil (ABRELPE, 2010), os prin-
cipais problemas atuais são o aumento do volume de resíduos 
gerados e a necessidade de encontrar destinos finais ade-
quados para isso. De 2009 a 2010, a quantidade de resíduos 
aumentou em seis vezes a taxa de crescimento da população e 
cerca de 60% das 173,583 toneladas de resíduos coletados por 
dia foi indevidamente depositado em aterros não controlados 
ou lixões (Ibid.). Além disso, um outro desafio para o país é a 
questão da informalidade. Freitas e Fonseca (2011) estimam 
que existam cerca de 800 mil catadores no setor informal, 
60% dos quais, trabalhando em circunstâncias de muito baixa 

eficiência. Este fato predominante sustenta as bai-
xas taxas de reciclagem. Só para dar um exemplo, 
de acordo com o CEMPRE (2012), apenas 14% dos 
municípios têm programas de reciclagem.

Em 2010, foi aprovada a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Essa legislação prevê perspectivas 
inovadoras que devem produzir uma rápida trans-
formação nas atividades relacionadas à gestão de 
resíduos. Através de revisão de literatura e análise 
de políticas públicas, esta pesquisa tem como 
objetivo discutir as implicações da adoção da nova 
legislação no Brasil. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil

Alexandre Pereira, King’s College London

O desenvolvimento tecnológico, paralelamente ao cientí-
fico, demonstra êxitos nos mais diversos campos da vida 
social, de que não é exceção a economia dos produtos ditos 
regionais ou tradicionais. Correspondendo às dinâmicas de 
transformação deste campo, o Brasil vem avançando com a 
formulação e aplicação de legislação compatível com norma-
tivas também de origem técnico-científica. 

Na exploração do Açaí observa-se um processo de avanço 
na eficácia de práticas produtivas desde o cultivo, passando 
pela preparação atá o consumo, que incrementa a economia 
regional, gerando receitas maiores através da industrialização 
e crescente exportação. 

É necessário, todavia, avaliar o impacto destas transfor-
mações. Tendemos a considerar, numa primeira abordagem 

dos aspectos técnicos desta prática social re-
gionalmente localizada, que o uso tradicional do 
Açaí pela população paraense não conflitua com a 
incorporação de processos científicos e tecnológi-
cos, quando se privilegia o tratamento do produto, 
desde a colheita até a embalagem, para consumo 
no mercado mundial. 

O arsenal moderno de polpadeiras, máquinas de 
lavagens dos frutos, batedeiras, câmaras frias para 
estocagem , pasteurizadores, ventiladores industri-
ais e utensílios específicos para remoção de polpa, 
são utilizados sob orientação técnica que garante a 
aceitabilidade dos derivados do Açaí num mercado 
alargado, independentemente dos usos tradicionais.

Desenvolvimento Tecnológico e Culturas Tradicionais: O caso do açaí 

Anete Costa Ferreira, Fórum Landi – Universidade Federal do Pará

atrium - exPoSição de PôStereS

O estudo trata da transição dos governos Fernando Hen-
rique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, no qual, compreen-
dem-se os conceitos de paradigmas das Relações Internacio-
nais do Brasil, com destaque para a mudança nos paradigmas 
normal ou neo-liberal (1990-2002) para o Logístico (2003 
até os dias atuais).

Para analisar como os pensadores brasileiros da política 
externa interpretam tais eventos e circunstâncias, surgiram 
conceitos de paradigmas. Para entendê-los se faz necessário 
abordar que a política externa brasileira pode ser dirigida em 
quatro grandes paradigmas, que podem ser adotados para dar 
inteligibilidade da ação dos dirigentes até os dias de hoje: o 
paradigma liberal-conservador (1810-1930), o paradigma de-

senvolvimentista (1930-1990), o paradigma normal 
ou neoliberal (1990-2002), e o logístico (2003).

O paradigma normal tinha como perspectiva 
atuar no sistema em vez de reformá-lo. No para-
digma logístico, o objetivo era defender os inte-
resses nacionais diante da expansão da estrutura 
hegemônica do capitalismo. 

