Relatório de Gestão Anual

2016-2017
Elaborado por Abep-UK Gestão 2016-2017
Julho de 2017
1

DIRETORIA DA ABEP-UK
Gestão 2016-2017

PRESIDENTE: Valdir Ermida
VICE-PRESIDENTE: Aline Gurgel
DIRETOR EXECUTIVO: Anderson Brito
DIRETOR FINANCEIRO: Lucas França
DIRETORA DE PROJETOS: Bianca Orsi
DIRETORA DE PROJETOS: Flaviana Sampaio
DIRETORA DE PROJETOS: Marcela Mendes
DIRETORA DE PROJETOS: Vanissa Wanick
SUPLENTE: Misael Pimentel

2

Índice
PALAVRA DO PRESIDENTE ................................................................................................................................ 04
LEVANTAMENTO SOBRE AS NORMAS CAPES/CNPQ .................................................................................. 05
GUIA PARA ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS NO REINO UNIDO .................................. 06
COMUNICAÇÃO DA ABEP-UK ........................................................................................................................... 07
EQUIDADE ÉTNICA E DE GÊNEROS NA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABEP-UK ......................... 09
ABEP-UK ................................................................................................................................................................. 10
RENOVAÇÃO DO WEBSITE ................................................................................................................................ 11
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ........................................................................................................................... 12
CAFÉ BRASIL ......................................................................................................................................................... 14
HAPPY HOUR ......................................................................................................................................................... 15
CONFERÊNCIA ...................................................................................................................................................... 16
CARTA CONTRA O FIM DO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS ............................................................................. 18
PROJETO MEMÓRIA ............................................................................................................................................. 19
PARCERIA COM A NATIVE SCIENTIST ............................................................................................................ 20
RELATÓRIO FINANCEIRO ................................................................................................................................... 21

3

Palavra do Presidente
É com satisfação e orgulho que apresentamos o Relatório de
Gestão da Abep-UK, referente ao período 2016/2017. Foi uma
temporada de muitas realizações!
Inicialmente, como chapa candidata, nos propusemos realizar
uma série de atividades. Contudo, algumas poucas delas, como
o Banco de Ideias, precisaram ser substituídas por outras que
surgiram no decorrer da gestão, apresentando-se como
prioritárias.
O melhor exemplo foi a percepção, a partir das redes sociais,
de inquietações dos bolsistas geradas pelas regras das
principais agências públicas de financiamento da pesquisa no
Brasil: Capes e CNPq.
O quadro de crise suscitou incertezas sobre a empregabilidade
por ocasião do retorno ao país. Com isto, a Abep-UK, apoiada
pela embaixada brasileira em Londres, realizou um inquérito
junto aos bolsistas brasileiros no Reino Unido, cujo resultado
inspirou o tema da Conferência deste ano - “Ciência e
Desenvolvimento Social: Desafios em Tempos de Crise”. O
relatório do inquérito, por sua vez, foi encaminhado para as
presidências das duas agências mencionadas, na expectativa de
que as preocupações nele registradas sejam consideradas por
seus gestores.
Outra atividade não menos importante, realizada também em
parceria com a embaixada brasileira, foi a revisão do antigo
“Manual da Ilha”, agora “Guia para Estudantes e Pesquisadores
Brasileiros no Reino Unido”. Diferentemente das versões
anteriores, o atual Guia possui uma versão impressa, além da
eletrônica, e consolida a parceria entre a Abep-UK e a
embaixada.
Finalizando as realizações não previstas nas propostas
originais, temos a repaginação do website da Abep-UK, o qual
adquiriu um visual mais atual e dinâmico, além da praticidade
de navegação. Aliado a isto, merece destaque especial o
upgrade nos processos de comunicação da Associação.
Anteriormente um ponto fraco, visto que restrita
principalmente à lista de discussões do Yahoo e sem muita
penetração nas redes sociais, hoje a comunicação é a principal
vitrine da Abep-UK; e o melhor indicador disto foram os mais
de 2000 “likes” que nossa página no facebook obteve no
período. Além disso, lançamos o DivulgAbep, canal gratuito
para divulgação de conteúdo, e o Boletim Abep-UK, de
periodicidade quinzenal.

