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EBAPE abre processo seletivo 
para professores  

  
Flávio Carvalho de 

Vasconcelos  
   

 

5º Encontro Nacional de Tutores 
reúne mais de 200 participantes  

  Stavros Xanthopoylos  
   

 
Vice-diretor da Pós-Graduação 
da FGV DIREITO RIO lança livro 

sobre direito ambiental  
  Sérgio Guerra  
   

 
Pesquisadores da FGV ganham 
prêmio de melhor artigo no XX 

Enangrad  
  Antonio Freitas  
   

 

Lu Petersen - 
militância, favela e 
urbanismo 
Desde os tempos da 
Faculdade de 
Arquitetura da 
Universidade do 
Brasil Lu Petersen 
esteve comprometida 
com as políticas 
públicas voltadas 
para a construção de 
uma cidade menos 
segregada e mais 
justa. 
Saiba mais. 

 

   

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS FGV: 

NOVIDADES  
 

   

 

Prazo para o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência é 
prorrogado  
 

   

Dia 9   
EBAPE Talita Silva

FGV PROJETOS Andre Brandão
FGV PROJETOS Gesualdo Almeida

DREH Luiz C. Ranna
DIREITO RIO Thiago Bottino

IBRE Felipe Correa
EPGE Antero Neto
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Centro de Políticas Sociais é 

pauta de reportagem do Globo 
Repórter sobre educação  

  Marcelo Neri  
   

 
Membro do CTS participa da 5ª 
reunião do Advisory Committee 
on Enforcement em Genebra  

  Ronaldo Lemos  
   

 

Direito GV sedia Colóquio sobre 
Direitos Humanos em São Paulo  

  Oscar Vilhena Vieira  
   

 
Professor da EBAPE apresenta 
resultado final de estudo na 
State University of New York  

  Paulo N. Figueiredo  
   

 
Centro de Estudos sobre 

Relações Internacionais promove 
palestra sobre a disputa anglo-

americana pelo controle do 
espaço Atlântico e as origens da 

Guerra Fria  
  Matias Spektor  
   

 
FGV DIREITO RIO dá 

continuidade ao projeto Meio-Dia 
em Ponto!  

  
Evandro Menezes de 

Carvalho  
   

 

FGV in company e Mapfre 
realizam formatura da 3ª turma 

 

   
Dia 10   
GOS Agnaldo Almeida

EAESP Marcia Dores

   
Dia 11   

FGV PROJETOS Gisele Rosa 
IDE Paula Medeiros

   
Dia 12   

DIREITO RIO Luiz Migliora
CMA José Macrini

EBAPE Andrea Ferreira
IDE Andressa Rodrigues 
IDE Marcelo Andrade

TIC-RJ Fabiana Salmaso
GOS Luiz Ribeiro
IBRE Daniel Lopes
EAESP Antonio Gurgel

   
Dia 13   
GOS Andre Santos
IDE Daiane Brites

EBAPE Paola Lohmann
IDE Monica Valente
IDE Ana C. Adiala

EBAPE Sylvia Vergara
CONTROLADORIA Clarina Rocha

EAESP Selma Ferreira
EAESP Antonio Valverde

   
Dia 14   

DIREITO RIO Rogério Sganzerla
IDE Diego Herdy
IDE Eliane Pinho
IBRE Luiz G. Schymura
IBRE Alessandro Soares
IBRE Sandra Oliva
DO SP Leandro Almeida
EAESP Neusa Lucio
IDE Sula Gritzbac

   
Dia 15   

IDE Thalita Natario
GOS Caren Silva

FGV PROJETOS Bruno Casotti
CPDOC Marcelo Simas
TIC-SP Maria I. Pacheco
IDE Susana Ardito
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do MBA em Gestão Empresarial  
  Goret Paulo  
   

 
Filme sobre Euclydes da Cunha 
foi atração em evento realizado 

na EBAPE  
  Paulo Emílio Martins  
   

 
Time composto pela FGV, UNESP 
e UEPG traz a primeira medalha 
de ouro do Idea to Product para 

o Brasil 
  

   

 
Centro de Tecnologia e 

Sociedade da FGV DIREITO RIO 
participa da 6ª edição do 

seminário "A Mulher e a Mídia" 
  

   

 
Pesquisador do GVlaw apresenta 
trabalho sobre direitos humanos 

no Conpedi 
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EBAPE abre processo seletivo para professores 
  
A EBAPE abre processo seletivo para seu quadro de docentes permanentes, com 
prioridade para as áreas de Finanças e Marketing. 
  
