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BIENAL DO LIVRO: Sucesso de 
vendas!  

  
Marieta de Moraes 

Ferreira  
   

 
Centro de Políticas Sociais lança 

tradicional pesquisa anual de 
indicadores sociais  

  Marcelo Cortes Neri  
   

 
Coordenador do Centro de 

Tecnologia e Sociedade participa 
de reunião na Universidade de 

Harvard  
  Ronaldo Lemos  
   

 
Seminário de Análise 

Conjuntural do IBRE mostra 
cenário pós-crise  

  Lia Valls Pereira  
   

 

Este livro 
traz análises 
de diversos casos de 
direitos autorais, 
elucinando os quase 
sempre difíceis e 
polêmicos 
entrelaçamentos 
entre autores, 
indústria, obras e 
consumidores. Saiba 
mais. 
  

 

   

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS FGV: 

NOVIDADES  
 
EVENTOS DA SEMANA  
Programação dos seminários, 
palestras e outros eventos 

 

   

 
Ministro regulamenta diretrizes para 
atendimento de alunos com deficiência  
 

   

Dia 28   
EBAPE Aline Gouveia

IDE Guilherme Hoffmann
EBAPE Paulo Figueiredo

PROJETOS Veronica Macedo
EAESP Silvana Paula
EAESP Andre Carvalho
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Antonio Freitas é eleito 
Personalidade Educacional 2009  

  Antonio Freitas  
   

 Coordenador do Centro de 
Estudos sobre Relações 

Internacionais profere palestra 
sobre potências emergentes e 

ordem global na Itália  
  Matias Spektor  
   

 

FGV recebe vencedores do VI 
Prêmio EBAPE-FGV/Mtur  

  Luiz Gustavo Barbosa  
   

 

Núcleo de Estudos Fiscais realiza 
workshop  

  Eurico de Santi  
   

 
Professor da EBAPE participa de 

fórum internacional sobre 
economia  

  Rogério Sobreira  
   

 
Coordenadoria de Prática 

Jurídica da Direito GV promove 
workshop sobre 

Empreendedorismo  
  Camila Duran  
   

 
Professor da EBAPE recebe 
convite para ser professor-

visitante da PUC-RS  

 

   
Dia 29   

IBRE Daniela Rocha
IDE Luciana Freitas

IBRE Boris Fernandes
CPDOC Clarissa Machado
DO SP Vilson Rodrigues

   
Dia 30   

DO SP Maria Lopes

   
Dia 1   

EAESP  Hsia Hua Sheng
DO SP Anderson Teodoro 
EBAPE Alketa Peci

   
Dia 2   

IDE Luciana Gonçalves
PROJETOS Maria Macedo
PROJETOS Francisco Ellikson

TIC SP Daniela Rossi 
EESP Sumaira Ismael 

   
Dia 3   
EAESP Carla Malafati

CONTAS A PAGAR João Bosco
IBRE Marcos Fabiano 

IDE Marilia Alvares

   
Dia 4   
DO RJ Simone Costa

PRESIDÊNCIA Christiane Alves
PRESIDÊNCIA Sebastião Mendonça

GOS José Santos
DIREITO RIO Mario Brockmann 

DO SP Claudione Alves
IBRE Edson Nenartavis

EAESP Flavio Rabelo
EAESP Japir Junior
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  Luiz Antonio Joia  
   

 
Professora Erica Gorga publica 

trabalho na Northwestern 
Journal of Law  

  Erica Gorga  
   

 
Juiz Federal conversa com 

alunos da FGV DIREITO RIO 
sobre concursos públicos  

  
Evandro Menezes de 

Carvalho  
   

 

Professora Michelle Ratton 
participa de seminário no CEDEC  

  
Michelle Ratton 

Sanchez  
   

 
SCM oferece palestra sobre 
comunicação estratégica a 

coordenadores de escolas do RJ  
  Marcos Facó  
   
 FGV na OAB   
   
 6º Fórum de Economia na EESP   
   

 
Professora do GVlaw ministra 

palestra na OAB de Ribeirão 
Preto 

  

   

 
Integração dos sites das 

Bibliotecas de Brasília, Rio e São 
Paulo 

  

   
 

 

Produzido pela Superintendência de  
Comunicação e Marketing da FGV (SCM) 
Superintendente: Marcos Henrique Facó 
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BIENAL DO LIVRO: Sucesso de 
vendas! 