É preciso mencionar, também, os três Cafés Brasil realizados.
Um recorde de “Cafés” para uma única gestão! A quantidade,
entretanto, não seria destaque se os temas abordados não
fossem semelhantemente relevantes. “Educação e Diversidade
Sexual” (Glasgow), “Ódio e Intolerância no Brasil” (Leeds) e
“Luta Anticorrupção no Brasil” (Birmingham) são temas que,
por si só, dispensam apresentações.
Também merece atenção, neste sentido, a recomendação
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, para que as
futuras direções da Abep-UK sejam representativas, sempre
que possível, da diversidade étnica e de gêneros da comunidade
acadêmica Brasileira no Reino Unido, reiterando, desta forma,
nosso compromisso com os direitos de cidadania.
A bem da verdade, vale ressaltar que, tanto a representação étnica e
de gêneros, assim como o Projeto Memória da Abep-UK, são
bandeiras de gestões anteriores, com as quais nos comprometemos a
dar continuidade. O Projeto Memória vinha sendo gestado desde a
presidência do Gledson Emídio e a igualdade étnica e de gêneros,
desde a última presidência, do Armando Castro.
Por fim, vale registrar o posicionamento que assumimos, com
base em evidências, contra o cancelamento do Programa
Ciência sem Fronteiras na modalidade graduação. Nossa carta
pública chegou a ser reproduzida pelo Jornal GGN:
http://bit.ly/2sFUepG.
Outro acontecimento relevante diz respeito à troca de nossa
conta corrente do Banco do Brasil para o Natwest.
Infelizmente, as taxas cobradas pelo BB tornaram-se
impraticáveis, levando em consideração o (pouco) volume
movimentado pela Abep-UK, cuja principal fonte de renda é a
Conferência anual. Considerando, enfim, o custo-benefício
entre as instituições investigadas (BB, HSBC, NatWest), o

NatWest apresentou-se como a opção mais apropriada às
nossas necessidades.

Afora os eventos acima, outros não menos relevantes
aconteceram, como por exemplo a Feira de Educação;
International Students Day e o Happy Hour, entre outros, que
serão detalhados a seguir.
Obrigado a você, abepian@, que nos depositou sua confiança
para a construção de uma Abep-UK cada vez mais dinâmica,
4
democrática e solidária.

Relatório Abep-UK sobre normas
aplicadas a bolsistas Capes e CNPq
Anderson Brito

O relatório, disponível neste link, foi concebido

Com suporte da Embaixada Brasileira em

após análises sistemáticas das demandas

Londres, em agosto de 2016 a Abep-UK realizou

apresentadas pelos(as) entrevistados(as), sendo

um levantamento junto a mais de 1700

estas estruturadas de forma a expressar com

estudantes e pesquisadores brasileiros no Reino

clareza as necessidades dos bolsistas brasileiros

Unido.

no exterior.

Por meio deste instrumento, os participantes

O documento foi encaminhado aos órgãos

puderam expressar suas insatisfações e sugestões

competentes (Capes e CNPq), e nossa

de aprimoramento relativos às normas que os

expectativa é que haja sensibilidade do gestores

regem/regiam enquanto bolsistas Capes/CNPq.

para apreciar as necessidades observadas e, desta
forma, tornar o investimento mais efetivo e
prático.
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Guia para Estudantes e Pesquisadores Brasileiros
no Reino Unido
Aline Gurgel, Bianca Orsi e
Marcela Mendes

Em paralelo ao relatório das normas, foi
conduzido importante processo de
atualização e aprimoramento da versão
prévia do documento “Manual da Ilha”, o
qual representa, desde a década de 1980,
uma importante fonte de orientação a
brasileiros que se deslocaram ao Reino
Unido em busca de qualificação
profissional. O agora intitulado Guia para
Estudantes e Pesquisadores Brasileiros no
Reino Unido, revisado e ampliado no ano

Por meio de colaboração institucional,
ambos trabalharam na coleta de
informações relevantes à comunidade
acadêmica que desenvolve atividades de
ensino, pesquisa e extensão na Inglaterra,
Escócia, País de Gales e Irlanda do
Norte. O novo Guia foi lançado e
distribuído gratuitamente na IX
Conferência Abep-UK e pode ser
acessado no link: http://bit.ly/2sjD5mt.

de 2017, reflete a integração dos esforços
da Embaixada do Brasil no Reino Unido e
da Abep-UK.
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Comunicação da Abep-UK
Anderson Brito e Lucas França
Várias foram as frentes de trabalho visando qualificar a comunicação da Abep, com destaque para três delas:
DivulgAbep, Boletim Abep e Redes Sociais.