É necessário que o candidato tenha título de doutor (ou estar em fase final de 
conclusão do Curso de Doutorado) e apresentar fortes evidências de capacidade de 
publicação acadêmica em âmbito internacional. 
  
Os interessados deverão enviar por via eletrônica seu CV e uma carta de intenções 
aos cuidados do diretor da EBAPE, professor Flávio Carvalho de Vasconcelos, para 
o e-mail: recrutamentodocente.ebape@fgv.br. 
  

 

   
5º Encontro Nacional de Tutores reúne mais de 200 
participantes 
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Tutores de todo o país participaram do 5º Encontro Nacional de Tutores do FGV 
Online, que aconteceu nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Hotel 
Guanabara e na sede do FGV Online, no Rio de Janeiro. A novidade este ano foi a 
escolha dos três melhores tutores de 2009, entre os 204 participantes. Os 
premiados foram Carlos Caño, Mohammed Qattan e Neila Xavier. 
  
“A tutoria corresponde a um dos principais fatores críticos de sucesso nos cursos a 
distância mediados por computador. De acordo com as avaliações realizadas, a alta 
qualidade da mediação feita por nossos tutores está diretamente associada ao 
baixo índice de evasões de nossas turmas livres e corporativas”, explica Mary 
Kimiko, gerente de Produção Acadêmica do FGV Online. 
  
A edição deste ano contou também com a apresentação de trabalhos enviados por 
tutores e selecionados por uma comissão avaliadora. “O evento foi bastante 
produtivo. Recebemos tutores novos, muitos vindos de fora do Rio de Janeiro, mas 
com bastante experiência, que trouxeram críticas construtivas. Eles têm uma 
grande percepção do que pode ser mudado na dinâmica e nas ferramentas do 
ensino a distância”, afirma Elisabeth Silveira, coordenadora pedagógica do FGV 
Online. 

   

 

Vice-diretor da Pós-Graduação 
da FGV DIREITO RIO lança 
livro sobre direito ambiental 

  
O professor Sérgio Guerra, vice-diretor da 
Pós-Graduação da FGV DIREITO RIO, lança 
novo livro, “Curso de Direito Ambiental”, 
pela Editora Fórum. 
  
A obra, de caráter acadêmico e elementar, 
tem como coautores os professores 
da DIREITO RIO Sérgio Guerra e Sidney 
Guerra, e procura detalhar aspectos 
básicos, porém indispensáveis, sobre a 
origem e o desenvolvimento da tutela do 
meio ambiente em nosso país. 
  
Clique aqui para ter acesso à ficha técnica 
completa desta publicação. 

 

  

   

 

Pesquisadores da FGV ganham prêmio de melhor 
artigo no XX Enangrad 

  
Os pesquisadores do Núcleo de Estudos em Gestão, Qualidade e 
Competitividade no Ensino Superior, Antonio Freitas, diretor da Central 
de Qualidade do IDE, Breno de Paula Andrade Cruz, analista de 
qualidade do IDE e Elisa Maria Rodrigues Sharland, coordenadora da 
Central de Qualidade, ganharam o prêmio de melhor artigo na área de 
Teoria Geral da Administração no XX Enangrad, que ocorreu em 
Joinville (SC) nos dias 28, 29 e 30 de outubro. 
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Este ano, foram submetidos e analisados, sob a metodologia de blind 
review, mais de 800 trabalhos, e apenas 90 foram aprovados para 
publicação e apresentação. O artigo, intitulado “Reputação como fonte 
de vantagem competitiva: uma análise exploratória para uma 
instituição de ensino superior”, e trabalhos de outros pesquisadores do 
Núcleo, estão disponíveis no endereço 
http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_pe_ensino_biblioteca.asp.
  