  
As vendas da Editora FGV durante XIV 
Bienal Internacional do Livro do Rio de 
Janeiro tiveram um crescimento de 25% 
em relação à bienal de 2007. Durante os 10 
dias do evento, que terminou domingo, dia 
20, no Riocentro, circularam pelos 
pavilhões cerca de 640 mil pessoas, 
segundo o Sindicato Nacional dos Editores 
de Livros e a Fagga Eventos, seus 
organizadores. O recorde de público 
aconteceu no sábado, dia 19, quando a 
bienal recebeu mais de 100 mil pessoas. 

 

  

  

  

   
Centro de Políticas Sociais 
lança tradicional pesquisa 
anual de indicadores sociais 

  
Mais uma vez realizada em tempo recorde, 
a equipe do CPS que já atua há 15 anos 
divulgando em primeira mão os dados da 
miséria no país, processou este ano as 
informações em apenas 33 minutos após a 
liberação dos microdados pelo IBGE. Duas 
horas depois a estatística de pobreza do 
CPS foi ao ar ao vivo no jornal de meio dia 
da GloboNews - assista aqui. A pesquisa 
também recebeu honrosa menção do 
escritor Luis Fernando Veríssimo. 
  
A pesquisa completa, coordenada por 
Marcelo Neri e Luísa Carvalhaes, foi 
lançada oficialmente na segunda-feira, dia 
21 de setembro, em português e inglês. 
Além dos indicadores tradicionais, o CPS 
optou por explorar a evolução dos estoques 
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de diferentes ativos das famílias, 
embasando uma visão mais ampla dos 
padrões de vida conquistados. Traduzindo a 
riqueza de dados sobre estoques de ativos, 
agrupados sob duas perspectivas, a do 
consumidor e a do produtor, nos termos da 
fábula de La Fontaine a pesquisa permitiu 
separar os brasileiros em cigarras e 
formigas. Segundo Marcelo Neri, 
"mostramos que na foto os brasileiros são 
mais cigarras do que formigas, porém o 
filme dos últimos 5 anos mostra 
metamorfose gradual em direção às 
formigas. O avanço na capacidade de 
geração de renda do brasileiro subiu 
segundo o nosso novo índice 28,32% nesse 
período enquanto o potencial de consumo 
aumentou 14,98%. Apesar do propalado 
crescimento dos programas sociais, a renda 
corrente do trabalho cresceu tanto quanto 
a renda total.” 
  
A pesquisa analisa também a partir do 
processamento de microdados de 128 
países as particularidades do brasileiro em 
relação ao futuro, seu e do país: entre os 
128 países  temos o 9º mais alto grau de 
dissonância entre as expectativas futuras 
de felicidade individual (somos o 1º) e do 
país (somos 43º) . Assim como as cigarras, 
o brasileiro espera um futuro melhor mais 
do que qualquer país. E, ao contrário das 
formigas, temos baixas expectativas da 
vida em coletividade.  
  
O site da pesquisa 
(http://www.fgv.br/cps/fc/) permite o 
cruzamento de todas as informações por 
variáveis sócio-demográficas padrões 
(sexo, idade etc) e níveis geográficos mais 
detalhados que os usuais. Dispositivos de 
acesso público permitem a cada um simular 
o potencial de consumo e de geração de 
renda, dados os atributos de sua família. 
  
Acesse: trajetória do CPS no estudo da 
pobreza. 

  

   

 

Coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade participa 
de reunião na Universidade de Harvard 

  
O professor Ronaldo Lemos, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da 
Escola de Direito do Rio de Janeiro, participou nos dias 23 e 24 de reunião na 
Universidade de Harvard com os economistas vencedores dos prêmios Nobel 
Amartya Sen e Michael Spence. O objetivo da reunião é apresentar as atividades 
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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. 

