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Acordo de Intercâmbio FGV-
EAESP e Universität St. Gallen  

  
Maria Tereza Leme 

Fleury  
   

 

FGV ensinará países da África a 
produzir álcool  

  Cesar Cunha Campos  
   

 

EBAPE promove palestra sobre o 
Programa Pró-Defesa/CAPES  

  Flavio Vasconcelos  
   

 
FGV lança pesquisa 

“Microsseguro e a Nova Classe 
Média”  

  Marcelo Neri  
   

 

6º Fórum de Economia na 

 

A nova esquerda 
americana  
Os anos 1960 foram 
quentes e 
turbulentos em todo 
o mundo. Um dos 
grandes epicentros 
dos conflitos que 
abalaram então o 
planeta, foram, sem 
dúvida, os Estados 
Unidos... 
Saiba mais. 

 

   

 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA  
Periódicos recebidos e  
selecionados pela Biblioteca  
Mario Henrique Simonsen 

 
EVENTOS DA SEMANA  
Programação dos seminários, 
palestras e outros eventos 

 

   

Dia 14   
PROJETOS Lana Montezano

DIREITO RIO Bruno Magrani

   
Dia 15   

PROJETOS Ana M. Werneck
IBRE Carlos Sant´anna
IDE Milena Moraes
IDE Luana Celestrino
IDE Michelly Lopes

EAESP José Bento

   
Dia 16   

IDE Margarida Silva
GOS Luciano Neves

DREH Lilian Pierre
DIREITO RIO Deborah Kirschbaum

CMA Sonia Duraes
PROJETOS Douglas Correa
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Fundação Getulio Vargas  

  
Luiz Carlos Bresser 

Pereira  
   

 
Direito GV apóia o seminário TIC 

2020: Estratégias 
transformadoras para o Brasil  

  Arthur Barrionuevo  
   

 
Professor da FGV DIREITO RIO 

participa de reunião com 
Prêmios Nobel  

  Ronaldo Lemos  
   

 
Professor da Direito GV é 

nomeado para o Comitê de 
Seleção de Conselheiros  

  
Eurico Marcos Diniz 

de Santi  
   

 

Professor da EBAPE ganha 
prêmio ABECIP 2009  

  
Istvan Karoly 

Kasznar  
   

 Núcleo de Prática Jurídica da 
FGV DIREITO RIO elabora 

parecer de amicus curiae para a 
Corte Interamericana de Direitos 

Humanos  
  Paula Spieler  
   

 

Direito GV promove o seminário 
no Ano da França no Brasil  

  Maíra Rocha Machado  
   

 

IBRE Shaula Fanuchi
EAESP Clovis Bueno
EAESP Francisco Rojo

   
Dia 17   

IDE Fabiano Santos
IBRE Regina Celia Reis
IDE Renan Bertrand

   
Dia 18   

DIREITO RIO Rodrigo Gomes
DO RJ Andrea Giannelli
EAESP Daniela Stevanatto
EESP Andrea Calabi

   
Dia 19   

IBRE Jorge Braga
IBRE Bertholdo Monteiro
EPGE Marcia Marcos
EPGE Ana C. Secchin
IDE Rodrigo Faustino

   
Dia 20   

IBRE Leandro Chaves
PRESIDÊNCIA Ailton Bezerra

EBAPE Antonio de Araújo
PRESIDÊNCIA André Okamoto

IDE Luciana Zica
EAESP Alessandra Carolino

IDE Priscilla Starck
IBRE Valmir Santana

  

 

Page 2 of 9SemanaFGV

15/9/2009http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4772.htm



 

EBAPE realiza Open Day do 
Mestrado em Gestão Empresarial  

  Luiz Antonio Joia  
   

 
Diretor da FGV DIREITO RIO 

participa de Encontro de Ciências 
Sociais do Norte e Nordeste 

  

   
 Direito GV lança o Prêmio 

BM&FBovespa – Direito GV 2009   
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Acordo de Intercâmbio FGV-
EAESP e Universität St. Gallen 

  
A CRI (Coordenadoria de Relações 
Internacionais da FGV - EAESP) 
assinou acordo de intercâmbio para 
doutorado com a Universität St. Gallen, na 
presença do associate dean da Universität 
e da diretora da EAESP, professora Maria 
Tereza Leme Fleury. 
  

