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Manchester, 09 de Julho de 2016 

Para: 

Presidente da Abep-UK 

Sr. Armando Castro 

14-16 Cockspur St 

London SW1Y 5BL 

Assunto: 

Candidatura à diretoria da Abep-UK no período 2016-2017  

 

 

Senhor Presidente, 

Vimos, por meio desta, manifestar nossa candidatura à diretoria da Abep-UK no período 

2016-2017, visando dar prosseguimento aos esforços para a representação da comunidade de 

brasileiros estudantes de pós-graduação e pesquisadores no Reino Unido. 

Nossa chapa é composta por dois integrantes do diretivo 2015/2016, dois voluntários que 

trabalharam no último Congresso, além de membros que manifestaram o desejo de contribuir 

com a Abep-UK, e convidados. Somos um grupo diverso, tanto pelas universidades 

representadas e regiões do Reino Unido, com pelas áreas de atuação, o que certamente 

contribuirá para o encaminhamento de questões do dia-a-dia. 

Estamos imbuídos em levar a Associação para mais perto de seus membros, seja promovendo 

eventos de forma mais descentralizada e plural, seja criando canais de participação que 

possam efetivamente dar voz a todos, de modo que possamos construir, juntos, uma 

Associação onde a integração seja o método de trabalho e a solidariedade seja o resultado 

final. A marca que pretendemos firmar ao assumir a Diretoria da Abep-UK é a da Gestão 

Participativa. 

Para tanto, construímos um site com a nossa candidatura, através do qual pretendemos 

divulgá-la junto ao membros da Associação e também coletar sugestões para o futuro 

mandato: https://abepchapa1.wordpress.com/.  
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Em pauta para a futura gestão, nossas propostas são: 

EVENTOS 

- IX Congresso da Abep-UK: propomo-nos a estudar a viabilidade de que o IX 

Congresso possa ser realizado em outra cidade, diferente de Londres e, desta forma, 

descentralizar as atividades, prestigiando outras praças. Avaliaremos também a 

possibilidade de realizá-lo em dois dias, ampliando as atividades desenvolvidas; 

- Eventos sociais: este é um dos aspectos mais importantes da Abep-UK e pretendemos 

incrementá-los. Além dos já tradicionais Happy Hours e Café Brasil, vamos estudar a 

viabilidade de: 

 Excursões a lugares históricos e turísticos. 

 Corrida Abep-UK (5km, 10km): a corrida estaria aberta também a outros 

participantes locais e não apenas estudantes brasileiros. 

 Festivais de arte e gastronomia, através de parcerias com entidades que 

possam viabilizar sua realização. 

COMUNICAÇÃO 

- Banco de Ideias: criação de canal de comunicação, através do site, para sugestões 

vindas de estudantes e pesquisadores brasileiros associados ou não-associados à 

Abep-UK.  

- Newsletter: com a participação dos membros da associação, a newsletterpretende 

divulgar os mais diversos eventos que estejam acontecendo no Reino Unido e que 

estejam relacionados ao Brasil. 

- Blog Abep-UK: qualquer membro associado à Abep-UK e que tenha interesse em 

desenvolver textos em linha com os propósitos da associação poderão utilizar o 

espaço do Blog para compartilhar reflexões e experiências como, por exemplo, 

insights sobre boas práticas de pesquisa no UK e que podem contribuir para a 

melhoria da ciência brasileira, estatísticas e análises do contexto atual da pesquisa 

brasileira no Reino Unido. Textos menos “acadêmicos” também serão bem-vindos, 

como dicas e experiências sobre vistos, alugueis e outros. 