   

 

Seminário de Análise Conjuntural do IBRE mostra cenário 
pós-crise 

  
A manutenção do emprego e da massa salarial e a recuperação da indústria de 
transformação ao final dos sete primeiros meses do ano são sinais claros da 
retomada do crescimento da economia brasileira depois da recente crise econômica 
mundial. Mas somente será possível saber qual será a velocidade deste 
crescimento, em 2010, quando o país retomar, também, as exportações e os 
investimentos. Na quarta-feira, dia 23 de setembro, os economistas do IBRE 
discutiram a crise durante seminário que abordou temas como o nível de atividade, 
exportações, inflação, análise de sondagens e perspectivas para o próximo ano. 
  
A forte recuperação do nível de atividade já no segundo trimestre, a constatação de 
que o consumo continua estimulando a economia e a reação de alguns setores 
como a indústria – aumento de 2,1% no segundo trimestre contra queda de 3,2% 
no primeiro trimestre – e os serviços – 1,2% no segundo contra 0,6% no primeiro –
foram fundamentais para a manutenção do cenário econômico, contrastando com o 
investimento que se manteve estagnado. Segundo o economista Régis Bonelli –
mediador do seminário - fatores anticíclicos como a redução de IPI, a sustentação 
da demanda por impulsos fiscal e monetário e o reajuste do salário mínimo foram 
fundamentais para a recuperação já em 2009. 
  
Leia a matéria na íntegra. 

 

   

 

Antonio Freitas é eleito Personalidade Educacional 2009 
  
O diretor executivo da Central de Qualidade do IDE, professor Antonio Freitas, foi 
eleito Personalidade Educacional 2009, em uma votação promovida pela Associação 
Brasileira de Educação (ABE), pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pelo 
jornal Folha Dirigida. Além de Freitas, que também é membro do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), outros 10 educadores e três instituições receberam o título, 
entre eles, o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o senador Cristovam 
Buarque. 
  
A cerimônia de premiação será realizada no dia 22 de outubro, na sede social do 
Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. De acordo com a Folha Dirigida, o 
professor Freitas foi um dos educadores mais votados. O objetivo da eleição é o 
“reconhecimento público daqueles que contribuem para a melhoria da Educação no 
país”, informou o jornal. 

 

   
Coordenador do Centro de Estudos sobre Relações 
Internacionais profere palestra sobre potências emergentes e 
ordem global na Itália 
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Matias Spektor, coordenador do Centro de Estudos sobre Relações Internacionais, 
sediado no CPDOC, profere palestra intitulada “Rising powers and global order 
today: what does it mean and what it entails?”, dia 30 de setembro, no IMT –
Institute for Advanced Studies, na cidade de Lucca, Itália. Sua apresentação faz 
parte do Ciclo de Seminários para os candidatos ao curso de Doutorado em PSIC 
(Political System and Institutional Change) do IMT. 
  
Mais informações em http://www.fgv.br/cpdoc/relacoesinternacionais/.  

   

 

FGV recebe vencedores do VI 
Prêmio EBAPE-FGV/Mtur 

  
A Fundação Getulio Vargas, por meio do 
seu Núcleo de Turismo, recebeu no dia 21 
de setembro, em sua sede, os vencedores 
do VI Prêmio EBAPE-FGV/Mtur de 
monografias, estudos de caso e 
reportagens no setor de Turismo e 
Hotelaria. Além da premiação em cheque, 
cada vencedor recebeu das mãos do diretor 
de Estudos e Pesquisas do Ministério do 
Turismo (Mtur), José Francisco Lopes, e do 
coordenador do Núcleo de Turismo, Luiz 
Gustavo Medeiros Barbosa, uma placa em 
homenagem pelo feito. Estiveram 
presentes os professores Fernando G. 
Tenório e Paulo Stilpen. 
 
O Prêmio EBAPE-FGV/Mtur de monografias, 
estudos de caso e reportagens no setor de 
Turismo e Hotelaria está em sua sexta 
edição e reúne participantes de todo o país. 
Seu objetivo é estimular a reflexão teórica 
e as práticas concretas sobre o tema. Os 
trabalhos são avaliados com base nos 
quesitos relevância prática, originalidade, 
criatividade e rigor metodológico. 
  
Leia aqui a matéria na íntegra. 
 
Confira a relação dos vencedores. 