 

  

   

 

FGV ensinará países da África a produzir álcool 
  
A FGV Projetos prepara estudo para viabilizar a produção de álcool por países 
africanos. O projeto será entregue em 2010 aos governos de Guiné Bissau e 
Senegal e deverá contemplar a adoção de mistura de álcool na gasolina, a exemplo 
do que é feito no Brasil. 
  
O diretor executivo da FGV Projetos, Cesar Cunha Campos, ressalta que é saudável 
o desenvolvimento de novos mercados produtores: "Precisamos de mais países 
produzindo. O mais importante é exportamos tecnologia de produção", afirmou, 
lembrando que estudos nesta mesma linha já foram entregues a outros países, 
como República Dominicana, El Salvador, Haiti e Guatemala. 

 

   
EBAPE promove palestra sobre 
o Programa Pró-Defesa/CAPES 

  
A EBAPE promoveu, no dia 2 de setembro 
de 2009, a palestra “O sistema de 
educação no Exército”, ministrada pelo 
general de brigada João Camilo Pires de 
Campos, comandante da Escola de 
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Comando e Estado-Maior do Exército 
(ECEME). O evento, cujo objetivo foi o 
fortalecimento das bases de integração 
acadêmica entre a EBAPE e a ECEME, 
contou com a presença do diretor da 
Escola, professor Flávio Carvalho de 
Vasconcelos e dos professores Luiz Antonio 
Joia, Joaquim Rubens Fontes Filho, Alketa 
Peci e Eduardo Marques. 
  
O Pró-Defesa é uma linha de pesquisa, 
fruto da parceria da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) com o Ministério da Defesa. 
Constitui uma ação do governo brasileiro 
destinada a fomentar a cooperação entre 
instituições civis e militares para 
implementar projetos voltados ao ensino, à 
produção de pesquisas científicas e 
tecnológicas e à formação de recursos 
humanos qualificados na área de defesa 
nacional. 
  
O programa, que está em seu primeiro ano 
de vigência, abriu processo seletivo para a 
turma que se iniciará em 2010. A EBAPE 
está oferecendo três vagas para o Curso de 
Mestrado em Administração Pública, uma 
para o Doutorado e uma para o Pós-
Doutorado. Os selecionados terão a 
gratuidade do curso e poderão também 
receber bolsa de sustento da CAPES. 
  
Para mais informações enviar e-mail para 
aline.gouveia@fgv.brou pelo telefone 

. (21) 3799-5527

  
General João Camilo Pires de Campos e professor 

Flávio Carvalho de Vasconcelos  

  
Público da palestra  

   

 

FGV lança pesquisa “Microsseguro e a Nova Classe Média” 
  
A Fundação Getulio Vargas lançou na última quarta-feira, a pesquisa "Microsseguro 
e a Nova Classe Média: Risco de renda, seguro social e a demanda por seguro 
privado pela população de baixa renda". A pesquisa foi apresentada pelo chefe do 
Centro de Políticas Sociais, Marcelo Neri. 
  
Para ter conhecer o conteúdo da pesquisa, acesse: www.fgv.br/cps/ms 

 

   

 

6º Fórum de Economia na Fundação Getulio Vargas 
  
Nos dias 21 e 22 de setembro, a Fundação Getulio Vargas sediará o 6° Fórum de 
Economia - um evento em parceria com FIESP, CIESP, CNI, CUT, FORÇA 
SINDICAL e IEDI. O Fórum de Economia é um evento anual para debater a agenda 
nacional para o desenvolvimento do Brasil. O evento é coordenado pelo professor 
emérito da FGV, Luiz Carlos Bresser Pereira. 
  
A programação está disponível no site. 
Acesse aqui. 
  
