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Mensagem da diretoria 2014-15

Prezados abepianos e abepianas, é
com satisfação que encerramos as atividades da 34a diretoria da ABEP. Com
este documento, fazemos um breve resumo das atividades realizadas durante
o período de vigência da gestão 20142015 (julho de 2014 à junho de 2015), e
publicamos a prestação de contas.

34a DIRETORIA
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR EXECUTIVO

DIRETORA FINANCEIRA

DIRETORES DE PROJETOS

Gledson Emidio
University of Strathclyde

Armando M.B. de Castro
Imperial College London

Tivemos o prazer de celebrar os 35
anos da ABEP com a grande festa que
foi o nosso Congresso Anual, realizado
na prestigiosa Imperial College Business School. Neste período, realizamos
também duas edicões do Café Brasil,
uma delas pela primeira vez em Manchester e outra em Londres.

Vitor-Hugo Lima Barreto
University College London

Gabriela Gadelha
University of Oxford

Na área institucional, a ABEP trabalhou
na manutenção de nossos parceiros de
longa data, em especial a Embaixada
do Brasil e o King’s Brazil Institute, que
novamente, tiveram papel primordial
em várias de nossas ações.

Valdir Ermida
University of Manchester

Rodolpho Prado
Aberystwyth University

Carolina Comandulli

Também tivemos a felicidade de
contar com novos parceiros. Estamos imensamente agradecidos à BP
pelo suporte financeiro, ao Imperial College, Imperial College Business
School, Survival International, UK Universities, British Council, HJ Tinturaria,
Procter & Gamble, CADE, Sustainable
Gas Institute, FCO e Brazil Forum,
pelo apoio financeiro, logístico ou intelectual prestado à nossa associação.
Naturalmente, estamos contentes
com a chegada de novos associados.
Foram novos 48 membros, além das
centenas que nos acompanham pelas
redes sociais e pela lista de discussão
da ABEP.
Enfim, agradecemos à todos os nossos associados pela companhia e
dedicação, e à todos que apoiaram
nossas atividades, direta ou indiretamente. Esperamos que a ABEP possa
contar com sua ajuda e presença nos
próximos eventos , projetos e atividades a serem desenvolvidas

University College London

Gledson Emidio
Presidente da ABEP
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253
sócios efetivos
ou afiliados

41%

A ABEP conta com 253 membros efetivos ou afiliados
que, predominantemente, vieram ao Reino Unido
para fazer doutorado pleno ou sanduiche.
Apesar da ausência de bolsas de financiamento
brasileiras para o mestrado, 21% dos
nossos membros cursam ou cursaram
o mestrado no Reino Unido.
Somados os membros em pós-doutorado
ou enquadrados como pesquisadores
em universidade britânicas, temos
15% do nosso quadro.

59%

GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
PÓS-DOUTORADO PESQUISADOR DOCENTE
OUTRO NÃO INFORMADO
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3%

48

novos associados durante
a Gestão 2014-2015

Apenas 3% dos nossos membros são provenientes da
graduacão, mostrando nossa deficiência em atrair este
público, que devido ao Programa Ciência sem Fronteiras,
representa a maioria dos estudantes brasileiros no Reino
Unido.
Bom lembrar que, pelo estatuto, estudantes de
graduação podem se afiliar à ABEP e são bem-vindos.
Estes dados mostram que é necessário criar políticas de
incentivo à atração destes estudantes, focando na inclusåo de suas demandas na pauta da associação.

