
 
 

REQUERIMENTO 

INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE BRASILEIROS ESTUDANTES DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISADORES NO REINO UNIDO - GESTÃO 2017-2018 

À comissão eleitoral, 

Eu, Aline Rachel Bezerra Gurgel, atual vice-presidenta desta Associação, integrante da chapa 

eleitoral denominada “Chapa 1”, venho tempestivamente requerer inscrição da chapa para concorrer à 

eleição da Diretoria da Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-graduação e Pesquisadores no Reino 

Unido – Abep-UK, mandato 2017-2018, tendo em vista o cumprimento de todas as formalidades legais e 

estatutárias.  A presente chapa é composta por nove membros, quais sejam: 

1- Presidenta: Aline Rachel Bezerra 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. Conbtribuiu para o 

desenvolvimento de projetos enquanto vice-presidenta na gestão 2016-17 da Abep-UK. Atuando enquanto 

professora e coordenadora pedagógica, promoveu 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 

insuficiencia cardíaca por meio da prática de atividade física. 

 

2- Vice-Presidenta: Marcela Morais 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, em parceria com a 

Universidade Federal de Goiás, com projeto que investiga o efeito da suplementação e luz solar nos níveis 

de vitamina D e fatores associados em mulheres brasileiras residentes em latitudes opostas. 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 do Programa 

Institucional de Iniciação Científica (2011 e 2012), e monitora no Programa de Educação pelo Trabalho 

para Saúde – PET-Saúde (2010 e 2011). Tem experiência e interesse nas áreas de Epidemiologia, Saúde 

Pública, Micronutrientes, Nutrição Clínica e Avaliação Física e Nutricional. Desenvolveu atividades 

enquanto diretora de projetos na gestão 2016-17 da Abep-UK. 

 

3- Diretor executivo: 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.  Desenvolveu atividades enquanto diretor financeiro  na gestão 2016-17 da 

Abep-UK 

 

4- Diretora financeira: 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. 

Desenvolveu atividades enquanto diretora de projetos na gestão 2016-17 da Abep-UK. 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. 

 

5- Diretora de projetos: Vanissa Wanick - University of Southampton 

Natural do Rio de Janeiro – RJ, Vanissa Wanick é doutora em em design de advergames entre culturas 

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 OGLOBO 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. Desenvolveu atividades enquanto diretora de 

projetos na gestão 2016-17 da Abep-UK. 

 

6- Diretora de projetos: Luciana Henaut - University College London 

Natural do Rio de Janeiro -RJ, possui graduação (bacharelado) em Física pela Unicamp, mestrado em 

Física pela Université Paris Sud (Paris-Saclay) e atualmente faz doutorado na UCL. Seu projeto é em 

informação quântica teórica e, tendo como área de interesse, o poder computacional de sistemas 

quânticos, com foco em contextualidade quântica. 

 

7- Diretor de projetos: David Kurka – Imperial College London 

Natural de Campinas - SP, possui graduação e mestrado em Engenharia de Computação pela UNICAMP. 

Atualmente cursa doutorado no Imperial College London, focando em inteligência artificial, sistemas multi-

agentes, sistemas complexos e computação sócio-inspirada. Também é membro do comitê do Imperial 

College Brazil Forum e tem interesse em sofware livre, programação, filosofia, fé e ciência, e matemática. 

 

8- Diretor de projetos: Douglas Soares - Universidade de Birmingham 

Natural de Paraíba do Sul – RJ,  tem graduação (bacharelado) em Química Industrial pela Universidade 

Severino Sombra, Mestrado em Engenharia de Biocombustíveis e Petroquímica pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Atualmente é estudante de doutorado em Engenharia Química na Universidade de 

Birmingham, desenvolvendo o projeto na área de Captura de Carbono por Processo de Adsorção com 



 
Reator de Leito Fixo  em um Sistema Alta Pressão com amostras de Carvão Ativado Não-modificado e 

Modificadas por métodos de impregnação química. 