As diferenças e semelhanças dos paradigmas 
normal ou neo-liberal e Logístico (tendo as teorias 
de Relações Internacionais como base), a abordagem 
da história da política externa brasileira, os impac-
tos e os planos para o futuro são as chaves para a 
análise deste período da política externa brasileira.

A Inserção Internacional do Brasil: A transição dos paradigmas normal ou neo-liberal para o logístico

Fernanda Requião, Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Nathália Viggiano, University of East London

Introdução: Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é caracterizado 
pela ocorrência de episódios de elevação do humor mania/hipo-
mania e depressão. Déficits cognitivos, principalmente relacio-
nados as funcoes executivas (FE) são achados comuns em todas 
as fases do transtorno. Considerando-se o impacto funcional 
negativo resultantes do comprometimento das FE, justifica-se o 
investimento no desenvolvimento de avaliaçoes quantitativas. 

Objetivo: Realizar a adaptação e validação da versão bra-
sileira da DEX-R.

Métodos: Pacientes TAB (n=120), sujeitos controles (n=300). 
DEX-R foi desenvolvida para avaliar dificuldades cotidianas, 
relacionadas as FE, abrangendo problemas de atenção, memória, 
processamento, regulação comportamental e emocional. Os 
itens são avaliados com uma escala likert de cinco pontos. Os 
procedimentos adotados foram aprovados no comitê de ética 

local. Foi adotado um nivel de signficancia p>.05. 
Resultados: Comparacoes entre os grupos foram 

significativas, inclusive considerando-se os subtipos 
do TAB. Na analise exploratoria foram encontrados 
tres fatores congruentes com descricao clinica de 
comprometimento dos circuitos orbitofrontal, cin-
gulo anterior e dorsolateral. 

Conclusao: DEX-R mostrou-se eficaz para men-
suracao das FE e do comprometimento funcional 
resultante. Destaca-se a disponibilizacao no Brasil 
uma escala de facil aplicacao, transdisciplinar, cujos 
escores apresentam-se uteis tanto para determi-
nação do nível de acometimento, bem como para a 
determinação de medidas de eficácia de intervenção 
em neuropsiquiatria.

Investigação das Propriedades Psicométricas de um Questionário de Auto-avaliação das Funções Executivas  

(DEX-R) em Pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar

Fabrícia Quintão Loschiavo-Alvares, The Oliver Zangwill Centre
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O Dictionary of Natural Products descreve dados químicos 
e estruturais para aprox. 100.000 produtos naturais, além de 
destacar a importância destas substâncias, que apresentam 
variadas atividades biológicas e terapêuticas de importância 
para a humanidade. Dentre os reinos da natureza, os vegetais 
têm contribuído de forma significativa, fornecendo substâncias 
aplicáveis na profilaxia e tratamento de doenças. A obtenção de 
vários diterpenos com diferenças estruturais pode proporcionar 
um consistente estudo de atividade biológica, podendo resultar 
em uma descoberta de compostos bem mais ativos e promis-
sores para uma eventual elaboração de um fármaco.

Inicialmente foi preparado o extrato diclorometânico de 
Mikania glomerata da planta seca e moída. Este extrato é 
então submetido à separação cromatográfica de seus com-

ponentes até a obtenção do ácido caurenóico de 
forma pura. Uma vez isolado, o ácido caurenóico 
teve sua estrutura determinada através de análise 
por RMN.

O ácido caurenóico foi submetido às reações de 
Epoxidação, Ozonólise e de Baeyer-Villiger obten-
do-se resultados expressivos. Os produtos foram 
encaminhados para os ensaios biológicos.

Pode-se concluir que a obtenção de diterpenos 
com diferenças estruturais pode proporcionar um 
consistente estudo de atividade biológica, podendo 
resultar em uma descoberta de compostos bem 
mais ativos e promissores para uma eventual elabo-
ração de um fármaco.