1580

pessoas nos acompanham
no facebook
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ABEP-L

780

A abep-l é sem duvidas o coração da ABEP.
Trata-se de uma lista eletrônica de discussão, com foco na divulgação de
eventos, vagas de emprego e bolsas ou demais assuntos relacionados a
comunidade acadêmica brasileira.

participantes na
abep-l

Mas principalmente, é um espaço onde pode-se expor dúvidas sobre
temas variados e contar com a ajuda de pessoas que passaram pela
mesma situação de incerteza. É um espaço feito para e pelos estudantes
e pesquisadores que estão na Ilha, ou que ainda estão por vir, ainda na
fase das incertezas.
Não é preciso ser membro da ABEP-UK para assiná-la.

i

tópicos mais discutidos
+ relavidação de diploma
+ escola no Reino Unidos para filhos de bolsistas
+ indicação de hospedagem
+ tradução de documentos
+ regularização de título eleitoral
+ discussão Bolsa = Emprego?
+ declaração de imposto de renda
+ adiamento de retorno ao Brasil após doutoramento
+ renovação de passaporte
+ eventos externos
+ eventos promovidos por membros da abep
+ desconto no valor da bolsa
+ vistos

Para fazer parte da lista
basta enviar um email para

abep-l-subscribe@yahoogroups.co.uk
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EVENTOS
19th Cafe Brasil / 19° Cafe Brasil
University of Manchester
9 Julho 2014
O primeiro Café Brasil de 2014 aconteceu com o patrocínio da Manchester Business School
e do escritório do Programa Ciência sem Fronteiras no Reino Unido, e organizado pela
ABEP-UK, atraves do nosso diretor de projetos, Valdir Ermida.
A primeira apresentação foi feita por Tania Lima, diretora do escritório do Ciência sem Fronteiras no Reino Unido e, como o título sugere, versou sobre os esforços que vêm sendo empreendidos pelo Brasil no sentido de impulsionar a Ciência, Tecnologia e Inovação no país,
tendo o programa Ciência sem Fronteiras como uma de suas estratégias. Neste sentido, foi
enfatizado o aspecto, talvez não tão conhecido, sobre a atração de pesquisadores estrangeiros para atuarem em instituições de pesquisa brasileiras.
Seguindo essa mesma linha, a segunda apresentação foi feita por Valdir Ermida, servidor da
Fiocruz no momento afastado para cursar o doutorado em Manchester e membro da atual
diretoria da ABEP-UK, o qual fez um resgate da história daquela Fundação e seu papel na
consolidação do Estado Brasileiro e, mais recentemente, no apoio ao desenvolvimento da
Ciência, Tecnologia e Inovação no país através de ações no campo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, as quais, por sua vez, visam a consolidação do SUS.
A receptividade ao evento foi muito boa, tendo gerado interesse particularmente sobre os
processos necessários para a atuação do pesquisador estrangeiro no Brasil.
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EVENTOS
Happy hour da abep
Porterhouse, LONDRES
25 Setembro 2014

LATES Brazil: science,
samba and football
Science Museum
30 Julho 2014

Momento de descontração após um dia no laboratório
ou escritório, o Happy hour da ABEP foi realizado em
um charmoso pub em Londres. Ótima oportunidade
para conhecer pessoas interessantes e fazer contatos.

A ABEP participou da edição do LATES dedicada ao
Brasil. Ajudamos na prospeção de trabalhos de ciência desenvolvidos por pesquisadores brasileiros no
Reino Unido.

RECEPÇÃO aos bolsistas do
Programa CiÊncia sem Fronteiras
Embaixada do Brasil em Londres
13 Novembro 2014

Dr Hermes Gadelha, membro da ABEP, apresentou o
trabalho: The Great Sperm Race: How Mathematics
is deciphering the Mysteries of Fertility.

Participamos da recepção aos bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras.
Na ocasião, o Embaixador Roberto Jaguaribe deu as boas vindas aos bolsistas
recém chegados ao Reino Unido, e o Presidente do CNPQ, Professor Glaucius
Oliva, apresentou um panorama da ciência brasileira e dos investimentos
realizados pelo Governo Federal na área da educação.
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EVENTOS
20° Cafe Brasil
King’s College London
22 de Outubro 2014