DivulgAbep: seu canal para divulgação de conteúdo
Em 2016 a Abep-UK lançou o formulário DivulgAbep
(bit.ly/DivulgAbepUK), um canal aberto para que
associados e público geral divulguem notícias, eventos e
oportunidades por meio de nossa página Facebook, e
através do nosso recém criado ‘Boletim Abep”’, a
newsletter da Associação.

Boletim Abep-UK
Em fevereiro de 2017 foi lançado a primeira edição do
boletim eletrônico (newsletter) da Abep-UK
(bit.ly/BoletimAbepUK). O boletim é quinzenal, e é
subdividido em pelo menos 5 seções: 1) Destaque - seção
com a notícia de maior relevância aos membros Abep-UK

Para encaminhar conteúdo para divulgação, basta
acessar o link acima e preencher as informações básicas.
Tal estratégia tem se mostrado um recurso rápido e
prático: leva menos de 3 minutos para ser preenchido, e
agiliza sobremaneira o processamento dos dados.
As informações enviadas são direcionadas a uma
planilha disponível numa pasta do Google Drive da
associação

nas últimas semanas; 2) Abep-UK em foco - resultados e
atividades da associação; 3) Eventos & Oportunidades informações sobre bolsas de estudos, editais, e eventos; 4)
Notícias - matérias de interesse aos membros; e 5) Pesquisa espaço para membros divulgarem levantamentos, busca por
voluntários, artigos publicados, etc. O Boletim é criado via
MailChimp, e coleta informações para divulgação por meio
do formulário DivulgAbepUK, peça central para a
sistematização da informação.
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Comunicação da Abep-UK

Facebook
A gestão 2016/2017 teve como
marco uma forte presença nas
redes sociais, como Twitter, e
em especial o facebook. Nesta
última, analisando-se o período
entre Agosto de 2016 e Junho de
2017, o número de seguidores
Figura 1. Crescimento no número de seguidores (em azul) e de pessoas alcançadas por postagens no Facebook
subiu de 1793 para 2173, um
(em verde), entre Agosto de 2016 e Junho de 2017.
crescimento de 21%, numa média
de 7.5 novos seguidores por semana (Figura 1). O primeiro
Dezembro de 2016, quando foi postado o primeiro de muitos
grande incremento no número de seguidores (+57) se deu na

anúncios de bolsas no Reino Unido para estudantes

semana de realização do Café Brasil #23, com participação de

brasileiros. Naquela ocasião, o anúncio de “Bolsa de

Leonardo Sakamoto, em 7 de Dezembro de 2016.

mestrado para grupos sub-representados na Ciência” gerou
mais de 5500 acessos a página Facebook, o que levou a um

Em nossa gestão foram geradas 160 postagens, sendo 86 links

constante crescimento no número de seguidores (Figura 1).

e 74 imagens. Entre estas duas categorias, as imagens se

A re-postagem das chamadas do Boletim ABEP no

mostraram mais eficientes em atrair visitantes a página,

Facebook, em especial “bolsas e editais”, se mostraram uma

respondendo por cerca 2/3 das visualizações e cliques (Figura

ótima estratégia de marketing para a marca ABEP-UK, a

2). Nesse sentido, o uso de imagens personalizadas (fotos,

qual recomenda-se a continuação. Outro grande pico de

montagens) é bastante recomendável. Outra estatística

alcance das postagens se deu dia 13 de Junho de 2017, data do

relevante diz respeito ao alcance geral das postagens ao longo

lançamento online do Guia para Estudantes e Pesquisadores

do período da gestão 2016/17 (Figura 1).

Brasileiros no Reino Unido, ocasião onde quase 5700 pessoas

O primeiro grande pico de pessoas alcançadas por uma

visualizaram a página Facebook, gerando o outro grande

postagem da página Facebook da associação se deu em 20 de

incremento em número de seguidores (+78) nos sete dias que se
seguiram (Figura 1).