 

  
Professor Luiz Gustavo e o diretor José Francisco 

Lopes  

  
Vencedores da categoria Graduação  

  
Vencedores da categoria Pós-Graduação  

  
Vencedores da categoria Reportagem  
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Núcleo de Estudos Fiscais realiza workshop 
  
O NEF (Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de São Paulo) promove na 
quinta-feira, dia 1º de outubro, workshop com objetivo de divulgar e debater os 
resultados parciais obtidos na primeira fase de execução do Projeto de Pesquisa 
para Reforma do Processo Administrativo Fiscal Federal (PAF). 
  
A realização do evento busca a troca de experiências e opiniões entre os diversos 
atores do PAF - contribuintes, empresários, agentes fiscais, julgadores 
administrativos e juízes, procuradores e pesquisadores -, além de propiciar o 
encontro de novos rumos para a pesquisa. 
  
Em síntese, o projeto de pesquisa para reforma do PAF visa elaborar um projeto de 
lei que proponha um redesenho institucional do processo administrativo fiscal, 
visando sempre o fortalecimento, a eficiência e a maior celeridade do Conselho dos 
Contribuintes, atual CARF. 
  
A execução da primeira fase da pesquisa teve como foco analisar o funcionamento 
real do processo administrativo fiscal, de modo a identificar os gargalos 
institucionais e legislativos geradores dos conflitos, bem como identificar mudanças 
e alterações que podem aperfeiçoar o contencioso administrativo, visando sempre 
dar maior transparência aos atos públicos, de forma a contribuir para o 
desenvolvimento social e o interesse público através da pesquisa empírica. 

 

   

 

Professor da EBAPE participa de fórum internacional sobre 
economia 

  
O professor da EBAPE, Rogério Sobreira, participou no dia 18 de setembro do 
Fórum “Paradoxes of globalization facing the crisis”. Ele proferiu a palestra “The 
global financial crisis and the Brazilian economy” na ESCP (European School of 
Management), em Paris, França. 
  
O fórum é uma iniciativa da ESCP (European School of Management), considerada 
uma das maiores escolas de administração da Europa, e do Conservatoire National 
des Arts et Métiers. 
  
Neste fórum, especialistas da área de finanças relataram o impacto da crise 
mundial nas negociações e avaliaram as perspectivas de investimentos, 
principalmente, nos países que compõem o BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China). 

 

   
Coordenadoria de Prática Jurídica da Direito GV promove 
workshop sobre Empreendedorismo 

  
A Coordenadoria de Prática Juridica, coordenada por Camila Duran-Ferreira, 
promoveu workshops sobre empreendedorismo, com o objetivo de introduzir os 
alunos da Direito GV às questões relativas ao mercado profissional e a prática 
jurídica. 
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O primeiro foi chamado “Monte seu Escritório de Advocacia” e buscou explorar 
questões referentes à criação e à gestão de escritório próprio de advocacia, por 
meio da apresentação do atual panorama do mercado de escritórios jurídicos no 
Brasil e diferenças regulatórias em relação a outros países. 
  
Para falar sobre este assunto, a coordenadoria convidou Simone Viana Salomão, 
professora e coordenadora do GVlaw. 
  
O outro evento, denominado “Monte sua Empresa”, trouxe aos alunos as 
perspectivas da experiência empreendedora no Brasil. Para falar com os alunos, foi 
convidado o professor da EAESP Tales Andreassi. 

   

 

Professor da EBAPE recebe convite para ser professor-
visitante da PUC-RS 

  
O professor da EBAPE, Luiz Antonio Joia, lider do e:lab - Laboratório de Governo e 
Negócios Eletrônicos - foi convidado a ser professor-visitante do Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGAD) da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS). O professor Joia vai participar, durante o mês de 
novembro, de seminários com alunos e docentes da PUC-RS, a fim de apresentar 
suas pesquisas e conhecer os programas oferecidos pela Universidade. O objetivo é 
discutir possíveis parcerias de pesquisa futuras. 
  
O PPGAD/PUC-RS, ao longo dos últimos anos, vem estimulando a interação e o 
compartilhamento de experiências e interesses de docência e pesquisa entre 
professores e alunos de diferentes instituições nacionais e internacionais. Neste 
esforço, uma das ações centrais é a recepção de professores visitantes de 
renomados programas de pós-graduação, cujas pesquisas estejam alinhadas com 
os projetos em desenvolvimento no Mestrado em Administração e Negócios da PUC-
RS, como é caso do e:lab da EBAPE. 

