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ATA ASSEMBLÉIA ABEP – 15/02/2013 

 
Presentes: 
Camila Condilo (CC), Gabriel Silvestre (GS), Martha Canfield (MC), Diego Scardone (DS),  Carolina 
Alves (CA), Alexandre Strepasson (AS), Eduardo Debiagi (ED), Manuela Afonso (MA), Daniel Stevens 
(DS) e Daniel Mangabeira (D) 
 

1. Atividades Gestão 2012/2013 

 Organização do Congresso 2012 
A organização do 5 Congresso da ABEP, a experiência de co-organização com a Cambridge 
University Brazilian Society (CUBS) e os patrocínios conseguidos foram discutidos. GS relatou 
os resultados da pesquisa de opinião feita com o público presente no congresso que foi 
geralmente positiva, com alguns pontos relativos à programação a serem avaliados.  
AS e ED levantaram sugestões relativas à estratégias de patrocínio através da Câmara 
Brasileira de Comércio. 
 

 Responsabilidade Social 
Com a organização do congresso a diretoria abriu espaço para a divulgação de outras 
iniciativas civis como a da ABRIR que promove o ensino da língua portuguesa aos filhos de 
pais brasileiros nascidos no Reino Unido. MC relatou sobre o restrito sucesso atingido e a 
doação feita pela ABEP. 
 

 Café Brasil, eventos culturais e Palestra FOCUS 
Foram apresentadas as experiências com a realização de duas edições do Café Brasil e do 
festival de cinema brasileiro. DS e CC discutiram sobre a experiência de participação no 
evento FOCUS como meio de atingir um público maior que os presentes na rede da ABEP 

 Novo website e atualização Manual da Ilha  
A necessidade de reformulação e melhorias do novo site da ABEP foram discutidas. AS 
levantou a questão de moderação e volume de emails diários. MC informou como a 
moderação atual é feita e GS informou da possibilidade do usuário formatar suas opções de 
email no Yahoo Groups da Abep para um resumo diário. Tal operação será mais divulgada 
com os usuários da lista. CC informou sobre o trabalho em andamento a ser concluído até o 
fim da gestão com a atualização no Manual da Ilha, que terá informações para muitas 
solicitações feita pela lista (ex. moradia, volta ao Brasil etc.). 
 

 Posicionamento caso London Metropolitan 
O papel da Abep como interlocutor e posição no caso da London Metropolitan que retirava 
de estudantes brasileiros o visto de estudo foi discutido. AS salientou a experiência hostil 
muitas vezes vivida por estudantes com o UK Border Agency por conta da necessidade de 
registro e monitoramento via faculdade. DS explicou como as novas cotas de imigração 
afetam estudantes estrangeiros e a falta de orientação sobre procedimentos de retirada de 
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visto no Brasil. CC informou sobre conversas com a embaixada a respeito da experiência 
imigração e estudo. 
 

 Relações institucionais  
Foi apresentado o trabalho de relações institucionais desenvolvido pela gestão. DS informou 
sobre reuniões recentes com a International Unit da Universities UK responsável pelo elo 
institucional das universidades britâncias com o exterior. Conversas em andamento 
apontam a oportunidade de trabalhos conjuntos com a disponibilização de informações aos 
estudantes brasileiros. CC discutiu como a criação de uma nova posição dedicada aos 
assuntos acadêmicos na embaixada criou novos canais de relacionamento com o governo 
brasileiro e o relacionamento desenvolvido com a Associação Nacional de Pós-Graduandos 
(ANPG) e outras associações acadêmicas no Brasil. CA relatou sobre o contato com outras 
ABEPs na Europa e as dificuldades em estabelecer uma agenda conjunta. 
DS informou, como representante da National Union of Students, das oportunidades de 
estreitamento de relações com a ABEP. MA e AS sugeriram novas formas de aumentar a 
visibilidade da ABEP no Brasil através de contatos com as reitorias, deptos. de relações 
internacionais nas universidades e a embaixada britânica. 
 

 Cartas e abaixo-assinados enviados às agências de fomento à pesquisa 
Foi apresentado o trabalho da gestão com a mobilização dos estudantes e contato com as 
agências de fomento. CC relatou a experiência da carta encaminhada no primeiro semestre 
sobre a revisão dos valores das bolsas de estudo e o abaixo-assinado mais recentemente 
com os atrasos de pagamentos. GS informou sobre o trabalho em curso sobre a incidência 
de descontos de taxas bancárias. 
MA levantou a questão de problemas recentes com as mudanças no método de pagamento 
feito pelo Banco do Brasil e AS discutiu sobre os limites da atuação institucional e o papel do 
Ministério Público. 
 

2. Prestação de Contas 

 Apresentação livro-caixa e aprovação de contas 
Foi apresentado aos presentes o orçamento relativo à organização do congresso, principal 
atividade financeira da gestão. MC relatou sobre a atração de patrocínios e o saldo positivo 
atingido. O saldo atual do orçamento da ABEP foi apresentado, com acréscimo em 30% do 
orçamento inicial da gestão. Foram discutidos os gastos com a reformulação do website e 
custos fixos. 
 
 

AS levantou pontos relativo à cobrança da taxa de adesão e cenários possíveis sem sua 
incidência. CC e GS discutiram os gastos fixos existentes e o fluxo de caixa necessário para se 
organizar eventos como o congresso. 
A prestação de contas apresentada foi aprovada com unanimidade pelos presentes 
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3. Estatuto 

 Proposta de mudança de nome da associação  
Devido a critérios de consistência com as fronteiras nacionais e abrangência do sistema de 
educação britânico, foi discutida a mudança do nome de ABEP Grã-Bretanha para Reino 
Unido. 
O caso foi de paracer favorável aos presentes e aprovado com unanimidade. 
 

 Discussão sobre o papel da ABEP perante o novo universo de alunos de 
graduação 

A representatividade da ABEP perante os alunos de pós-graduação foi discutida em vista da 
entrada de um grande contingente de alunos de graduação através do programa Ciência 
sem Fronteiras. Apesar de não levantar pontos para mudança de estatuto foi discutido o 
posicionamento da ABEP perante estes estudantes. CC salientou que de acordo com o 
estatuto tais alunos podem associar-se como afiliados, porém sem direito à voto nas 
questões internas da associação. 
 

4. Gestão 2013/2014  

 Esclarecimentos sobre atividades e escopo de atuação para interessados em 
participar da próxima gestão 

Finalmente, foi apresentado o calendário para a votação da próxima gestão. As eleições 
serão anunciadas em março deste ano informando o prazo para apresentação das chapas. 
No mês seguinte ocorrerão as eleições e a nova gestão assumirá em maio. 
 