 
 

Antonio Freitas, Elisa Sharland 

e Breno Andrade  

   

 

Centro de Políticas Sociais é pauta de reportagem do Globo 
Repórter sobre educação 

  
O Centro de Políticas Sociais do IBRE foi pauta do Globo Repórter com o tema 
Educação Profissional. O CPS abriu novas bases de dados relacionadas ao tema -
qualificação profissional, ensino médio técnico e cursos superiores de tecnólogo, 
inclusive cursos a distância - utilizando uma abordagem clássica de retornos de 
educação e que terá continuidade posteriormente, acompanhando o espírito do 
"Índice Você", elaborado pelo CPS, e carro-chefe da campanha publicitária dos 
MBAs da FGV. 
  
O programa teve o seu bloco de encerramento dedicado aos dados gerados pelo 
CPS, que podem ser acessados pelo site do Globo Repórter, que contém vídeos da 
entrevista do professor Marcelo Neri ao programa, e pelos simuladores gerados 
sobre ocupação e salário, e frequência de cursos. 
  
Seguindo a linha de educação profissional, Neri proferiu palestra no Comitê de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, do qual faz parte 
do Comitê Gestor. O evento intitulado “Tendências e desafios da formação de 
trabalhadores para o desenvolvimento brasileiro" tem como objetivo debater, com 
os atores envolvidos, o diagnóstico da educação profissional, técnica e tecnológica e 
as perspectivas de demanda de trabalhadores para o desenvolvimento. 

 

   

 

Membro do CTS participa da 5ª reunião do Advisory 
Committee on Enforcement em Genebra 

  
No dia 3 de novembro, Pedro Mizukami, membro do Centro de Tecnologia e 
Sociedade da FGV DIREITO RIO, participou da mesa de debates "Recent research 
on piracy and IP enforcement in developing countries: issues and lessons" 
organizada pelo ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable 
Development), junto com Joe Karaganis do SSRC (Social Science Research Council) 
e Oona Castro (Instituto Overmundo), na 5ª reunião do Advisory Committee on 
Enforcement, na OMPI em Genebra. 
  
O evento oferece uma oportunidade para debater a pirataria e propriedade 
intelectual e a aplicação de uma perspectiva mais social e econômica. 
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Direito GV sedia Colóquio sobre Direitos Humanos em São 
Paulo 

  
Entre os dias 9 e 13 de novembro, a Direito GV sedia o IX Colóquio Internacional de 
Direitos Humanos, que abordará o tema “Uma avaliação do sistema global de 
direitos humanos, sob a perspectiva do Hemisfério Sul: estratégias comuns e 
propostas de reforma”. O encontro busca reunir um grupo de jovens ativistas e 
acadêmicos para avaliar coletivamente a eficácia do sistema global de direitos 
humanos sob a perspectiva do Hemisfério Sul. 
  
“Este grupo trabalhará conjuntamente para definir estratégias futuras de ação e 
propostas concretas de reforma do sistema multilateral de direitos humanos”, 
explica Oscar Vilhena Vieira, coordenador do Mestrado da Direito GV e organizador 
do colóquio. 
  
Para mais informações e acesso ao programa, acesse 
http://www.conectas.org/coloquio/home_pt.html 

 

   

 

Professor da EBAPE apresenta resultado final de estudo na 
State University of New York 

  
Nos dias 26 e 27 de outubro o Professor Paulo N. Figueiredo apresentou o relatório 
final do estudo "The Global Talent Index Project – BRIC Countries". O estudo foi 
patrocinado pela State University of New York (SUNY), Levin Institute e pela IBM e 
implementado por meio de convênio entre a SUNY e a FGV. 
  
O estudo, que examinou a evolução da oferta e demanda de talentos em ciência e 
tecnologia e gerou projeções para 2020, foi executado simultaneamente no Brasil, 
Rússia, Índia e China. O professor Figueiredo coordenou o capítulo Brasil do estudo. 
  