 

   

 

Professora Erica Gorga publica trabalho na Northwestern 
Journal of Law 

  
A professora Erica Gorga publicou o artigo “Changing the Paradigm of Stock 
Ownership: From Concentrated Towards Dispersed Ownership? Evidence from Brazil 
and Consequences for Emerging Countries” no Northwestern Journal os Law and 
Business, periódico que conta com alto nível de avaliação pela Capes. Por conta 
disso, recebeu um prêmio da Escola, dentro da política de incentivo de produção 
acadêmica e publicação de artigos em periódicos relevantes do ponto de vista 
internacional. 
  
O trabalho em evidência analisa as transformações da estrutura de controle de 
capital das empresas brasileiras listadas em bolsa, apontando para um movimento 
de desconcentração acionária extremamente rápido nos últimos anos.  

 

   
Juiz Federal conversa com alunos da FGV DIREITO RIO sobre 
concursos públicos 
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No último dia 11, no 8º andar da FGV DIREITO RIO, o projeto Roda-Viva contou 
com a participação do juiz federal Willian Douglas que ministrou a palestra “Como 
passar em concursos”, para os alunos da graduação da Escola, três dias antes da 
primeira  participação dos alunos da graduação no Exame da Ordem da OAB/RJ. 
  
Dr. Willian Douglas já realizou diversas provas de concursos públicos, sendo 
aprovado em 1º lugar no concurso de juiz de direito, no de defensor público e 
delegado de Polícia. O Roda-Viva consiste na realização de entrevistas - pelos 
alunos da graduação - com um docente ou convidado escolhido da FGV DIREITO 
RIO, abordando temas relativos à sua trajetória acadêmica e profissional. 

   

 

Professora Michelle Ratton participa de seminário no CEDEC 
  
A professora Michelle Ratton Sanchez participou de seminário no Cedec (Centro de 
Estudos Contemporâneos) nesta sexta-feira, dia 25, realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos (INEU). 
  
Durante o encontro, será discutidos os textos “1945-1984: Ordem (e desordem) 
Econômica Internacional e Nova Estratégia Comercial dos Estados Unidos”, do 
professor Sebastião Velasco e Cruz e “O Desafio de Ganhar e Levar: Um Estudo 
sobre a Reação Norte-Americana em Contestações Agrícolas na OMC”, de Thiago 
Lima.  A professora Michelle foi convidada para comentar os resultados do segundo 
trabalho. 

 

   

 

SCM oferece palestra sobre 
comunicação estratégica a 
coordenadores de escolas do 
RJ 

  
Com o objetivo de estreitar os laços da FGV 
com as instituições de ensino médio 
através do trabalho de aperfeiçoamento de 
seu corpo docente, a Fundação Getulio 
Vargas realizou no último dia 19, a palestra 
TCP - Técnicas de Comunicação para 
Professores com o palestrante Ney Pereira. 
  
Foram convidados coordenadores de 
instituições de ensino médio das principais 
escolas do Rio de Janeiro. Durante o 
evento, foram apresentadas técnicas que 
abordaram a comunicação estratégica em 
salas de aula. 
  
Ao final do evento, os profissionais da 
educação fizeram um balanço positivo 
sobre as informações adquiridas. 

 

  

  

   
FGV na OAB  
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A FGV DIREITO RIO obteve 85,15% de aprovação na primeira fase do Exame de 
Ordem da OAB de acordo com o gabarito oficial divulgado no dia 25/09. A 
instituição, que formará a primeira turma em 2009, participa do exame pela 
primeira vez. 
  
O resultado confirma a proposta da FGV DIREITO RIO de formar profissionais 
preparados para atender às reais necessidades e expectativas da sociedade 
brasileira. 

   

 

6º Fórum de Economia na EESP 
  
Aconteceu nos dias 21 e 22 de setembro, o 6º Fórum de Economia da FGV, na 
Escola de Economia de São Paulo, com a participação de ministros e dezenas de 
nomes de peso do mundo acadêmico e corporativo. 
  