Figura 2. Médias de alcance (reach) e engajamento (engagements) em postagens da ABEP entre Agosto de 2016 e Junho de
2017.
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Assembleia Geral Extraordinária: Equidade
Étnica e de Gêneros na Composição da
Diretoria da Abep-UK
Valdir Ermida

Aproveitando a ocasião do Café Brasil em Leeds,
nós convocamos uma Assembleia Geral
Extraordinária para logo após o evento. A pauta
dizia respeito à equidade de gêneros na
composição das futuras diretorias da Associação.
Tratava-se, na verdade, de uma bandeira que vinha
sendo ventilada desde a gestão anterior, de modo
que o Café Brasil em Leeds tornou-se uma
oportunidade para discussão da matéria, tendo em
vista a proximidade com o tema debatido no Café:
“Ódio e Intolerância no Brasil”.
Após entendimento entre os presentes à
Assembleia, chegou-se ao consenso em relação à
seguinte recomendação (para acessar a ata clique
“aqui”):

“Recomenda-se que as chapas candidatas à
direção da Abep-UK apresentem pelo menos 50%
de integrantes que representem a diversidade
étnica e de gêneros da comunidade acadêmica de
brasileiros no UK. Havendo dificuldade em
atingir a proporção recomendada, sugere-se que
as chapas candidatas utilizem os canais de
comunicação da Abep-UK, mormente a lista de
discussão oficial, visando encontrar
voluntárias(os) interessados em participar da
candidatura e, assim, completar a
proporcionalidade desejada. Esgotados os meios
para se obter a equidade étnica e de gêneros na
formação da diretoria, as chapas candidatas
concorrerão com qualquer proporção.”
Esta recomendação é um marco na história da
Abep-UK e a diretoria 2016/2017 se orgulha de
ser parte deste processo, reafirmando com este ato
o caráter plural, vivo e democrático da
Associação.
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Abep-UK Entrevista

Flaviana Sampaio
A entrevista visou responder a algumas perguntas
Utilizando nosso website, lançamos em Março

específicas: como manter a motivação ao longo do

uma iniciativa jornalística de utilidade pública a

doutorado pleno/sanduíche? Como lidar com o seu

estudantes e pesquisadores brasileiros no exterior.

orientador? Como controlar o estresse e a

Baseada numa entrevista guiada por um

ansiedade trazidas pela pressão de avaliações e

questionário, publicamos no dia 20 de Março de

pela solidão na atividade de pesquisa? Como lidar

2017 uma reportagem com a psicóloga brasileira

com a saudade de casa (homesickness)?

Rebeca Kurka, a qual deu dicas sobre como lidar
com o estresse e a ansiedade durante uma pós-

Buscamos respostas a estas perguntas com Rebeca,

graduação no exterior.

que é membro da British Association for
Counselling and Psychotherapy, e especialista em

Nova língua, nova cultura, novo clima, novo grupo de

depressão, ansiedade e estresse relacionados ao

pesquisa, novo projeto de pesquisa: se adaptar a tudo

trabalho e aos estudos. Clique aqui para ler matéria

isso não é fácil.

na íntegra.
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Renovação do Website

Vanissa Wanick
O site continua sendo atualizado e este conteúdo
Após uma revisão do conteúdo do site, buscamos trazer

também continua aparecendo na página principal, na

uma página mais limpa e com conteúdo de acesso mais

área de blog. Dessa forma, o usuário continua tendo

direto. Para isso, desenhamos uma nova página para o

acesso às notícias da Abep-UK na página principal do

nosso site, com um destaque principal que pode ser

site. Além disso, o layout atual de cada post também

modificado de acordo com diferentes eventos. Por

permite que o usuário navegue por posts anteriores, o

exemplo, durante a nossa conferência anual,

que aumenta o engajamento com o site

modificamos a imagem principal de destaque para a

significativamente.

chamada para a conferência. Isso nos ajudou a dar uma
dinâmica para o site.

Parte da renovação do site também incluiu uma
simplificação de seu menu principal. Para tal, reduzimos

Com a nova modificação do site, também adicionamos

o tamanho de seções e subseções. Além disso, o manual

três destaques após o destaque principal. Com isso,

da ilha, que era uma seção do menu muito complexa foi

pudemos deixar o conteúdo relevante mais visível, o

reduzida para a publicação em conjunto com a

que não era possível com o layout anterior.