A apresentação dos resultados do Brasil, por Paulo N. Figueiredo, foi extremamente 
bem recebida pela audiência em função dos detalhes e da profundidade da análise. 
A audiência envolveu pesquisadores da SUNY, do Levin Institute, da National 
Science Foundation, da IBM, da Business Week, do Economist Intelligence Unit e de 
vários outras organizações dos EUA e internacionais. 

 

   

 

Centro de Estudos sobre Relações 
Internacionais promove palestra sobre 
a disputa anglo-americana pelo controle 
do espaço Atlântico e as origens da 
Guerra Fria 

  
O Centro de Estudos sobre Relações Internacionais do 
CPDOC, realizou em 5 de novembro a palestra “A 
disputa anglo-americana pelo controle do espaço 
Atlântico e as origens da Guerra Fria”, proferida por 
Alexandre Luís Moreli Rocha, doutorando em história 
das relações internacionais pelo Institut Pierre 
Renouvin da Université de Paris I – Panthéon-
Sorbonne. Alexandre foi pesquisador visitante na 
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Columbia University e é atualmente pesquisador 
associado do Núcleo de Estudos Ibéricos da 
Universidade Federal de São Paulo e do laboratório 
francês de pesquisa (Unité mixte de recherche) 
Identités, Relations internationales et Civilisation de 
l''Europe. 
  
Mais 
informações: www.fgv.br/cpdoc/relacoesinternacionais.

  
Alexandre Luís Moreli Rocha  

   

 

FGV DIREITO RIO dá continuidade ao projeto Meio-Dia em 
Ponto! 

  
No dia 4 de novembro, a FGV DIREITO RIO realizou mais uma edição do projeto 
Meio-Dia em Ponto! para os alunos de sua graduação. 
  
O professor-pesquisador da FGV DIREITO RIO, Rômulo Silveira da Rocha Sampaio, 
proferiu a palestra que tinha como tema “Protocolo de Kioto: regime jurídico do 
clima pós-Copenhague”. 
  
Saiba mais em http://direitorio.fgv.br/graduacao/meio-dia-em-ponto 

 

   

 

FGV in company e Mapfre realizam formatura da 3ª turma do 
MBA em Gestão Empresarial 

  
Foi realizada, no dia 28 de outubro, a formatura da 3ª turma do MBA em Gestão 
Empresarial da Mapfre. A cerimônia aconteceu no Centro de Gestão do 
Conhecimento da empresa, com a presença de diretores da Mapfre, da diretora 
adjunta do FGV in company, Goret Paulo, e do coordenador acadêmico do curso, 
Carlos Alberto dos Santos Silva. 
  
O curso foi realizado entre 11 de fevereiro de 2008 e 18 de agosto de 2009, nas 
instalações da Mapfre, no bairro do Brooklin, São Paulo. Os cursos in company 
geram diversos trabalhos voltados para realidade da empresa. Entre os trabalhos 
de conclusão de curso realizados pelos alunos da turma da Mapfre, está o plano de 
negócios para o lançamento do produto Mapfre Odonto. 

 

   
Filme sobre Euclydes da Cunha 
foi atração em evento realizado 
na EBAPE 

  
O Programa de Estudos de Administração 
Brasileira (ABRAS) da EBAPE promoveu no 
dia 27 de outubro a 2ª Sessão da Mesa 
"Euclydes da Cunha: um estilista intérprete 
do Brasil". O evento contou com a presença 
do cineasta Noilton Nunes, autor do filme 
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"A Paz é Dourada", que foi uma das 
atrações da sessão em homenagem a 
Euclydes. Após a exibição da obra 
cinematográfica aconteceu um debate com 
o público. 
  
Para o coordenador do ABRAS e 
organizador da mesa, professor Paulo 
Emílio Matos Martins, o evento teve como 
finalidade resgatar e difundir a importância 
da obra de Euclydes da Cunha na 
construção do pensamento social brasileiro. 
  
A Mesa "Euclydes da Cunha: um estilista 
intérprete do Brasil" foi uma das atividades 
de extensão universitária gratuita do 
projeto "A Invenção do Brasil" do ABRAS, e 
homenageou o imortal autor de "Os 
Sertões" e "À Margem da História" na 
passagem do centenário de sua morte. 
  
Mais informações, clique aqui. 
 
