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Manifesto de Candidatura à ABEP 
 

 

Caros abepianos e abepianas, 

 

Desde a década de 80, a ABEP vem cumprindo o papel de instrumento de representação e 

valorização da classe estudantil e de pesquisadores brasileiros no Reino Unido. Muitas 

lutas foram travadas e vencidas, outras perdidas, mas a ABEP resistiu, e vem contribuindo 

ativamente para o sucesso da ciência brasileira, através do acolhimento destes estudantes 

e pesquisadores nessa fase tão especial e crítica de suas vidas. 

 

Embora a atual conjuntura se mostre favorável ao Brasil e aos estudantes brasileiros, os 

desafios ainda não cessaram. Pensando nestes desafios, nossa chapa tem o orgulho de 

pleitear ao seguimento dessa trajetória, assumindo as batalhas que se renovam 

diariamente em nome de todos que buscam auxílio na ABEP. 

 

Nossa proposta central visa criar uma maior aproximação entre a ABEP e os estudantes e 

pesquisadores brasileiros no Reino Unido. É notório que o perfil da imigração dos 

estudantes e pesquisadores brasileiros ao Reino Unido vem passando por uma grande 

mudança de paradigma. A ABEP tem que estar preparada para acompanhar esta 

evolução. 

 

O Programa Ciência sem Fronteiras tem promovido uma democratização no financiamento 

de bolsas. Como consequência, a vinda de brasileiros não está restrita apenas aos 

grandes centros e universidades famosas, mas a todo o Reino Unido, que abrange a 

Inglaterra, a Escócia, o Pais de Gales e a Irlanda do Norte. Assim, queremos alcançar 

estes estudantes que estão carentes de uma representatividade mais próxima ao seu 

cotidiano. 
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Queremos também estender a participação da ABEP-UK aos nossos colegas do Ciência 

sem Fronteiras que estāo vindo ao Reino Unido no início de suas carreiras acadêmicas. 

Embora estejam fora do escopo de ação da ABEP, acreditamos que devemos assumir o 

compromisso de auxiliá-los nesta fase tão crítica, com a criação de uma secretaria 

especialmente dedicada aos assuntos relacionados a estes estudantes. 
 

Nossa chapa, Integração, e composta por um grupo de pesquisadores e estudantes de 

cinco universidades do Reino Unido, compreendendo Inglaterra (Londres, Oxford e 

Cambridge), Escócia (Glasgow) e País de Gales (Aberystwyth). Nossa conformação nos 

permite uma maior flexibilidade na promoção e criação de núcleos e atividades em 

diferentes regiões do Reino Unido.  

 

Por estas razões, pedimos a confiança de seu voto à nossa chapa.  

 

Reino Unido, 2 de Maio de 2013 
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Propostas da Chapa Integração para a Gestão 2013/2014 da ABEP 
 
 
 

1 Dar continuidade as atividades iniciadas pela louvável gestão 2012-2013, 

assumindo a missão de articular, representar e defender os interesses dos 

membros da ABEP. 

  
2 Descentralizar o foco de ação da ABEP através do desenvolvimento de 

atividades e núcleos em diferentes regiões e universidades no Reino Unido. 

Como ponto de partida, focaremos nossa atenção a três núcleos, mas 

pretendemos estender a outras regiões durante a gestão. 

           -    Núcleo de trabalho eixo Inglaterra 

-       Núcleos de trabalho na Escócia 

-       Núcleo de trabalho no País de Gales 

   

Concomitantemente, projetos paralelos trabalharão no mesmo objetivo de 

descentralização e democratização da ABEP: 

 

   2.1 Aproximação do cotidiano dos brasileiros no dia-a-dia das universidades 

britânicas, através da criação do Programa Embaixadores ABEP, que tem 

como objetivo aumentar a visibilidade da ABEP nas universidades 

britânicas, pela criação de um canal de contato entre o corpo discente 

brasileiro e a ABEP. Um segundo objetivo é ampliar nosso acesso ao fluxo 

de estudantes brasileiros no Reino Unido. O programa se baseia na 

concessão do título/cargo de Embaixador ABEP a um estudante por 

universidade. A responsabilidade do Embaixador ABEP seria manter a 

ABEP atualizada sobre os brasileiros ingressantes naquela universidade, 

bem como poder organizar, sob aprovação da diretoria da ABEP, 

atividades ou encontros locais na universidade, em nome da ABEP. 
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 2.2 Criação de uma secretaria dedicada aos assuntos relacionados ao 

estudantes brasileiros de graduação que estão no Reino Unido através 

do Programa Ciência sem Fronteiras. Através dos Embaixadores ABEP, os 

assuntos relativos as experiências e necessidades dos estudantes de 

graduação poderão ser levadas a diretoria executiva que os representará 

junto aos setores competentes do CsF, seja por meio eletrônico seja por 

uma maior proximidade com o setor acadêmico do Embaixada do Brasil em 

Londres, muitas vezes desconhecida por parte dos estudantes. 