- Marketing: Aprimorar a divulgação da Abep-UK, através da parceria com entidades 

afeitas à Associação, tais como CNPq, Capes, Sociedades de Estudantes Brasileiros 
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em universidades (as Brazilian Societies) e insitituições dedicadas a estudos sobre o 

Brasil e ou América Latina no UK (King’s Brazilian Institute, Institute of Latin 

American Studies, entre outros.). A ideia é que os sites destas entidades possam 

conter links da Abep-UK (mídias sociais, grupo de e-mail, site, etc), particularmente 

CNPq e Capes, de modo a que neste caso os novos bolsistas já saiam do Brasil 

sabendo que há uma associação dedicada ao apoio de estudantes de pós e 

pesquisadores no Reino Unido. 

INSTITUCIONAL 

- Projeto Memória da Abep-UK: digitalização e disponibilização no site de 

documentos, fotos e dados históricos visando preservar a memória da Abep-UK, suas 

lutas e conquistas, bem como relatos e histórias que membros antigos porventura 

desejem registrar. 

- Atualizar o Manual da Ilha: devido a diversas mudanças no material informativo, há 

necessidade de rever o manual. 

- Internacionalização: Estabelecer interação com associações correlatas em outros 

países europeus. Vários assuntos são de interesse comum aos bolsistas brasileiros no 

exterior. Assim como no caso da Abep-UK, todos os anos os diretivos dessas 

associações mudam. Há necessidade, portanto, de manter e fortalecer os laços, 

visando à busca de soluções para problemas em comum. 
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Integrantes da chapa: 

- Presidente: Valdir Sergio Ermida – University of Manchester 

Natural do Rio de Janeiro – RJ, 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 de Pesquisa e Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro e da Comissão de Controle em Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro. No 

momento encontra-se afastado do trabalho na Diretoria de Planejamento da Fiocruz, onde 

coordenou a criação da Rede Brasileira de Prospectiva, para cursar o doutorado de gestão e 

negócios da Universidade de Manchester. 

Valdir coordenou também a realização de diversos eventos, com destaque para os mais 

recentes: I Encontro Brasileiro de Prospectiva e Planejamento Estratégico, Seminário 

Internacional sobre Gestão Estratégica em Saúde e o Seminário Internacional “Uso de 

Cenários Prospectivos na Formulação de Estratégias de Estado”. 

No âmbito da Abep-UK Valdir contribuiu na elaboração do relatório: “Avaliação do novo 

sistema de pagamento de bolsas CAPES/CNPq aos bolsistas brasileiros no Reino Unido”, o 

qual serviu de base para o aprimoramento do sistema como, por exemplo, o aumento do 

limite para o saque nos caixas automáticos e a transferência de fundos do BBAméricas para 

contas correntes no Reino Unido, facilitando um pouco mais a vida dos bolsistas. Valdir 

também organizou o Café Brasil de Manchester em 2014, participou da 34ª Diretoria da 

Abep-UK, como Diretor de Projetos e da 35ª Diretoria da Abep-UK, como Vice-Presidente. 

- Vice-Presidente: Billy Graeff – Loughborough University 

Natural de Salvador – BA, Billy Graeff é Professor da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) – Brasil, onde leciona Sociologia do Esporte, Esporte, Futebol e Relações de 

Trabalho; e Doutorando na Loughborough University, onde leciona Sociologia do Esporte, 

Estudos Olímpicos e Políticas de Esporte. Possui graduação em Educação Física (UFSM) e 

mestrado em Ciências do Movimento Humano (FURG).  

Billy é um acadêmico experiente, tendo se envolvido com projetos e eventos nacionais e 

internacionais durante sua carreira acadêmica. Seus mais recentes projetos no Brasil foram o 