Embaixada. Você pode acessar essa publicação aqui.
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Participação em eventos
Anderson Brito, Lucas França e Marcela Mendes

Encontro de jovens empreendedores brasileiros em
Londres

Evento de Networking do Imperial College Brazil
Forum

A Abep-UK, na figura dos membros da diretoria atual, tem
participado ativamente em eventos de interesse de estudantes
e pesquisadores brasileiros. No dia 06 de Dezembro de 2016,
a Associação, representada pelo nosso Diretor Executivo,
Anderson Brito, participou da II Visita de Líderes Brasileiros
em Inovação ao Reino Unido. O evento teve apoio da
Fapesp, em parceria com a Royal Society of Engineering, e
com o Newton Fund. O evento ocorreu na Embaixada
Brasileira em Londres, sendo intermediado pelo Setor
Acadêmico da Embaixada, nas figuras de Juliana Bertazzo e
Maria Cecília Vieira. O encontro contou com a participação
de 15 jovens empreendedores brasileiros, os quais foram
agraciados com uma bolsa Leaders in Innovation Fellowship
(LiF), financiada pelo Newton Fund a empreendedores de
áreas tecnológicas que despontam a nível global. O propósito
da vinda dos empreendedores brasileiros ao Reino Unido foi
participar de treinamentos e cursos sobre inovação, assim
como estabelecer contatos (networking) com empresas que
atuam em ramos similares em território britânico.

A Abep-UK participou também da organização e da
mesa redonda durante o 1º Evento de Networking do
IC Brazil Forum, em parceira com o Imperial College
Brazil Forum. Nesta ocasião, palestra intitulada
“Possibilidades Profissionais após a conclusão do
doutorado” foi ministrada pela Dra. Juliana Bertazzo,
do Setor Acadêmico da Embaixada do Brasil em
Londres. A Dra. Juliana mencionou alguns pontos
importantes para o sucesso acadêmico, tais como
melhoria da reputação do programa Ciência Sem
Fronteiras, importância da divulgação de casos de
sucesso, uso das redes sociais como complemento ao
curriculum vitae, publicação e produção científica,
importância do networking profissional, entre outros.
Citou também a importância de se participar
ativamente de conferências científicas, grupos
acadêmicos, listas, parcerias e colaborações. Fotos do
evento estão disponíveis neste link.

International Students day 2016
A convite da embaixada do Brasil em Londres, A Abep-UK, representada pelo diretor de projetos, Lucas França,
participou do International Students day 2016. O evento fora organizado pelo All Party Parliamentary Group for
International Students e realizado no dia 17 de novembro na Câmara dos Lordes. O evento contou com a participação de
representantes de diversos países, o parlamentar Geoffrey Robinson, Lord Bilimoria e o Ministro para universidades e
Ciencia, Jo Johnson. Os principais temas discutidos no evento foram a recepção de mais estudantes internacionais no
Reino Unido, limitações da atual legislação de imigração (durante e após o término do curso) e dificuldades enfrentadas
por estudantes no passado.
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Participação em eventos

Mesa redonda sobre o Ciência sem Fronteiras no Reino
Unido
No dia 09 de dezembro de 2016, das 10:30 as 18:00, a AbepUK, representada pela nossa diretora de projetos Marcela
Mendes, participou de uma mesa redonda na Embaixada do
Brasil em Londres para discussão da implementação do
programa brasileiro Ciência sem Fronteiras no Reino
Unido. O Reino Unido foi o segundo país que mais recebeu
estudantes brasileiros e pesquisadores bolsistas do CsF, e o
quarto em mobilidade de estudantes britânicos para o Brasil
também dentro do programa. A mesa redonda teve como
objetivo principal avaliar pontos chave do programa, tais
como aproveitamento de créditos nas universidades de
origem, língua estrangeira, custos, links entre universidades,
ambiente e performance. De forma geral, o programa foi
muito bem avaliado por representantes das 3 esferas –
estudantes, professores e reitores – das universidades. O
ponto de vista dos estudantes em relação a todos os aspectos
do programa foi levantado por estudantes das modalidades
graduação, doutorado pleno e pós doutorado. Discutiu-se os
benefícios da internacionalização da educação, dos links
entre universidades e do papel fundamental tanto do aluno
quanto das instituições em criar e manter tais links.