Dr Vinicius de Carvalho apresentando Nixiwaka Yawanawa. Fotos sao contesis de Sue Cunningham e Carolina Comandulli.
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EVENTOS
Desta vez o Café Brasil aconteceu no King’s College London e teve como
tema “Povos indígenas no Brasil: políticas, direitos e perspcetivas”. O Professor Vinícius de Carvalho introduziu os palestrantes e a relevância do tópico,
destacando que a temática indígena no Brasil é uma questão “superlativa”, pois
está sempre situada em extremos, caracterizada seja por uma idealização dos
povos indígenas que não possui correspondência na realidade, seja por uma
completa desconsideração sobre a existência desses povos. O Vice-Presidente
Armando Castro apresentou a missão da ABEP-UK ao público e agradeceu o
King’s College Brazil Institute e a Survival International por apoiar o evento. Carolina Comandulli falou sobre a nova política indigenista nacional, marcada pelo
reconhecimento de direitos e políticas diferenciadas para os povos indígenas
no Brasil, e destacou os desafios que estes direitos e que a integridade de suas
terras estão sofrendo no presente. Finalmente, Nixiwaka Yawanawá expôs sua
experiência enquanto indígena vivendo em Londres e a história de seu povo. Ao
final, ele enfatizou a importância da opinião pública no apoio à causa indígena,
pois esta é uma das formas mais poderosas de garantir que os povos indígenas
continuarão tendo o direito de existir. As falas foram seguidas de um estimulante
debate motivado por uma audiência extremamente engajada.
Fotos de Sue Cunningham e Carolina Comandulli
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EVENTOS

REUNIÃO com o
Professor Glaucius Oliva,
Presidente do CNPq
Embaixada do Brasil em Londres
13 Novembro 2014

Foto: Agência Estado

A ABEP se reuniu com o Professor Glaucius
Oliva, presidente do CNPq entre 2011 e 2015.
Professor Oliva foi membro ativo da ABEP na
década de 80, enquanto cursava seu doutorado
na University of London. Tivemos a oportunidade de ouvir sobre suas experieências na
ABEP daquela época e sobre o funcionamente
da nossa associação na University of London
Union. Além disso, Professor Oliva nos trouxe
informaçoões de muitos outros membros
daquela época, que agora ocupam cargos de
destaque na cieência brasileira.
Professor Oliva nos agraciou com vários conselhos e nos colocou em contato com importantes
instituições e pesquisadores no Brasil.
Na reunião, além do presidente da ABEP, Gledson Emidio, estiveram presentes Juliana Bertazzo, do setor acadêmico da Embaixada do Brasil, e Maria Cecilia B. Cavalcante Vieira, chefe de
Ciência e Tecnologia da Embaixada do Brasil.
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Euraxess AMBER meeting
Zaragosa University
28 Novembro 2014
A ABEP participou da mesa redonda
composta por jovens pesquisadores de
diversas nacionalidades que foram financiados por programas de mobilidade da
União Européia. Gledson Emidio, presidente da ABEP, falou sobre a mobilidade
de estudantes e pesquisadores entre o
Brasil e o Reino Unido e relatou algumas
das experiências, vantagens e dificuldades normalmente enfrentadas.
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EVENTOS
DISCUSSION ON THE SITUATION OF
INDIGENOUS PEOPLE IN BRAZIL -

ENCONTRO DE estudantes de GRADUAÇÃO do
CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NO REINO UNIDO

with Maria Augusta Assirati, former President of FUNAI

King’s College London
8 Abril 2015

King’s College London
13 Dezembro 2014

O Brazil Institute e o King’s College London, em colaboração
com a ABEP, promoveu uma mesa redonda para discutir a
situação dos povos indígenas no Brasil. Nossa diretora de Projetos, Carolina Comandulli, participou na mesa juntamente com a
ex-Presidente da FUNAI Maria Augusta Assirati, Nixiwaka Yawanawa, Fiona Watson, Sue Conningham e Vinicius de Carvalho.

Nosso diretor executivo, Vitor Hugo Lima Barreiro, representou a ABEP
na recepção aos bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras.
O encontro, organizado pela Embaixada do Brasil e pelo King’s College,
contou com um número expressivo de estudantes de graduação brasileiros, provenientes de diversas cidades britânicas.