Programa de Iniciação a Docência (PIBID Capes) e o Programa de Licenciaturas 

Internacionais (PLI Capes), o qual envolveu dupla diplomação de estudantes da FURG junto 

http://www.prospectivabrasil.org.br/1ebppe/o-encontro-1-19808-164653.shtml
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/4061
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/4061
http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1376&Itemid=271
http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1376&Itemid=271
https://abepuk.files.wordpress.com/2013/11/relatorio_abepuk_cartao-pre-pago1.pdf
https://abepuk.files.wordpress.com/2013/11/relatorio_abepuk_cartao-pre-pago1.pdf
http://events.manchester.ac.uk/event/event:d13-hwuglgcj-anip36/science-without-borders-and-the-opportunities-for-foreign-researchers-in-brazil
https://abep.org.uk/quem-somos/diretorias-da-abep/2010-2020-2/
https://abep.org.uk/quem-somos/diretorias-da-abep/2010-2020-2/
https://abep.org.uk/quem-somos/diretorias-da-abep/diretoria-2014-2015/
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a Universidade de Coimbra, Portugal. Suas mais recentes publicações foram na revista 

ICSSPE Bulletin No.70, edição especial (‘The Olympics and Paralympics in Brazil: Who 

Takes the Prize?’), além de dois capítulos de livro aceitos para publicação, o primeiro 

pela Inter-Disciplinary.Net Sport e o segundo para ‘The Routledge Handbook of Physical 

Activity Policy and Practice’, ambos para serem publicados em 2016. Teve também aceito 

para publicação o artigo na Revista da SBPC, a ser publicada antes dos Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro.  

Billy Foi Diretor de Projetos da gestão 2015-2016 da Abep-UK e vice-chair do VIII 

Congresso da Abep-UK. 

- Diretora Executiva: Aline Gurgel – University of Glasgow 

Natural de Natal – RN, é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) onde obteve também, a formação de licenciatura plena em Enfermagem e 

desenvolveu estudos com foco nas áreas de saúde do adulto e enfermagem em cardiologia. 

Possui especialização em urgência e emergência em pela Faculdade Metropolitana de 

Ciências e Tecnologia – FAMEC-RN. Atuando enquanto professora e coordenadora 

pedagógica, desenvolveu atividades de ensino, pesquisa e projetos sociais na área de saúde 

coletiva junto à comunidade. Participa da rede britânica Science, Technology, Engineering 

and Mathematics Network (STEM-NET) na condição de STEM ambassador. Atualmente é 

doutoranda em fisiologia cardiovascular pela Universidade de Glasgow onde pesquisa acerca 

do tratamento para a insuficiência cardíaca por meio da prática de atividade física. 

- Diretor Financeiro: Lucas França  ̶  University College London 

Natural de Caculé – BA, tem graduação (Bacharelado) e mestrado em Física pela 

Universidade Federal da Bahia. Atualmente e estudante de doutorado na University College 

London e desenvolve um projeto de caracterização dos padrões de emergência de convulsões 

epiléticas a partir de metodologias de estudo de sistemas complexos. Tem interesse em 

mecânica estatística, sistemas complexos, sinais fisiológicos, neurociência e data science. 
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- Diretor de Projetos: Anderson Brito – Imperial College London 

Natural de Brasília – DF, possui graduação em Ciências Biológicas 

(Bacharelado/Licenciatura) pela Universidade de Brasília – UnB (2010), e Mestrado em 

Microbiologia pela Universidade de São Paulo – USP (2013). Foi sócio fundador e Diretor de 

Marketing da Sapiens Consultoria Biológica, uma Empresa Júnior de Biologia sediada no 

Instituto de Ciências Biológicas da UnB. Já atuou em pesquisa na Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia (2009-2010). Atualmente cursa doutorado em Biologia 

Computacional na Imperial College London (2014-). Possui experiência em virologia, 

genômica, evolução molecular, biologia estrutural, biologia de sistemas, e bioinformática. 

- Diretora de Projetos: Bianca Orsi – University of Leeds 

Natural do Rio de Janeiro – RJ, Bianca Orsi é economista graduada pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2012, aonde foi bolsista nos grupos de iniciação 

científica GESEL (Grupo de Estudos do Setor Elétrico) e GEE (Grupo de Economia da 

Energia). Possui mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade de Leeds em 2014, 

atuando nos temas de política monetária, inflação, controle de capitais, taxa de juros, taxa de 

câmbio, internacionalização de moedas e hierarquia de moedas. Atualmente cursando 

Doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade de Leeds, Bianca participou da 

organização das conferências International Initiative for the Promotion of Political Economy 

(IIPPE) e 5th White Rose Economics PhD Conference. 