Obtenção de Derivados Semi-Sintéticos de Ácido Caurenóico e a Avaliação de suas Atividades Biológicas

Priscilla Mendonça Matos, UNIFRAN / University of East Anglia

Uma das fontes de celulose é a casca da laranja, mate-
rial produzido em grande escala como rejeito das fábricas de 
sucos, sendo a casca responsável por 50% do peso da laranja 
que produz o suco. A casca contém açúcares, celulose, pectina 
e limoneno, produtos com aplicabilidade como adoçantes, 
flavorizantes, filtros purificadores e catalisadores. No momento, 
a separação destes componentes é um grande desafio. Trata-
mento da casca com microondas foi proposto como alternativa 
promissora comparando aos processos existentes porque é con-
trolável, seletivo e muito eficiente em sistemas aquosos. Como 
importantes resultados deste projeto, foi descoberto que celu-
lose com alto grau de pureza e com estrutura mesoporosa pode 

ser obtida, juntamente com pectina e limoneno, 
a partir da casca da laranja em condições brandas 
(180 °C, 10 minutos, 120 PSI, 300W de potência). A 
pureza da celulose foi confirmada por análise ter-
mogravimétrica (TGA) e análise por infra-vermelho 
(FT-IR ATR). A análise por difração de raios-x (XRD) 
mostrou que o material possui boa cristalinidade, o 
que abre portas para a obtenção de material meso-
poroso, estável e cristalino (volume de poro ~ 0.5 
mL/g e SBET ~ 140 m2/g) para aplicação em catálise 
heterogênea, processos de purificação, cromatogra-
fia quiral e produção de materiais compósitos.

Extração de Celulose Mesoporosa Assistica por Microondas a Partir da Casca de Laranja

Miral Miranda Neto, University of York

mesa redonda

14:15-16:00 
mesa redonda: o pesquisador e a internacionalização da c&t 

moderador: emilene Zitkus, Presidente da CubS 

Professor Broom has published over 300 refereed 
papers, lectured on animal welfare in 38 countries 

and served on UK (FAWC and APC) and Council of Europe com-
mittees. He has been Chairman or Vice Chairman of EU Scientific 

Roberta Gregoli é doutoranda na Universidade de 
Oxford, onde estuda a representação de gênero 

Committees on Animal Welfare 1990 – 2009 and has 
been a member of the European Food Safety Author-
ity Scientific Panel on Animal Health and Welfare until 
June 2012. He chaired the O.I.E. group on Welfare of 
Animals during Land Transport. 
Amongst his eight books are Stress and Animal Welfare 
(Broom and Johnson 1993/2000, Kluwer), Coping with 

Challenge: Welfare in Animals including Humans (Broom 
ed. 2001, Berlin: Dahlem University Press), The Evolution 

of Morality and Religion (2003, Cambridge University 
Press), and Domestic Animal Behaviour and Welfare, 4th 
edition, (Broom and Fraser 2007, CABI). 

no cinema popular brasileiro. É recipiente das bolsas 
Clarendon, Santander e Queen’s College. É mestra 
com honra e louvor pelo programa Erasmus Mundus 
Crossways in Humanities nas Universidades de Sheffiled 
(Inglaterra), Perpignan (França) e Nova de Lisboa (Por-
tugal). É Presidente da EMA Women, a rede de mulheres 
da Associação de Alunos e Ex-alunos Erasmus Mundus 
(EMA) e, no Brasil, promove a divulgação da teoria e 
crítica feminista através do blog Subvertidas.

Prof. donaLd Broom 

(M.A.,Ph.D., Sc.D.) Professor of Animal Welfare,  
Department of Veterinary Medicine 1986-2009  
(now Emeritus) University of Cambridge

roBerta gregoLi 

University of Oxford 

Parcerias com Universidades e Instituições Bra-
sileiras: Mudanças e Desafios ao Longo dos Anos

O Papel do Pesquisador Brasileiro na Formação 
de Parcerias Internacionais

Reconhecimento de Diplomas  
Estrangeiros no Brasil

Possui graduação em medicina veterinária na PUC-RS 
(1983), doutorado em bem-estar animal pela Univer-
sidade de Cambridge (1992) – tornando-se o primeiro 

veterinário do mundo com doutoramento na área – e pós-doutorado 

na Universidade de Munique (1996). Atualmente é profes-
sor catedrático na SRUC e professor adjunto na Michigan 
State University, após passagem na Norwegian School of 
Veterinary Science onde criou o programa de ensino e pes-
quisa em bem-estar animal. É coordenador das atividades 
de estratégia de internacionalização do SRUC, responsável 
pela elaboração de um memorandum of understanding 
com a EMBRAPA. Coordena também o projeto Animal 
Welfare Indicators (AWIN), com financiamento da União 
Européia e que possui no Brasil um centro de atividades de 
disseminação de informação científica.

