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Prezados abepianos e abepianas, 
 
 
Através deste documento manifestamos nosso interesse em pleitear à 

Diretoria 2014-2015 da ABEP-UK. Nossa chapa é composta por três 

membros da Diretoria atual - garantindo a continuidade dos projetos 

desenvolvidos, iniciados e planejados durantes os últimos anos – e 

quatro novos membros com vasta experiência. 

 

A presente chapa continuará com os esforços para uma ampla 

representação da comunidade brasileira no Reino Unido, o que é 

refletido pela diversidade geográfica de seus integrantes: Escócia 

(Glasgow), País de Gales (Aberystwyt) e Inglaterra (Londres, Oxford e 

Manchester).  

 

Entre as pautas para a gestão, propomos: 

 

 
1 

Dar continuidade às atividades e projetos desenvolvidos, iniciados e 

planejados durante a gestão 2013-2014, assumindo a missão de 

articular, representar e defender os interesses dos membros da ABEP-

UK.  

 

2 

Continuar com os esforços de descentralização através do 

desenvolvimento de atividades em diversas cidades do Reino Unido. 

 

 

 



3  

Implementação da fase 2 do Programa Embaixadores Regionais 

 Aumentar a visibilidade da ABEP-UK nas diversas universidades 

britânicas pela criação de um canal direto entre estudantes destas 

universidades e a ABEP-UK, ampliando nosso acesso ao fluxo de estudantes 

brasileiros no Reino Unido. 

 

 

4 

Consolidação da Rede Alumni 

 Continuaremos com o mapeamento daqueles que retornaram ao Brasil 

ou mudaram para outros paises, e através dos nossos embaixadores regionais 

no Brasil, promoveremos um série de eventos em vários estados brasileiros.  

 

5 

Consolidação da REDE ABEPE 

 A Rede de Associações de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros no 

Exterior foi recentemente criada (2 maio 2014, Paris) através de uma iniciativa 

da gestão 2013-2014 da ABEP-UK. Uma das primeiras iniciativas será a criação 

de uma revista cientifica para publicação de artigos cientificos produzidos por 

brasileiros no exterior. 

 
 
6  

Realização da VII Congresso da ABEP-UK  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Integrantes da chapa: 
 

PRESIDENTE | Gledson Emidio University de Strathclyde 
 

  Gledson Emidio é pesquisador associado do Departemento de Engenharia Química 

da Universidade de Strathclyde, na Escócia. Graduado em Farmácia e Mestre em 

Química, sua pesquisa é focada na aplicação e desenvolvimento de técnicas 

quimiométricas aplicadas a dados espectroscópicos e de processo, tendo experiência 

em ambientes acadêmicos e industriais. Gledson trabalhou em vários grupos de 

pesquisa em Química, Farmácia e Engenharia Química, e também como consultor em 

Tecnologia Analítica de Processos para companhias farmacêuticas e de biotecnologia 

em Portugal e Alemanha. Gledson é autor e co-autor de vários artigos e membro 

associado da Royal Society of Chemistry. 

 

VICE-PRESIDENTE | Armando Martins de Castro Imperial College London 

  Doutorando em administração de empresas na área de petróleo e gás no Imperial 

College London. Mestre em economia aplicada e gestão na London School of 

Economics - LSE (2012). Bacharel em Ciências Econômicas na Universidade de Trento, 

Itália. Ex-presidente da Confederação dos Estudantes da Universidade de Trento - 

"Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine" (2008-2009). Ex-presidente da 

Associação dos Estudantes Estrangeiros da Universidade de Trento (2007-2008).  

Fundador  e co-editor do International Journal of Young Leadership.Prestou 

consultorias para o governo brasileiro e italiano, para empresas de consultoria 

internacional (strategic consultancy) e para o mercado financeiro nas áreas de 

investimentos diretos estrangeiros, internacionalização de empresas, nego         

                              . 

 

DIRETOR EXECUTIVO | Vitor Hugo Lima Barreto University College London. 
 

  Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (2005). Foi 

residente da primeira turma do programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade da UFPE (2006-2008). Realizou a Pós-Graduação em Acupuntura (2007-

2009). Concluiu o Mestrado em Ciências do Ensino na Saúde no Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior da Saúde na UNIFESP (2010-2012). Atuou como 

Professor Assistente do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de 

Pernambuco, Médico de Família e Comunidade da Prefeitura do Recife e 

Psicoterapeuta associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Atualmente, cursa 

o doutorado em Educação Médica no departamento de Atenção Primária da University 

College London. 

 

DIRETORA FINANCEIRA | Gabriela Gadêlha University of Oxford 

 

  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. 

 

 

DIRETOR DE PROJETOS | Rodolpho Prado Aberystwyth University 

 
Zootecnista formado pela Universidade Estadual de Maringá (2008) ) com estágio no 

Dairy and Swine Research and Development Centre em Lennoxville, no Canadá, 

mestre em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá (2012) com estágio no 

Dairy and Swine Research and Development Centre em Lennoxville, no Canadá e 

atualmente está cursando o doutorado em Zootecnia na Universidade Estadual de 

Maringá, com estágio de doutorado sanduíche no Institute of Biological, Enrionmental 

and Rural Sciences (IBERS) em Aberystwyth, no País de Gales. Sua tese de doutorado 

é sobre o estudo da importância e caracterização das vesículas de membrana externa 

no ambiente ruminal. 

 
DIRETOR DE PROJETOS | Valdir Sergio Ermida Universidade de Manchester 
 

  Valdir Sergio Ermida é Psicólogo (UERJ), com especialização em Psiquiatria Social 

(ENSP/Fiocruz), em Saúde Coletiva (UFRJ) e mestrado em Planejamento e Gestão de 

Sistemas e Serviços de Saúde (ENSP/Fiocruz). Atuando como Sanitarista, foi 

coordenador da Comissão Estadual de Controle em Nefrologia do Estado do Rio de 

Janeiro. No momento licenciado do trabalho na Diretoria de Planejamento da Fiocruz, 

onde recentemente atuou na criação da Rede Brasileira de Prospectiva, encontra-se 

cursando o doutorado de gestão e negócios da Universidade de Manchester. 

 

DIRETORA DE PROJETOS | Carolina Comandulli University College London 
 

  Carolina Comandulli is a PhD student from the Anthropology Department at University 

College London (UCL) and a member of the Extreme Citizen Science (ExCiteS) 

research group. She is going to start her research in the Brazilian Amazon, looking at 

how digital technology can help indigenous peoples to communicate their needs and 

their perceptions on the environment in order to improve their livelihoods in the forest. 

She spent the last four years working for the National Foundation for Indigenous Affairs 

(FUNAI), which is the Brazilian governmental agency in charge of protecting and 

promoting indigenous peoples rights. There she occupied different positions, such as at 

the Indigenous Land Monitoring Department and at the Sustainable Development 

Directorship. She also holds an MSc in Anthropology and Ecology of Development from 

UCL, which resulted from an analysis of people-park conflicts in Brazil. 