- Diretora de Projetos: Marcela Moraes Mendes – University of Surrey 

Natural de Goiânia – GO, Atualmente cursando Doutorado Direto em Ciências Nutricionais 

na Universidade de Surrey, Reino Unido, pelo Programa Ciências sem Fronteiras. Graduada 

em Nutrição pela Universidade Federal de Goiás, com Graduação Sanduíche na Universidade 

de Surrey, também pelo programa Ciências sem Fronteiras. Durante a graduação foi bolsista 

no Programa Institucional de Iniciação Científica (2011 e 2012), com projetos vencedores 

dos prêmios de 1º lugar no XI Prêmio UFG de Iniciação Científica, área Ciências da Saúde e 

2º lugar na modalidade Pesquisa no III Encontro SESC/FANUT e estagiária no Programa de 

Educação pelo Trabalho para Saúde – PET-Saúde (2010 e 2011). Possui experiência na área 

de Nutrição Clínica e Avaliação Física e Nutricional. 
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- Diretora de Projetos: Vanissa Wanick – University of Southampton 

Natural do Rio de Janeiro – RJ, Vanissa Wanick é doutoranda em Design pela University of 

Southampton, departamento de Winchester School of Art. Ela possui bacharel in Design pela 

PUC-Rio e é MBA em Marketing pela UFF, Rio de Janeiro. Vanissa trabalhou em diversas 

empresas como o Jornal O GLOBO e Escola 24horas, desenvolvendo jogos para educação, 

aplicações móveis, design de interfaces e infográficos interativos. Ela tem interesse em 

pesquisa envolvendo design de jogos, pesquisa de usuário em cenários de HCI (Human 

Computer Interaction), design de serviços, pesquisas etnográficas, comportamento do 

consumidor e gamificação. Vanissa possui bolsa de doutorado pleno, concedida pela CAPES 

em 2013, para desenvolver a tese em design de advergames entre culturas. 

- Suplente I: Flaviana Sampaio – University of Chichester 

Natural de Salvador-BA, possui Licenciatura e Mestrado em Dança (bolsista Fapesb) pela 

Universidade Federal da Bahia. No momento encontra-se afastada do trabalho como Docente 

Assistente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (atuando nos cursos de 

Licenciatura em Dança e Licenciatura em Teatro), para realização de Doutorado em Dança na 

University of Chichester (bolsista Capes). Flaviana realiza estudos práticos e teóricos em 

Iluminação Cênica desde 2005 com publicações em periódicos brasileiros, capítulo intitulado 

no livro Visual/Musical Effects in Two Dance Performances no livro ‘The Routledge 

Company to Music and Visual Culture’ (Routledge, 2013) e o livro ‘Dança de Luzes’ 

(Edições UESB, 2014). 

- Suplente II: Misael Silva – University of Strathclyde 

Natural de São José dos Campos – SP, é engenheiro mecânico graduado pela Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Seu background inclui atividades 

como pesquisa em programação Java e desenvolvimento de modelos em CAD. Atua como 

professor assistente na Universidade de Strathclyde, é líder em logística na sociedade TEDx 

Strathclyde e faz parte da rede britânica Science, Technology, Engineering and Mathematics 

Network (STEM-NET) na condição de STEM ambassador. É doutorando pela Universidade 

de Strathclyde, Glasgow, onde desenvolve sua pesquisa em otimização do processo Gas 

Metal Arc Welding, popularmente conhecido como MIG/MAG. Mindfulness, idiomas, 

empresariado, voluntariado e viagens são outras atividades de seu interesse.  

 