Prof. adroaLdo ZaneLLa

Chair in Animal Health & Welfare,  
Scottish Rural College (SRUC) 

meSa redonda



24 25

5o congresso abep - uk institucional10/11/2012 | Centre of Latin ameriCan StudieS | univerSity of Cambridge

16:15-17:55 
mesa redonda: desafios da internacionalização da c&t  

no brasil contemporÂneo
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Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade 
Hebraica de Jerusalém (1980), mestrado em Master 
of City Planning - University of California at Berkeley 

(1982) e doutorado em Ciência Econômica pela Universi-
dade Estadual de Campinas (1992). Foi Diretor do Instituto 
de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Tem 
experiência na área de Economia, com ênfase em Organi-
zação Industrial e Estudos Industriais, atuando principal-
mente nos seguintes temas: competitividade industrial, 
política industrial e de inovação, Mercosul, integração 
econômica, investimento direto estrangeiro e indústria 
automobilística. Atualmente é Presidente do Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

Prof. dr. mariano LaPLane

Presidente do Centro de Gestão e  
Estudos Estratégicos (CGEE) 

Internacionalização e Oportunidades nos 
Setores Público e Privado

Graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestranda 
em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC-SP). Anteriormente 
foi presidenta da União Estadual dos Estudantes de 
Minas Gerais (UEE-MG) diretora da União Nacional dos 
Estudantes (UNE).

Luana Bonone

Presidente da Associação Brasileira de  
Pós-Graduandos (ANPG)

O Processo de Internacionalização do  
Conhecimento e Tecnologia no Brasil  
Visto de Dentro

A Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores no Reino Unido 
é uma entidade civil e sem fins lucrativos com sede em Londres e fundada em 1980 para 
congregar estudantes de pós-graduação e pesquisadores brasileiros no Reino Unido. 
São finalidades da associação promover e incentivar o debate e atividades científicas, 
políticas, sociais, econômicas e culturais relacionadas ao Brasil; assim como representar 
seus membros e suas demandas. O Congresso de 2012 será realizado pela primeira vez em 
Cambridge após ter sido organizado anteriormente na cidade de Oxford em 2004 (Oxford 
Centre of Brazilian Studies) e 2010 (Wolfson College); e em Londres em 2006 (Universidade 
de Londres) e 2011 (King’s College). 

A Sociedade Brasileira da Universidade de Cambridge (CUBS) foi fundada com o propósito 
de congregar brasileiros e aqueles interessados pelo Brasil que residem em Cambridge. 
Os objetivos da sociedade são o de promover a cultura brasileira; facilitar o network 
acadêmico entre pesquisadores interessados no Brasil, e; auxiliar estudantes brasileiros em 
Cambridge assim como aqueles interessados em estudar na universidade. A sociedade foi 
fundada em 2011 e desde então organizou diversos eventos sociais e acadêmicos como a 
primeira Conferência Oxbridge em abril de 2012.

A Implementação do Programa Ciência sem 
Fronteiras no Reino Unido

Dr Juliana Bertazzo oversees the implementation of 
Brazilian Education Cooperation programmes in the 

UK. Shortly before she joined the Academic Section of 
the Embassy of Brazil in London, Dr Bertazzo taught 
a postgraduate course at the University of Oxford for 
two academic years. She has also taught undergradu-
ate courses in Germany and in Brazil. In London, she 
served as an Associate at the LSE and supervised a 
Master’s dissertation at the Institute for the Study of the 
Americas. Dr Bertazzo earned a PhD from the University 
of Campinas, Brazil and also did postgraduate studies in 
Washington, D.C. (USA).

dr. JuLiana BertaZZo

Setor Acadêmico, Ciência sem Fronteiras,  
Embaixada do Brasil no Reino Unido
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