  

  
Prof. Paulo Emílio e o cineasta Noilton Nunes  

   
Time composto pela FGV, 
UNESP e UEPG traz a primeira 
medalha de ouro do Idea to 
Product para o Brasil 

  
O grupo de pesquisa interdisciplinar 
Nanoita, formado dentro da incubadora 
tecnológica vinculada à UEPG (Universidade 
Estadual de Ponta Grossa), trouxe um título 
inédito para o País. Após deixar para trás 
27 empresas brasileiras na versão latino-
americana do Idea to Product (Da Idéia Ao 
Produto), organizada pela FGV (Fundação 
Getulio Vargas) no mês de setembro, em 
São Paulo, o time partiu para o Texas, onde 
conquistou, no dia 31 de outubro, o 
primeiro lugar nesta importante competição 
de inovação e empreendedorismo, a melhor 
colocação de uma equipe brasileira em uma 
disputa do gênero. 
  
Orientado por Renê José Rodrigues 
Fernandes, diretor de projetos do Centro de 
Empreendedorismo e Novos Negócios da 
FGV, e pelos professores Sergio Tebcherani 
(UEPG), José Arena Varela e Helson Longo 
(ambos da UNESP -Universidade Estadual 
Paulista) – o doutorando da UNESP, Thiago 
Sequinel,  apresentou um processo que 
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torna cerâmica comum em poderoso 
instrumento para controle de infecção 
hospitalar que permite fixar dióxido de 
titânio com propriedades bactericidas em 
cerâmicas e azulejos. 
  
“A competição tem como objetivo encurtar 
o caminho entre a invenção e a inovação 
para o uso da sociedade. Conseguimos 
demonstrar que as tecnologias 
desenvolvidas nos laboratórios de 
universidades podem chegar ao mercado 
como produto ou serviço de utilidade 
prática para a sociedade, colaborando para 
a geração de emprego e renda para o 
País”, ressalta Renê Fernandes, que 
participou do projeto na segunda etapa da 
conquista e responsável pela edição latino-
americana do Idea to Product. 
  
O produto do Nanoita, considerado o 
melhor entre outros apresentados por 15 
universidades da Ásia, Europa, America do 
Norte e America do Sul, visa explorar o 
mercado de hospitais e clínicas de saúde, 
que segundo dados da Anfacer (Associação 
Nacional de Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimento), apresenta um potencial de 
US$ 20 bilhões no Brasil e US$ 26,5 bilhões 
nos Estados Unidos. 
  
Além do prêmio, a pesquisa será 
transformada em produto e viabilizada 
comercialmente. Logo após o retorno ao 
Brasil no início deste mês, algumas 
empresas do setor de cerâmica já 
demonstraram interesse em outras 
informações sobre o licenciamento e 
compra do projeto e para isso, Thiago 
continuará contando com o apoio dos 
professores orientadores no processo 
tecnológico, de Renê para o 
desenvolvimento de negócios, e da 
empresa Itajara Minérios, co-detentora da 
patente. 

  
Renê Fernandes e Thiago Sequinel  

  

   

 

Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO 
participa da 6ª edição do seminário "A Mulher e a Mídia" 

  
Marília Maciel, líder de projetos do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV 
DIREITO RIO, participará, no dia 7 de novembro no Hotel Novo Mundo, da 6ª
edição do seminário “A Mulher e a Mídia”, no painel “Mulher, Mídia e Convergência”. 
  
O evento é da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e do Instituto 
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Patrícia Galvão e contará com a participação de profissionais de comunicação, de 
pessoal dos movimentos de mulheres e feministas e de gestores de políticas 
públicas de gênero de todo o país. 
  
O objetivo do seminário é preparar as contribuições das mulheres para a 1ª
Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM). 

   

 

Pesquisador do GVlaw 
apresenta trabalho sobre 
direitos humanos no Conpedi 

  
Arthur Capella, pesquisador do GVlaw, 
apresentou o paper “Ensino e recusa dos 
direitos humanos no Brasil: a ambivalência 
das origens, dos fundamentos e da eficácia 
dos direitos humanos” no XVIII Congresso 
Nacional do Conpedi (Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito), no 
dia 6 de novembro, na FMU. O tema do 
Congresso, este ano, foi “Estado, 
globalização e soberania: o direito no 
século XXI”. 
  