Mais informações 11-3799-3350/3351 

 

Page 4 of 9SemanaFGV

15/9/2009http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4772.htm



   

 

Direito GV apóia o seminário TIC 2020: Estratégias 
transformadoras para o Brasil 

  
A conselheira do Federal Communications Commision (FCC), agência reguladora do 
segmento de telecomunicações nos Estados Unidos, Meredith Attwell Baker, foi uma 
das palestrantes do Seminário Internacional – TIC 2020: Estratégias 
transformadoras para o Brasil. A iniciativa foi promovida pela TelComp (Associação 
Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas), pela 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV), 
representada pelo professor Arthur Barrionuevo, e pela Brasscom (Associação 
Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) e aconteceu 
no último dia 9, no WTC Sheraton Hotel, em São Paulo. 
  
Meredith foi indicada pelo presidente Barack Obama para membro do FCC, em 
junho deste ano, e falou sobre o modelo americano adotado no segmento de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a importância dos instrumentos 
regulatórios e a necessidade de planos estratégicos em TIC para o desenvolvimento 
do país. 
  
O evento também contou com as presenças do vice-governador de São Paulo, 
Alberto Goldman, do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, dos deputados federais, Paulo 
Henrique Lustosa (PMDB-CE) e Paulo Bornhausen (DEM-SC), além de 
personalidades-chave do setor privado e associações. 

 

   

 

Professor da FGV DIREITO RIO participa de reunião com 
Prêmios Nobel 

  
O Coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV DIREITO RIO, 
professor Ronaldo Lemos, participará nos dias 23 e 24 de uma reunião na 
Universidade de Harvard com os economistas vencedores do Prêmio Nobel Amartya 
Sen e Michael Spence. O objetivo da reunião será apresentar as atividades 
desenvolvidas pelo CTS e discutir como a tecnologia pode ser utilizada como 
importante ferramenta de desenvolvimento econômico, especialmente em países 
desenvolvidos. Espera-se que a partir da reunião seja constituído um programa de 
cooperação para o desenvolvimento de estratégias neste sentido, com a 
participação do CTS como um dos integrantes do comitê. 

 

   

 

Professor da Direito GV é nomeado para o Comitê de Seleção 
de Conselheiros 

  
O professor Eurico Marcos Diniz de Santi, coordenador do NEF (Núcleo de Estudos 
Fiscais da Direito GV) acabou de ser eleito membro do Comitê de Seleção de 
Conselheiros (CSC) do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). 
  
O CSC é formado por quatro integrantes, indicados pelo Ministério da Fazenda, 
Receita Federal, Procuradoria Geral da Receita Federal e pelas confederações 
nacionais: CFN (Confederação Nacional  das Instituições Financeiras), CNI 
(Confederação  Nacional das Industrias), CNC (Confederação Nacional do 
Comércio), CNS (Confederação Nacional da Saúde) e CNT (Confederação Nacional 
do Trabalho). O professor Eurico foi o representante indicado pelas confederações. 
  
Eurico explica que se trata de participação trimestral não remunerada, considerada 
pública e relevante. “O critério para a seleção desses integrantes é o mérito e o 
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trabalho relevante realizado pelos indicados”. 
  
A Portaria nº 438 do Ministério da Fazenda regulamenta a atribuição e a finalidade 
do CSC, definindo as diretrizes do processo de seleção dos conselheiros, entre os 
nomes constantes de lista tríplice encaminhada pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, pelas confederações representativas de categorias econômicas de nível 
nacional e centrais sindicais, para exercer mandato no CARF. 

   

 

Professor da EBAPE ganha 
prêmio ABECIP 2009 

  
O professor da EBAPE, Istvan Karoly 
Kasznar, foi um dos vencedores do II 
Prêmio ABECIP (Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança) de Monografia em Crédito 
Imobiliário e Poupança, que teve como 
tema “Alternativas e soluções para o 
financiamento de imóveis de interesse 
social”. Com o trabalho “Financiamento a 
habitações populares e solidárias”, o 
professor Istvan apresentou propostas para 
os graves problemas associados à 
habitação da população pobre, com renda 
entre zero a três salários mínimos. 
  