 

9- Diretor de projetos: Leonardo Mataruna – Conventry University  

Natural do Rio de Janeiro - RJ, tem Licenciatura e Bacharelado em Educação Física e Esportes, Mestrado 

em EF e Saúde (Unicamp) e Doutorado em Sociologia do Esporte (UGF); Pós-Doutorado em Cultura 

Contemporânea (UFRJ), PosDoc in Sport for Development and Peace (Coventry University); Bolsista 

Marie Curie FP7 People (EU - CovUni) FP6 IM (EU - TUM), Jornalista - Comentarista (Sportv-GloboSat) e 

Radialista (Bradesco Esportes FM - RJ e Radio Lora FM - Munich). Consultor da UNESCO para Esporte e 

AntiDoping. Estrategista da Equipe Olímpica de Judo nos Jogos de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 

2016; Técnico da Equipe Paralímpica em Atenas 2004. Professor Visitante da UFRJ-PACC; UDeO-MEX e 

Pesquisador da Coventry University - CTPSR. 

 

PROPOSTAS DE CAMPANHA DA CHAPA#1 

Propomo-nos a dar continuidade às atividades da gestão 2016-2017, buscando promover: 

 

EVENTOS  

 

Científicos 

Realização do X Congresso da Abep-UK em colaboração com outras associações acadêmicas 

internacionais: propomo-nos a realizar o X Congresso em Londres, tendo em vista que esta é a localidade 

na qual se encontra o maior número de membros da comunidade acadêmica - tanto brasileira, quanto de 

intituições potencialmente parceiras. O objetivo é diversificar o público do evento, recebendo 

conferencistas e speakers de outras nacionalidades, abordando temas científicos descentralizados, plurais 

e de interesse comum entre estudantes e pequisadores internacionais. 

 

Sociais 

A Abep-UK preza pelo desenvolvimento de atividades sociais visando promoção de saúde e bem-estar 

dos seus membros. Além dos já tradicionais Happy Hours e edições do Café Brasil realizadas em 

diferentes universidades, iremos considerar a viabilidade de promover, em complementação às atividades 

do ano anterior: 

 

Excursões a lugares históricos e turísticos. 

 

Festivais de arte e gastronomia, através de parcerias com universidades e restaurantes/bares de culinária 

brasileira existentes em algumas localidades do UK. 

 

Semana da saúde Abep-UK: divulgar informações acerca de alimentação saudável, saúde mental e 

reprodutiva e promoção a exercícios físicos. Será estudada a viabilidade de fazer intervenções de saúde 

em cidades específicas - caso haja demanda. 

 

COMUNICAÇÃO 

  

Propomos continuar e articular maior divulgação do banco de ideias, sendo este um canal de comunicação 

usado para receber sugestões vindas de estudantes e pesquisadores brasileiros associados ou não-

associados à Abep-UK.  



 
Promover enquetes periódicas no Facebook para entender melhor as demandas, interesses e 

expectativas dos associados em relacao à Abep-UK , visando estreitar relações e melhor atendê-los 

Dar seguimento ao inovador projeto da nossa Newsletter (boletim Abep), um dos marcos da gestão 2016-

17; assim como, à comunicação digital via redes sociais (Facebook e Twitter) e ao site da Abep-UK, que 

será disponibilizado também em língua inglesa a fim de facilitar a divulgação dos nossos projetos para a 

comunidade internacional. 

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

tais como CNPq, Capes, Sociedades de Estudantes Brasileiros 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.); e universidades brasileiras. 

Abep-UK Ambassadors: Inspirados por um antigo projeto da Abep, propomo-nos a criar o grupo de 

embaixadores da Abep. A rede é composta de voluntários, que durante o período de um ano, devem se 

engajar para contribuir com a realização de pelo menos uma atividade em escolas ou instuições parceiras, 

representando a Abep-UK.  

INSTITUCIONAL 

Memória Abep: Dar continuidade ao Projeto Memória da Abep-UK, que conseguiu, com êxito, resgatar 

momentos importantes da Associação. Documentos, fotos e dados históricos são disponibilizados em 

nossas redes visando preservar a memória dos 37 anos da Abep-UK. 

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 a busca de soluções para problemas em comum. 

Estreitamento das relações com os órgãos de fomento à pesquisa brasileiros: pretendemos estabelecer 

formas mais eficientes de contato com as agências de financiamento à pesquisa, a fim de sermos 

reconhecidos enquanto um canal que oficializa e transmite as demandas dos estudantes bolsistas no 

exterior.  

Diante da candidatura dos membros acima mencionados; assim como tendo em vista articular a realização 

das referidas propostas, peço deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2017. 

 

_____________________________________ 

Aline Gurgel 

 

 