“O tema do trabalho consiste em uma 
crítica à concepção tradicional e idílica dos 
Direitos Humanos promovida pela 
Dogmática Jurídica Tradicional”, explica o 
especialista. 
  
O Conpedi é uma associação de direito 
privado, sem fins lucrativos, instituída em 
1992, que apoia, fomenta e difunde 
estudos jurídicos desenvolvidos em sede de 
pós-graduação em direito, nas mais 
diferentes instituições de ensino superior 
no Brasil. 

 

  
Arthur Capella  

   

 

Prazo para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência é prorrogado 

  
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), iniciativa da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para a 
valorização do magistério e apoio de estudantes de licenciatura plena das 
instituições federais e estaduais de educação superior, teve o prazo de inscrições 
prorrogado. Agora, é possível enviar projetos até o dia 30 de novembro. 
  
São quatro modalidades de concessão de bolsas: Bolsistas de iniciação à docência, 
para estudantes dos cursos de licenciatura plena, no valor de R$ 350. Bolsistas de 
supervisão, para professores das escolas públicas estaduais ou municipais, no valor 
R$ 600. E bolsistas coordenadores institucionais de projeto e coordenadores de 
área de conhecimento, para docentes das instituições federais e estaduais, no valor 
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de R$ 1,2 mil. 
  
Informações adicionais sobre o conteúdo do edital e o preenchimento do Formulário 
de Proposta on line podem ser obtidas pelo email pibid2009@capes.gov.br Este 
endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o 
JavaScript para visualizá-lo. ou pelo telefone 0800-616161, na opção 7 mestrado e 
doutorado, onde é possível obter informações de todos os programas da Capes. 
  
Acesse o edital. 
  
Fonte: Assessoria de Imprensa da Capes 

  

 

Sistema de Bibliotecas FGV: Novidades 
  
Conheça os novos títulos dos acervos das Bibliotecas da FGV acessando o Catálogo 
Online de cada Biblioteca (menu Novas  
Aquisições): 
• Catálogo online da BMHS / FGV-RJ 
• Catálogo online da BKAB / FGV-SP 
• Catálogo online da Biblioteca de Brasília / FGV-DF 
  
E as novas submissões na Biblioteca Digital FGV. 
  
• ARTIGOS DE PERIÓDICOS 
Cenários FGV: política e economia para planejamento financeiro e estratégico, out. 
2009 
AVELINO, George. Muito barulho por nada? as mudanças no quadro eleitoral para 
2010, p. 6 – 9 
MONTORO, Eugênio. Cenário da arrecadação tributária, p. 10 – 15 
GONÇALVES, Antonio Carlos Pôrto e Tatiana Deane. Já é possível comemorar o fim da 
recessão? p. 16-18 
MARCONI, Nelson. Uma análise das características do emprego público no Brasil, p. 19 
PEREIRA, Lia Valls. Resultados de setembro: as exportações voltaram a crescer? , p. 23 
  
• LIVROS  
LU PETERSEN: militância, favela e urbanismo / Américo Freire, Bianca Freire-Medeiros 
e Mariana Cavalcanti, orgs. 
TRANSFORMAÇÕES do estado e do direito: novos rumos para o Poder Judiciário/ Sérgio 
Guerra, org. 
VASCONCELLOS, Flávio Carvalho de. Dinâmica organizacional e estratégia: imagens e 
conceitos. 
  
• Ranking das publicações mais emprestadas:  
Clique aqui e veja os títulos de livros e periódicos mais emprestados na BKAB. 
Clique aqui e veja os títulos de livros e periódicos mais emprestados na BMHS. 
  
• Biblioteca Digital – coleções da FGV em São Paulo: conheça os documentos 
incorporados recentemente: 
EAESP - Teses e Dissertações 
EAESP - GVPesquisa 
EESP - Teses e Dissertações 
DIREITO GV (Working Papers) 
DIREITO GV (Cadernos)  
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