A cerimônia de premiação teve o apoio da 
Federação Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN), e foi realizada no dia 1º de 
setembro, no Espaço Rosa Rosarum, em 
São Paulo. Mais de 300 pessoas, entre 
autoridades e representantes empresariais, 
compareceram ao evento. 

 

  
Professor Istvan  

   

 

Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO RIO elabora 
parecer de amicus curiae para a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos 

  
O Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO RIO elaborou parecer de amicus 
curiae para a Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil pelo 
uso de interceptações telefônicas ilegais em 1999 contra associações de 
trabalhadores rurais ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), no Paraná, no caso “Escher e outros vs. Brasil”. A coordenadora do projeto 
foi a professora Paula Spieler, também Coordenadora de Atividades 
Complementares e Relações Institucionais. 
  
Esse parecer foi citado no documento oficial da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos como parte integral da decisão. 
  
Em 30 de abril de 2009, o Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, Professor 
Thiago Bottino, já havia sustentado em amicus curiae no Supremo Tribunal Federal 
sobre a Lei de Imprensa. 
Esta notícia nos dá a certeza de que as Clínicas do NPJ ultrapassaram o modelo 
tradicional aplicado na maioria dos cursos jurídicos no Brasil. 
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Direito GV promove o seminário no Ano da França no Brasil 
  
Para comemorar o Ano da França no Brasil, a Direito GV promove, nos próximos 
dias 14 e 15 de setembro, o Colóquio “Figuras da Internacionalização do Direito –
América Latina”, no Auditório da Direito GV, com a participação de grandes nomes 
do ensino jurídico daquele país, como a professora Mireille Delmas-Marty, uma das 
maiores especialistas em direito internacional do mundo e autora de inúmeras 
obras sobre o tema. 
  
O seminário irá abordar alguns temas gerais envolvendo metodologia de pesquisa, 
principalmente sobre a questão da análise comparativa, partindo para assuntos 
específicos, que desafiam os especialistas e estudiosos em direitos humanos, 
sistemas regionais de integração, direito constitucional, direito ambiental e à saúde, 
direitos da criança, direito penal, o funcionamento do Tribunal Penal Internacional, 
e outros. 
  
Segundo Maíra Rocha Machado, uma das organizadoras do encontro e que irá 
participar do evento ministrando uma palestra sobre lavagem de dinheiro, “o 
seminário consolida uma experiência de intercâmbio muito interessante entre a 
academia francesa e a brasileira”. 
  
“Há décadas, intelectuais dos dois países travam um diálogo científico muito rico 
em diversas áreas do conhecimento. E a organização de um encontro deste porte 
serve para corroborar os fortes laços que unem França e Brasil”, complementa. 
  
Confira a programação completa no site www.fgv.br/direitogv. 
 

 

   

 

EBAPE realiza Open Day do 
Mestrado em Gestão 
Empresarial 

  
A EBAPE realizou na noite do dia 3 de 
setembro, o Open Day do Mestrado em 
Gestão Empresarial (MEX) – Opção 
Noturna. O evento, que aconteceu no 
auditório do 5º andar, contou com a 
participação do coordenador do curso, 
professor Luiz Antonio Joia, e do professor 
Paulo N. Figueiredo. O objetivo foi 
apresentar a proposta acadêmica do 
Mestrado aos interessados em concorrer a 
uma vaga para a turma de 2010. 
  
O Open Day proporcionou também a troca 
de experiências entre o público presente e 
ex-alunos do MEX. Foi o caso de Leonardo 
Sambaquy (Gerdau), Jacqueline Lopes 
(Spoleto), James Zisblat (Sun.COM), 
Bernardo Noronha Lemos (Petrobras) e 
Etienne Vreuls (Halliburton). Eles falaram 
sobre a importância do curso nas suas 
trajetórias profissional e acadêmica. 
  
"Hoje, além de atuar no mercado 
empresarial, leciono em instituições de 
ensino. Negociar seu tempo e estabelecer 
uma linha de pensamento é essencial para 
este programa de Mestrado", explicou 
James Zisblat, gerente de processos de 

 

  
Luiz Antonio Joia  

  
Paulo N. Figueiredo  
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produção da empresa Sun Microsystems. 
  