Encontro com Lucas Leung, estudante
Embaixador do CsF no Reino Unido
Embaixada do Brasil em Londres
12 Maio 2015
Armando Martins, nosso vice-presidente, participou de uma reunião na Embaixada do Brasil
com o estudante Lucas Leung, Embaixador do Ciencia sem Fronteiras no Reino Unido em
2015, vencedor de um concurso realizado pela Embaixada Britânica e pela Rede CsF.
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EVENTOS
7th ABEP Conference / 7° Congresso da ABEP-UK
Imperial College Business School
20-21st February 2015

participantes
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Abaixo: O Embaixador Roberto Jaguaribe, Presidente de Honra da ABEP, abrindo o congresso em
evento oferecido pela Embaixada do Brasil em Londres. Direita: Dr Domenic Emery (BP),
patrocinador do congresso, sauda os convidados na Embaixada do Brasil.
Below: Embassador Roberto Jaguaribe, ABEP’s President of Honour,
opening the conference at the Brazilian Embassy in London.
Right: Dr Domenic Emery from BP, the conference sposnor,
welcomes the guests at the Brazilian Embassy.
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Nesta edição do Congresso da ABEP, tivemos o privilegio
de ouvir de uma ótima seleção de personalidades
brasileiras e britânicas com vasta experiência e
vivência na industria, no governo e na academia,
e uma diversidade de perspectivas diferentes
sobre pesquisa, ciência e tecnologia.

2015
IMPERIAL COLLEGE LONDON

Convidados e participantes na abertura do Congresso
Guests and delegates at the conference opening
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Embaixador Roberto Jaguaribe EMBASSY OF BRASIL
Claire McNulty BRITISH COUNCIL
Professor Clelio Campolina UFMG
Juliana Bertazzo EMBASSY OF BRASIL
Roberto Grimes FCO/IMPERIAL COLLEGE
Gilvando Vasconcelos Coelho de Araujo CADE
Nelson Phillips IMPERIAL COLLEGE
Tania Lima UK HE INTERNATIONAL UNIT
Andre Chieffi P&G
Adam Hawkes SUSTAINABLE GAS INSTITUTE
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22

apresentações
orais

12

apresentações
de pôsteres

10
palestras
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SUPPORTERS

PARTNERS

SPONSORS

Professor Clelio Campolina Diniz, Ministro da Ciencia e Tecnologia em 2014,
ministra palestra de abertura do congresso.
Professor Clelio Campolina Diniz, Brazilian Minister of Science and Technology in 2014,
our keynote speaker at the conference opening.
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Professor Robert Grimes, Chefe do Conselho Cientifico da FCO,
ministrando palestra de abertura do VII Congresso da ABEP.
Professor Robert Grimes, FCO Chief Scientific Advisor,
delivers the keynote speech at the VII ABEP Conference.
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Sessão de apresentação de pôsteres
Poster session.
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RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
SUPPORTERS

KING’S
BRAZIL
INSTITUTE

SPONSORS
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RECEITAS

FINANCEIRO
Similarmente aos anos anteriores, as despesas e receitas relacionadas
a realização do Congresso da ABEP dominaram as finanças da associação. Este ano, no entanto, tivemos um ótimo excedente, devido tanto
pelos contatos realizados no ano passado quanto pelas economias que
foram possíveis através da cesão de auditórios sem custo pelo Imperial
College e pelo coquetel oferecido pela Embaixada do Brasil.

descrição do caixa
BB £ 3108.68
PayPal £ 448.85
Dinheiro
£ 4.80
Saldo

CONGRESSO PATROCINIO
NOVOS MEMBROS

DESPESAS

Tivemos uma ajuda substancial da BP para o congresso, bem como
para futuras atividades da associação. Outra ajuda veio da HJ Tinturaria,
que ajudou com algumas despesas do congresso.

£3562.33
balanço

créditos £ 6358.74
débitos £ 3160.14
£ 3198.60
Saldo anterior
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CONGRESSO WEBSITE/EMAIL
DOACOES TAXAS BANCARIAS/PAYPAL

£ 363.73
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