    3 Criar um canal de relacionamento com as universidades do Reino 

Unido, no qual as universidades do exterior podem buscar informações 

sobre o Brasil, suas universidades e seus cursos de pós-graduação. Para 

isso, a ABEP deve entrar em contato tanto com as universidades do Reino 

Unido quanto do Brasil e divulgar que a associação está proporcionando 

esse canal de divulgação. A ABEP se responsabilizará pela inclusão do 

nome da instituição e o link do site da universidade com as informações 

pertinentes. Por exemplo: 

http://www.aber.ac.uk/en/international/science-without-borders/ 

Além disso, divulgar esse “banco de dados” aos cursos de pós-graduação e 

associações de estudantes no Brasil, de forma mais ampla e igualitária 

possível. 

    4 Proposta para a criação de uma revista eletrônica para a ABEP-UK para 

que possamos por meio de um canal próprio divulgar a produção intelectual 

dos estudantes que apresentaram trabalho nos congressos da ABEP-UK e 

que tenham interesse em publicar o seu trabalho. Essa revista seria criada 

em um periódico eletrônico utilizando as facilidades e funcionalidades das 

tecnologias da informação e comunicação dos Arquivos Abertos e gratuitos. 

Ex. Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas. 
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 5 Dentre as funções destinadas a diretoria executiva da ABEP-UK, será 

realizado um projeto para melhor e maior integração da ABEP-UK tanto 

entre seus associados como entre os setores da Embaixada do Brasil em 

Londres, Órgãos do Governo Brasileiro e empresas. O recém criado setor 

acadêmico da embaixada do Brasil em Londres tem como função auxiliar 

os bolsistas do programa Ciência sem Fronteiras (CsF), com maior ênfase 

aos  estudantes de graduação. A ABEP tentará se unir a esse setor 

visando ampliar a comunicação entre os pesquisadores brasileiros de pós 

graduação e pós-doutorado e não apenas aqueles bolsistas do CsF. Uma 

maior aproximação entre a ABEP e a Embaixada do Brasil em Londres 

poder ser um caminho mais eficaz na comunicação com os órgãos 

federais, principalmente em relação as necessidades dos bolsistas 

brasileiros. Também poderá ser criada parcerias com empresas, 

instituições de pesquisa e ensino interessadas em profissionais com o perfil 

dos associados da ABEP-UK, seja por meio de um portal, seja por 

divulgação de suas vagas através da lista de associados e página da 

associação. 

Ainda, poderá ser ampliada a recém discutida inclusão dos alunos de 

graduação na ABEP-UK, tendo-se em vista o grande volume de estudantes 

brasileiros que estão vindo para o Reino Unido e que muitas vezes não 

encontram apoio as suas necessidades através da criação da secretaria de 

estudantes de graduação. Dar continuidade os projetos da gestão atual, 

dentre eles, por exemplo, os descontos e atrasos nos pagamentos das 

bolsas e pagamento das taxas escolares e a implementação do cartão pre-

pago para o recebimento das bolsas.   
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Presidente 
 Gledson Emidio  ̶  University of Strathclyde 
 

 
gledson.emidio@me.com 
 
 

 
 

Gledson Emidio é farmacêutico e atualmente cursa doutorado em Engenharia Química pela 
Universidade de Strathclyde, na Escócia. Sua pesquisa é focada na aplicação e desenvolvimento 
de técnicas quimiométricas aplicadas a dados espectroscópicos e de processos industriais. Gledson 
trabalhou em vários grupos de pesquisa em Química, Farmácia e Engenharia Química, e também 
como consultor em Tecnologia Analítica de Processos para industrias farmacêuticas e de 
biotecnologia em Portugal e na Alemanha. Gledson é autor e co-autor de vários artigos e de uma 
patente internacional, e membro associado da Royal Society of Chemistry. 