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez a palestra de abertura no primeiro dia 
com o tema “O custo do capital e o PIB”. Já na abertura do segundo dia, a Ministra-
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, falou sobre “Brasil, de emergente a 
desenvolvido?”. O 6º Fórum de Economia aconteceu no Salão Nobre da sede da 
FGV em São Paulo e foi coordenado pela EESP, em parceria com FIESP, IEDI e 
Dieese. 
  
O Diretor da FGV DIREITO RIO, professor Joaquim Falcão, também participou do 
evento como debatedor do 4º painel com o tema “A Ásia no centro do mundo?”. Na 
ocasião, foram discutidas questões sobre a China e o Estado de Direito, analisando 
como é possível o crescimento da economia e desenvolvimento do país sem o 
Estado de Direito. 
  
Confira o conteúdo das palestras no site: http://www.eesp.fgv.br/ 

 

   

 

Professora do GVlaw ministra 
palestra na OAB de Ribeirão 
Preto 

  
Simone Salomão, sócia da ALB Consultoria 
e coordenadora do Curso de Administração 
Legal para Advogados do GVlaw, irá 
palestrar na OAB de Ribeirão Preto, no dia 
29 de setembro,  sobre “Administração 
legal para Jovens Advogados e Pequenos 
Escritórios de Advocacia”. 
  
Especialista na área de gestão jurídica, 
Simone Salomão abordará os métodos para 
a profissionalização dos escritórios, a forte 
concorrência do mercado, além das formas 
de utilização das ferramentas de marketing 
para advogados.  A consultora também 
ministrará palestras na Fenalaw –
Congresso e Exposição para Advogados em 

 

  
Simone Salomão  
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Porto Alegre, nos dias 14 e 15 de outubro, 
e em Minas Gerais nos dias 24 e 25 de 
novembro. 

   

 

Integração dos sites das Bibliotecas de Brasília, Rio e São 
Paulo 

  
A partir deste mês a Comunidade FGV encontrará as Bibliotecas de Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo integradas em um só endereço eletrônico: 
http://virtualbib.fgv.br/site. 
  
O novo site foi desenvolvido no CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo) 
opensource Drupal. O uso desta tecnologia tornará a gestão de conteúdo do novo 
site responsabilidade das Bibliotecas, sem necessidade de apoio técnico. Espera-se 
assim tornar o site das Bibliotecas um site dinâmico e rico em serviços para seus 
usuários. 
A criação de um único site para todas as Bibliotecas da Fundação Getulio Vargas é 
parte do projeto da Biblioteca Digital da FGV, uma parceria entre o Núcleo de 
Computação da EPGE, DO/RJ e DO/SP. 
  
A Biblioteca Digital da FGV já conta com a participação da EPGE, EESP, EAESP, do 
CPDOC, da DIREITO RIO e DIREITO GV. Estas unidades já tornaram disponíveis 
suas coleções de teses, dissertações, relatórios de pesquisa e periódicos. O sistema 
gestor de congressos já foi usado com sucesso por quatro congressos. A meta 
agora, segundo Alexandre Rademaker e Evelyse Maria Freire Mendes, 
coordenadores do projeto,  é "divulgar o projeto para toda a Comunidade FGV, 
mostrando os benefícios oferecidos com os sistemas disponibilizados e novos 
serviços que as unidades passarão a ter das Bibliotecas na gestão de seus catálogos 
digitais". 
  
Cabe ainda ressaltar a participação colaborativa das unidades na Biblioteca Digital. 
Todas as unidades que já participam do projeto indicaram funcionários para 
representá-las no grupo de usuários da Biblioteca Digital (email virtualbib-
team@epge.fgv.br). O espírito colaborativo do projeto tem direta influência nos 
excelentes resultados alcançados, destacam os coordenadores do projeto. 

 

   
Ministro regulamenta diretrizes para atendimento de alunos 
com deficiência 

  
Matrícula poderá ser feita em classes regulares e especializadas. Ministério da 
Educação (MEC) quer garantir recursos de acessibilidade. 
  