Abep-UK no March for Science
A Marcha pela Ciência de Londres (March for
Science) reuniu no dia 21 de Abril de 2017 mais de
10.000 pessoas pelas ruas da capital britânica.
Membros da diretoria e associados Abep-UK
estiveram presentes no evento em apoio a Ciência,
e promovendo o nome da associação entre a
comunidade científica de Londres (veja mais
imagens aqui).
.

Feira de educação | Acesso e oportunidades para a
comunidade brasileira
O evento foi realizado no dia 19 de novembro de
2016. Promovido pelo Consulado-Geral do Brasil
em Londres, a Feira apresentou à comunidade
brasileira residente no Reino Unido oportunidades
no campo educacional. A Abep-UK foi
representada pelo diretor de projetos, Lucas França.
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Café Brasil: palestras sobre o Brasil, ou de interesse para
brasileiros
Aline Gurgel, Bianca Orsi e Marcela Mendes

A Abep-UK organizou também três eventos da
série Café Brasil. No segundo semestre de 2016 foi
realizado o Café Brasil Glasgow, dia 23 de

Silvana de Paula, doutora em Sociologia, Dra.

novembro, com o tema “Violência sexual e

Stephanie Dennison, professora em Estudos

diversidade de gênero: os desafios para a sociedade

Brasileiras na Universidade de Leeds, Professora

Brasileira”, que contou com a participação dos

Polly Wilding, especializada em América Latina, e

palestrantes David Hay, advogado escocês

Silvia Amélia, Jornalista e ativista feminista.

especializado em Emprego e equidade, e Aline
Gurgel, nossa vice-presidente.

Por fim, o Café Brasil de Birmingham, no dia 23
de março de 2017, integrado ao evento “Brazil

No dia 07 de dezembro foi a vez do Café Brasil

Week”, e cujo tema foi “Luta Anticorrupção no

Leeds, que teve como palestrante principal, via

Brasil: Desenvolvimento e Contradições”, com a

web, o jornalista e professor doutor em Ciências

participação do Armando Castro, Imperial College,

Políticas, Leonardo Sakamoto, contando também

e Fernanda Figueiredo, King’s College.

com a participação em mesa redonda da Professora
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Happy Hour da Abep-UK
Anderson Brito
No dia 17 de Dezembro de 2016, membros da diretoria Abep-UK e associados se reuniram para um Happy
Hour no bar brasileiro ‘Made in Brasil’, em Camden Town. O evento contou com a participação de
brasileiros(as) baseados(as) em Londres e Surrey. Clique aqui para mais imagens do evento.
Recomenda-se a organização de eventos desta natureza, não só em Londres, mas em outras cidades
britânicas, a fim de fortalecer o nome da Abep-UK entre a comunidade acadêmica brasileira no Reino
Unido.
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Aline Gurgel, Chair da Conferência
A Conferência anual da Abep-UK é o principal acontecimento
do nosso calendário. Neste ano, a IX versão do evento foi
realizada no Imperial College, em Londres, dia 10 de Junho de
2017.
Já se tornou tradição, na véspera da Conferência, a recepção
que a Embaixada oferece aos conferencistas, em suas
dependências. Na ocasião, o Ilmo. Sr. embaixador Eduardo do
Santos, nosso presidente honorário, ofereceu as boas-vindas
aos delegados, reiterando a importância do desenvolvimento de
pesquisa por estudantes e pesquisadores brasileiros em
instituições de excelência no Reino Unido; além de comentar
sobre as últimas realizações do setor acadêmico da embaixada
e das relações entre esta instituição e a Abep-UK. A nossa
vice-presidente, Aline Gurgel, representando o presidente
Valdir Ermida, também saudando os conferencistas, discursou
sobre a relevância da conferência, apontando este evento como
uma oportunidade para construção de networking, discussão de
temas de pesquisa e promoção da ciência nacional.
A constatação de que os doutores formados no exterior
conformam um ativo estratégico para superação da crise
brasileira orientou os objetivos e discussões do evento.
Parceiros de associações representantes de estudantes e
pesquisadores na Espanha e em Portugal prestigiaram a
Conferência, articulando uma rede de suporte mútuo visando
eventos futuros.
Ainda na recepção oferecida pela Embaixada, houve o
lançamento do “Guia para Estudantes e Pesquisadores
Brasileiros no Reino Unido”, uma reformulação e atualização
do antigo “Manual da Ilha”, criado na década de 1980. O
documento consolida a parceria entre a Abep-UK e a
Embaixada, cujo apoio foi crucial tanto na elaboração como na
impressão das cópias, que foram distribuídas gratuitamente
entre os conferencistas.
Já a conferência em si, esta contou com a presença de
representantes tanto do Consulado Brasileiro como da
Embaixada na abertura, seguida da primeira palestra do dia,,
proferida pelo Dr. Jefferson Gomes, que procurou
contextualizar a crise brasileira, instigando o pensamento sobre
as desdobramentos desta para o pesquisador brasileiro neste
cenário.