 
Vice-Presidente 
 Edmar da Rocha  ̶   London School of Economics  
edarocha@me.com 
 
 

 
 

Atualmente é pesquisador na London School of Economics. Possui doutorado em Sociologia - 
Università degli Studi di Milano (2012), mestrado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2005) e graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1997). Trabalhou como pesquisador da QS Intelligence Unit realizando o 
ranking das Universidades Latino Americanas. Foi coordenador e pesquisador da ABRAS - 
Associação Brasileira no Reino Unido. Trabalhou como Professor Sociologia titular do Instituto 
Sumaré de Educação Superior e Professor de sociologia do Centro Universitário Fundação Santo 
André. Estudioso das relações raciais no Brasil, defendeu tese de mestrado abordando os sistemas 
de classificação racial no Brasil e atualmente estuda a imigração Brasileira na Europa, abordando 
as estratégias de sobrevivência entre os Brasileiros em situação irregular. Tem experiência na área 
de Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: relações raciais, educação, 
discriminação racial, imigração, imigração irregular e desigualdade raciais. 

 
Diretora Executiva 
 Maíra de A. C. Fresqui  ̶   University of Oxford 
 

 
mairacarvalho@gmail.com 
 

 
 

Pós-doutoranda em bioinformática na University of Oxford, sou bacharel em Química pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) onde também obtive meu título de mestre. Tenho 
doutorado em Ciência (habilitação Físico-Química) pelo Instituto de Química de São Carlos, 
Universidade de São Paulo (IQSC- USP). Na área didática fui professora da faculdade de Química 
da Pontífica Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) e professora e pesquisadora 
colaboradora no Instituto de Química da UNICAMP. Também, possuo dois livros publicados para o 
ensino de química voltado para estudantes de engenharia. Já meus projetos de pesquisa sempre 
foram em química computacional para o desenvolvimento de novos medicamentos atraves de 
tecnicas de modelagem molecular e simulacao computacional e da aplicacao de tecnicas 
quimiometrica para selecao de variaveis e validacao de modelos. Atualmente está focado e 
direcionado no estudo na simulação computacional de proteínas e sua interação com pequenas 
moléculas com atividades biológica.  
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Diretor Financeiro 
 Demetrius Lucena Sampaio  ̶   University of Cambridge 
 

 
dl453@cam.ac.uk 
 

 
 

Médico graduado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), com 
período de estágio no Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Inglaterra, supervisionado pela School 
of Clinical Medicine da Universidade de Cambridge. Atualmente cursa mestrado em Ciências 
Biológicas/Bioquímica na Universidade de Cambridge, investigando processos celulares de 
regulação da expressão gênica. No Brasil atuou como médico plantonista em unidades de 
emergência de quatro municípios, como médico da família em unidades de saúde da família e como 
professor de Biologia e coordenador em cursos pré-vestibulares. Em Cambridge é professor da 
disciplina Medical Science na Oxbridge Academic Programs, com sede em Nova York, EUA. 

 
 
Diretora de Projetos I 
 Ana Luiza Bachmann Schogor – Aberystwyth University 
 

 
anaschogor@gmail.com 
 

 
 

Possui graduação em Zootecnia e especialização em Agronegócios pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), mestrado em Ciência Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo (USP-
ESALQ) e doutorado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) com período de doutorado no 
exterior no Agriculture and Agri-food Canadá (AAFC), Dairy and Swine Research and Development 
Centre. Atualmente está no Pós-doutorado no Institute of Biological, Environmental and Rural 
Sciences (IBERS) na Aberystwyth University, Wales, UK. Temas de pesquisa: nutrição de 
ruminantes, uso de antioxidantes na alimentação animal e metabolismo ruminal de antioxidantes, 
com ênfase em co-produtos da linhaça. 

 
Diretora de Projetos II 
 Gabriela Gadêlha  ̶   University of Oxford   
gabriela.amorim@gmail.com 
 

 
 

Gabriela Gadêlha está atualmente cursando doutorado em Engenharia Química na Universidade de 
Oxford onde foca no desenvolvimento de tecnologia de baixo custo para o processo de 
dessalinização e tratamento de águas residuais através do processo de osmose direta. A pesquisa 
envolve tecnologia de ponta na área de membrana em colaboração com a Nanyang Technological 
University em Cingapura. Em 2011, Gabriela ganhou prêmio Channabasappa Memorial de 
US$10000 da International Desalination Association (IDA) pela importância da pesquisa na área de 
dessalinização. Possui mestrado em Water Science, Policy and Management pela Universidade de 
Oxford e graduação em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE). Gabriela foi pesquisadora da Global Water Intelligence (GWI) e contribuiu 
como autora de diversos capítulos detalhado o mercado da água no Brasil e outros países. 
Atualmente continua como colaboradora da GWI.  

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