Alunos com deficiência poderão ser matriculados em classes regulares e em 
entidades especializadas simultaneamente. O ministro da Educação, Fernando 
Haddad, homologou na quarta-feira passada o parecer do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) que garante recursos para ambas as instituições. Até então, a 
verba era destinada para apenas uma das instituições. O parecer trata das 
diretrizes para o atendimento educacional especializado para os alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. Segundo o Ministério da Educação (MEC), houve ajustes no texto 
inicial, antes da publicação, para evitar interpretações equivocadas, como a de que 
o governo estaria proibindo o atendimento educacional especializado. 
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O parecer regulamenta o decreto nº 6.571/08, que dispõe sobre o apoio técnico e 
financeiro da União aos sistemas públicos de ensino nos estados e municípios para 
ampliar a oferta do atendimento educacional especializado. Esse tipo de 
atendimento se refere a atividades complementares à escolarização dos alunos. 
  
De acordo com o MEC, o texto do parecer diz que, para a implementação do 
decreto, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência nas 
classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, 
ofertado em salas de recursos ou instituições especializadas, públicas ou privadas 
sem fins lucrativos. As instituições que oferecerem o atendimento especializado 
para alunos matriculados nas classes comuns do ensino regular também receberão 
recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb). O decreto ainda 
diz que a matrícula de cada aluno com deficiência no ensino regular da rede pública 
e também no atendimento especializado deve ser contada em dobro, para que os 
recursos do Fundeb possam subsidiar as duas modalidades. O objetivo, segundo o 
ministério, é garantir recursos de acessibilidade, bem como estratégias de 
desenvolvimento da aprendizagem, previstos no projeto político-pedagógico da 
escola. 
  
Fonte: G1 

  

 

NOVIDADES 
  
As Bibliotecas Karl A. Boedecker em São Paulo e Mario Henrique Simonsen no Rio de 
Janeiro divulgam o calendário de Cursos da Biblioteca, destinado a todos os alunos, 
professores e funcionários da FGV  interessados em aprender a utilizar os recursos de 
pesquisa e informação disponíveis. 
  
Cursos da Biblioteca Karl A. Boedecker (São Paulo) 
  
Economática - 29 de setembro de 2009 - 14h às 16h 
Ferramenta para análise de investimentos em ações.  Trata-se de um conjunto de 
módulos de análise técnica que operam sobre bases de dados de alta confiabilidade de 
empresas de capital aberto da América Latina e dos Estados Unidos. 
Local: R. Itapeva, 432 
  
Reuters - 1º de outubro de 2009 - 14h às 16h 
O terminal Reuters 3000 Xtra fornece, em tempo real, uma visão completa de todos os 
mercados (renda variável, renda fixa, juros, moedas, commodities e energia, futuros e 
derivativos) com uma combinação de cotações e dados exclusivos da Agencia Reuters. 
Local: R. Itapeva, 432 
Inscrições e mais informações acesse http://www.fgv.br/bibliotecas/sp/cursos 
  
Cursos da Biblioteca Mario Henrique Simonsen (Rio de Janeiro) 
  
Business Source Premier - 1º de outubro - 14h às 16h 
 
Ferramenta para pesquisa de negócios, incluindo o texto completo de mais de 2.300 
revistas especializadas e mais de 1.100 publicações analisadas por especialistas. Esta 
base de dados é atualizada diariamente no EBSCOhost. 
Local: Praia de Botafogo, 190 - 3º andar/laboratório3 
Inscrições e mais informações acesse http://virtualbib.fgv.br/site/bmhs/faleconosco 
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Inteligência Estratégica de Vendas em debate no Café Empresarial Rio 
  
O convidado de outubro é Élson Teixeira. Administrador de empresas, pós-graduado 
em recursos humanos e mestre em gestão estratégicas e negócios pela UFRJ. É autor 
de 11 livros sobre administração e negócios, professor da FGV e consultor de grandes 
empresas e instituições de ensino, como Petrobrás, Shell, Telefônica Celular, Bradesco, 
entre outras. 
  
A palestra abordará os seguintes tópicos: 
* Venda no contexto contemporâneo 
* Modalidades de vendas e negociações 
* O perfil do profissional de vendas 
* Competências necessárias do profissional 
  
O evento promovido pelo Centro Empresarial Rio, conta com o apoio da Livraria FGV e 
a participação de autores. 
06 de outubro, terça-feira, 18:00 horas 
Pavimento de Convenções do Centro Empresarial Rio 
Praia de Botafogo, 228 – Edifício Argentina. 
  
A entrada é franca, mas é necessário confirmar presença 
pelo . (21) 2554-8182
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