Para o coordenador do MEX, professor Luiz 
Antonio Joia, esta foi uma excelente 
oportunidade dos candidatos se 
familiarizarem com o programa do 
Mestrado e de enfatizar o perfil que o 
candidato deve ter. “O objetivo é formar 
líderes qualificados no Brasil”, explicou. 
  
Mais informações sobre o curso podem ser 
obtidas em www.ebape.fgv.br/mex. 

  
James Zisblat  

   

 

Diretor da FGV DIREITO RIO participa de Encontro de 
Ciências Sociais do Norte e Nordeste 

  
O diretor da FGV DIREITO RIO, professor Joaquim Falcão, participará no próximo 
dia 11 de setembro do Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste, que se 
realizará no Recife. O encontro está em sua 14ª edição. Há mais de 20 anos, 
pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais e 
centros de pesquisa das Regiões Norte e Nordeste do Brasil iniciaram uma 
experiência de articulação e difusão científica que se consolidou num encontro 
vibrante e representativo do que há de melhor na produção científica das duas 
regiões. Esses grupos de pesquisadores têm promovido encontros sistemáticos com 
o objetivo de reunir cientistas sociais e de áreas afins em torno de suas Linhas de 
Pesquisa, dando visibilidade à produção científica e aos resultados de suas 
pesquisas através do Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste. 

 

   

 

Direito GV lança o Prêmio BM&FBovespa – Direito GV 2009 
  
A BM&FBOVESPA e a Direito GV lançam o Prêmio BM&FBovespa - Direito GV 2009, 
voltados aos alunos matriculados nos cursos da DIREITO GV.  Esta é a terceira 
edição do prêmio, que contemplará as três melhores monografias sobre o tema “Os 
mercados de derivativos: desafios para a regulação”. 
  
O primeiro colocado ganhará um prêmio de R$ 5 mil. O segundo e o terceiro serão 
contemplados com prêmios de R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. A Comissão 
Julgadora poderá conceder até duas menções honrosas. As monografias premiadas 
e as que merecerem menções honrosas serão publicadas em livro específico e no 
Espaço Jurídico BM&FBOVESPA. 
  
Poderão inscrever-se apenas os estudantes regularmente matriculados nos cursos 
da Direito GV (graduação, pós-graduação stricto sensu ou pós-graduação lato sensu 
– GVlaw), no segundo semestre de 2009. A monografia deverá ser inédita, original 
e de autoria do aluno inscrito. É proibida a entrega de monografias apresentadas 
para publicação ou em concursos anteriores, seja na íntegra, seja parcialmente, 
assim como não serão permitidos o autoplágio e o plágio, incluindo a cópia integral 
ou parcial de trabalhos de terceiros. 
  
O prazo de entrega da monografia será no dia 19 de novembro de 2009, até às 
18h, segundo as regras constantes no edital, que pode ser acessado no 
www.fgv.br/direitogv. 

 

  
  
Novos títulos incorporados ao acervo da BMHS 
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Para conhecer as novidades do acervo da BMHS, acesse o catálogo on-line Novas 
aquisições. Em destaque: 
  
Série Entenda o Mundo da coleção FGV de Bolso 
  
• Brasil-Estados Unidos : desencontros e afinidades / Monica Hirst, com ensaio analítico 
de Andrew Hurrell  
• Os Brics e a ordem global / Andrew Hurrell...[et al.]  
• Gringo na laje : produção, circulação e consumo da favela turística / Bianca Freire-
Medeiros.  
• A história na América Latina : ensaio de crítica historiográfica / Jurandir Malerba  
• Pensando com a sociologia / João Marcelo Ehlert Maia, Luiz Fernando Almeida Pereira. 
  
Série FGV Jurídica 
 
• Direitos Autorais/ Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. (Biblioteca Digital FGV/licença em 
Creative Commons). 
• Patentes e Criações Industriais/ Pedro Paranaguá e Renata Reis. (Biblioteca Digital 
FGV/licença em Creative Commons). 
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