Ainda na parte da manhã, o diretor executivo da Abep-UK,
Anderson Brito, apresentou os resultados do levantamento
sobre as regras da Capes e do CNPq, aplicadas aos bolsistas.
Esta apresentação teve o papel de introduzir a mesa redonda
que veio logo a seguir, sobre as políticas para absorção da
mão-de-obra altamente especializada que é formada no
exterior. Contando com a presença das Dras Iris Griffiths,
Maíra Freschi e Marieke Riethof, a mesa foi presidida pela
Dra Silvana de Paula.
A parte da tarde foi o momento reservado para apresentação
de diversos trabalhos de comunicação oral conforme as
diversas áreas do conhecimento. A construção de uma
atmosfera integrada e multidisciplinar proporcionou aos
conferencistas a oportunidade de discutir acerca de
procedimentos metodológicos, progressão da pesquisa e
proporcionar feedback quanto a resultados.
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O 3min competition, competição tradicional entre as universidades do Reino Unido, também foi
uma modalidade de apresentação nessa conferência.
A competição contou com um bom número de participantes oriundos de diferentes áreas de estudo.
O vencedor, estudante de doutorado, Elias Berra, da Newcastle University, discursou sobre Forest
Monitoring with Multi-Temporal Drone Imagery e recebeu um prêmio simbólico da diretoria.
Fechando o evento, o Dr. Luiz Wrobel, diretor do Institute of Materials and Manufacturing na
Brunel University em Londres, palestrou sobre o uso do conhecimento científico e inovação como
instrumentos para melhorar a competitividade na indústria; e, debateu ainda, sobre as relações entre
universidades, pesquisa e indústria. O público participou ativamente da discussão pontuando
questões como parcerias entre academia e indústria e desafios a serem superados neste âmbito
devido à conjuntura acadêmica e política brasileiras.
Após palestra de encerramento, o diretor financeiro da Abep-UK, Sr. Lucas França, apresentou o
relatório financeiro da conferência e exibiu questões relevantes acerca da composição de membros
quanto à modalidade de estudo, gênero e naturalidade.
Por fim, antes do Happy Hour de congraçamento, anunciaram-se as próximas eleições, quando foi
feito o convite para que demais membros possam se candidatar à composição de chapas eleitorais,
caso haja interesse. Subsequente aos avisos, o Happy Hour aconteceu no bar da Imperial College,
momento de confraternização e celebração do sucesso da Conferência.
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Carta e Petição Contra o Fim do CsF,
Modalidade Graduação
Valdir Ermida
Trata-se de uma situação que possui importante
https://abep.org.uk/2017/04/03/contra-o-

carga simbólica, de desqualificação do

cancelamento-no-programa-ciencia-sem-

brasileiro, mas sem embasamento científico.

fronteiras/

Seus efeitos podem ser deletérios para a nossa
auto-estima e, portanto, para nossa reconhecida

O fim da modalidade graduação do Programa

capacidade de superação e sobrevivência na

Ciência sem Fronteiras, por nós considerado um

adversidade.

programa estratégico para o desenvolvimento
do país, nos preocupou também devido aos

Na carta aberta, que chegou a ser reproduzida

motivos supostamente alegados para isto,

por blogs, a diretoria desconstrói os supostos

propagados via internet.

motivos com base em dados reais,
demonstrando que de forma alguma as falhas

Argumentos frágeis, baseados no senso comum,

reais invalidam o programa. No máximo, estas

culpabilizando o bolsista brasileiro,

informam que há necessidade de aprimorá-lo;

supostamente “incapaz”, que “sequer sabe falar

jamais de extingui-lo. A graduação é a principal

Inglês”, aparentemente nortearam a tomada de

fonte dos cérebros brasileiros que são enviados

uma decisão drástica e em todos os sentidos

ao exterior.

prejudicial aos interesses de uma nação
soberana.
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Projeto Memória da Abep-UK
Anderson Brito
Valdir Ermida

Para celebrar os 37 anos de Abep-UK, lançamos
oficialmente o Projeto Memória ABEP, o qual
visa reconstruir a longa história da associação por
meio de uma exposição virtual a ser construída
com a participação direta de ex-diretores e
associados da Abep-UK.

