
Prezados abepianos e abepianas,  
 
Por intermédio deste documento, manifestamos o interesse em nossa candidatura à 
Diretoria 2015-2016 da ABEP-UK.  
 
A ABEP-UK no corrente ano comemorou 35 anos, sendo hoje composta por 250 
membros, com interesses acadêmicos nas mais diversas áreas do conhecimento, 
almejando sempre uma perfeita interação entre o Brasil e o Reino Unido.  
 
Nossa chapa é composta por três membros da Diretoria atual e quatro novos 
membros. Ela se propõe a manter os esforços para a devida representação da 
comunidade de estudantes brasileiros de pós-graduação no Reino Unido, o que é 
refletido pela diversidade das universidades representadas e das áreas de atuação 
dos seus membros. E tem como missão principal criar uma rede de conexão, cada 
dia mais sólida, entre todos os seus associados, por meio de atividades que 
permitam maior coesão e bem-estar dos estudantes brasileiros no Reino Unido.  
 
Em nossa pauta para a futura gestão, propomos:  
  

1. Articular, representar e defender os interesses dos membros da ABEP-UK.  

2. Dar continuidade às atividades e projetos desenvolvidos, iniciados durante a 
gestão 2014-2015. 

3. Criar uma Coordenação Undergraduate, por meio da nomeação de um 
aluno representante da ABEP, com a função de desenvolver atividades 
direcionadas especificamente para alunos de graduação, os potenciais futuros 
membros da associação. 

 
4. Criar um Núcleo de Saúde Mental, com atendimento por intermédio de  uma 

helpline, para auxílio de alunos que estão sofrendo de dificuldades como 
ansiedade e depressão.  

5. Expandir o Café Brasil, proporcionando eventos acadêmicos e culturais, com 
o objetivo de divulgar atividades de nossos membros nas respectivas 
universidades ou temas de interesse dos estudantes brasileiros no Reino 
Unido. 

 
6. Instituir o Happy Hour ABEP, regularmente nas diferentes cidades do Reino 

Unido, tanto que já mantenham um certo número de associados, como que 
estejam  recepcionando  novos estudantes brasileiros.  

 
7. Atualizar e redesenhar o website da ABEP, seguindo instrumentos de 

comunicação das mais modernas associações de estudantes. 
 

8.  Consolidar a Rede Alumni, por meio da nomeação de um representante para 
coordenar eventos e mapear ex-membros da associação no Brasil. 

 
9. Manter em funcionamento a Rede de Associações de Pesquisadores e 

Estudantes Brasileiros no Exterior, criada pela parceria ABEP-UK em 2014 
com associações de estudantes brasileiros na Holanda, França e Espanha.  



 
Membros da chapa: 

Armando M. B. 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.  Chairman em fevereiro de 2015 do 7º. Congresso da ABEP-UK, 
comemorando 35 anos da fundação da associação. Ex-presidente da Confederação 
de Associações Universitárias da Universidade de Trento (2008-2009). 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 e internacionalização de empresas. 

 

Valdir Sergio Ermida- University of 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. 

 

Vitor Hugo 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. 

 

Tatiana Martinez- London School of Economics and Political Science 



 

Doutoranda em Sistemas de Informação na London School of Economics  (LSE), 
onde também concluiu seu mestrado na área de democracia e políticas 
comparadas. Sua pesquisa concentra-se em governo eletrônico, sistemas de 
transparência e accountability. Concluiu seu bacharelado em Administração de 
Empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Possui 
extensa experiência corporativa, tendo atuado em empresas como Cisco e Verizon. 
É atualmente presidente da Sociedade Brasileira de estudantes da LSE. Faz parte 
corpo editorial da revista científica iSCHANNEL, liderada por estudantes de 
sistemas de Informação da LSE. 

 

Billy Graeff- Loughborough University 

Billy Graeff é desde 2009 professor da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
e faz atualmente doutorado na Universidade de Loughborough. Foi bolsista 
CAPES/PIBID e PLI (FURG/Universidade de Coimbra). Antes disso lecionou na 
UFRGS e na UNISEP. Trabalha com disciplinas como Sociologia do Esporte, 
Esportes e Futebol. Foi também Secretário da Associação dos Professores da 
FURG (APROFURG) e da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 
(ANDES-SN - Regional RS). 

 

Vitor Moreno- King's College London 

Dentista pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMP). Mestre 
com mérito em Odontologia Regenerativa pela King’s College London (KCL) e atual 
doutorando da área de células tronco em odontologia translacional e 
desenvolvimento da região craniofacial (KCL). Quando no Brasil acompanhou 
pesquisas de células tronco derivadas tecidos odontogênicos na Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo (USP-SP), e pesquisas em células 
tronco derivadas de sangue de cordão umbilical, gordura e medula óssea no Banco 
de Sangue de Cordão na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui 
experiência na área de Clínica Odontológica, com ênfase em Reabilitação Oral por 
ter trabalhado em clinica própria. 

 

Geraldo Marques de Oliveira- University of Surrey 

Engenheiro de Produção (UFF/1983), MSc pela Universidade Waseda 
(Japao/1990), conselheiro formado pelo IBGC. Pesquisador do Centro de Estudos 
em Energia e Sustentabilidade da Universidade Surrey, Reino Unido.  Mais de 30 
anos de experiência executiva em empresas como CCN, Ernst&Young e IBM. 