Um e-mail dedicado ao projeto foi criado
(memoria.abep@gmail.com). Um banco de
dados com os nomes e e-mails de ex-diretores
foi construído, e os primeiros contatos em busca
de materiais foram feitos. Muitos destes
retornaram com informações textuais, porém

imagens e documentos ainda não puderam ser
recuperados.
Trata-se de um projeto em andamento,
construído no dia-a-dia, que visa o futuro, não o
passado. Este último, porém, fornece o alicerce
sobre o qual se sustentam os valores de
cidadania que norteiam as atividades da AbepUK.

Esforços adicionais, portanto, serão necessários
para restabelecer e criar contatos, visando
resgatar a história desta Associação que está
cada vez mais na memória de cada um de nós.
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Parceria com a ONG Native Scientist
Anderson Brito
No dia 1º de Abril de 2017 foi firmada uma

A ONG tem particular interesse em promover tais

parceria entre a ONG de divulgação científica,

atividades a crianças brasileiras que vivem no

Native Scientist - representada por sua Diretora e

Reino Unido, e busca na Abep-UK apoio

Fundadora, Tatiana Correia - e a Abep-UK - na

principalmente na divulgação de suas atividades, e

figura do Presidente da Associação, Valdir Ermida.

na busca por voluntários. Ambas instituições se

O Native Scientist tem por objetivo o

propuseram a divulgar suas logos em seus páginas

empoderamento de comunidades estrangeiras

web, tornando pública a parceria entre as

desfavorecidas por meio do ensino de Ciências nas

instituições.

línguas nativas das crianças filhas de imigrantes.
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Relatório Financeiro
Lucas França
A maior mudança na questão financeira corresponde à troca de
banco. A antiga conta no Banco do Brasil foi fechada e a
Abep-UK passou a ter uma conta no banco Natwest.
A troca de agência bancária ocorreu devido às altas taxas
praticadas pelo banco do Brasil (20 libras por mês + 20 libras
por transação) que, anualmente, custaria 240 libras mais
adicionais por transação. O valor é totalmente incompatível
com uma associação de receita similar à da Abep-UK. O
Natwest não possui taxas de manutenção da conta.
Os últimos meses também marcaram um significativo
decréscimo da receita da Abep-UK em relação ao ano anterior
(50%). A redução se deu devido a duas questões principais: a
falta de apoio financeiro para a conferência e o número
reduzido (em relação a 2016) de participantes. Desta forma, a
Abep-UK gastou mais do que arrecadou na realização do
evento. Um breve resumo dos gastos se encontra nas tabelas
abaixo:

Considerando o quadro de crise, tema da IX Conferência,
acreditamos que os números apresentados refletem a
pertinência da discussão realizada. Com empresas
fechando, desemprego e cortes em C&T, não surpreende
que diminuam as doações para eventos não lucrativos, da
mesma forma a redução de bolsistas no exterior.
Merecem comentários, porém, os dois eventos mais
custosos. Primeiramente a Conferência, cujas despesas
foram na verdade surpreendentemente baixas, graças ao
custo reduzido junto ao Imperial College, que cobrou
basicamente a utilização de material de som e outros, como
mobília. O segundo evento mais custoso da Tabela 2,
“visita ao embaixador”, é o momento de apresentação da
diretoria recém-empossada ao embaixador brasileiro em
Londres.
A visita ao embaixador é um acontecimento no calendário
da Abep-UK, onde o presidente honorário e a diretoria têm
a oportunidade de se conhecer pessoalmente e projetar
ações em favorecimento do bolsista, como por exemplo o
Guia para Estudantes e Pesquisadores Brasileiros no Reino
Unido.
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