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Conveniada Strong realiza festa de 
formatura para 250 alunos em São 

Bernardo do Campo 
 

  A Strong, conveniada do FGV 
Management no ABC Paulista, realizou festa 

de formatura, no dia ... 
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  A Capital Humano, Conveniada do FGV 
Management, inaugurou no dia 3 de março 

sua primeira uni... 
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boletim de Conjuntura de 

 

Dia 8   
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EAESP Carla Pires Grigorievs
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TESOURARIA Luiz Carlos S. Pereira
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Dia 10   
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SCM Julia Sa Cortes Brasilico
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Dia 12   
TIC-RJ Wanderval A. Junior

FGV PROJETOS Emilia M. Zouain Sato
EAESP Antonio G. de Carvalho
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DIREITO RIO Paula W. Almeida
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Dia 13   
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Dia 14   
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EBAPE Leonardo C. Darbily
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FGV PROJETOS Marilia Magarao Costa
CMA Moacyr A. Horta da Silva
IDE Ilan Fremder
IBRE Ricardo H. Rangel
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Professora da DIREITO GV fala 
sobre Contrato em obras  

  
Selma Ferreira 

Lemes  
   

 

Centro de Matemática recebe 
Pesquisadores Franceses   

  
Maria Izabel 

Camacho  
   

 
DIREITO GV recebe o professor 
Henry Steiner, da Harvard Law 

School 
  

   

 
FGV Online recebe evento de 

divulgação do prêmio “25 
Melhores Empresas para 

Trabalhar - RJ” 
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Pós-crise na Europa é discutida em palestra na FGV  
  
“Comunidade Europeia, Desafios e Perspectivas” foi o tema do almoço-palestra com 
o cientista político e fundador do Centro de Pesquisa de Políticas Aplicadas (CAP) da 
Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, Werner Weidenfeld, realizado no dia 
1º de março, na FGV.  O cientista político discutiu o contexto da crise mundial, que 
continua a impactar países da Europa, e os desafios dessas nações para reverter o 
cenário. Participaram do evento, o presidente da Fundação Getulio Vargas, Carlos 
Ivan Simonsen Leal; o diretor executivo da FGV Projetos, Cesar Cunha Campos; o 
cônsul-geral da Alemanha no Brasil, Hermann Erath; o Secretário de Estado da 
Fazenda do Rio de Janeiro, Joaquim Levy; e a comunidade alemã.  
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Pacto Carioca: propostas para o Plano Diretor do Rio  
  
No dia 1º de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, foi realizado o Fórum 
Pacto Carioca – O Rio que queremos para 2020, promovido pela Comissão Especial 
do Plano Diretor da Câmara de Vereadores do Rio, com apoio do Instituto Pereira 
Passos e da FGV Projetos. O principal objetivo do evento, realizado no Centro de 
Convenções SulAmérica, foi apresentar propostas para serem incorporadas ao Plano 
Diretor da Cidade.  
  
O Pacto Carioca foi organizado em três etapas: a primeira, através de dois 
encontros com lideranças sociais, realizados em janeiro e fevereiro, a segunda, as 
oficinas técnicas, ocorridas de 1 a 6 de fevereiro, e, por último, o resultado, 
formulado em um documento que será enviado à Câmara de Vereadores. 
Participaram do evento, o diretor executivo da FGV Projetos, Cesar Cunha Campos; 
a presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Aspásia Camargo; o vice-
prefeito do Rio, Carlos Alberto Muniz; o Secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo 
Carvalho Teixeira; Thiers Montebello, presidente do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro; e Sérgio Magalhães, presidente do Instituto de Arquitetos do 
Brasil.      

 

   

 

Bianor Cavalcanti profere conferência em Curitiba 
  
O Professor da EBAPE e Diretor Internacional da FGV, Bianor Cavalcanti, esteve em 
Curitiba no dia 24 de fevereiro de 2010, a convite da Prefeitura daquela cidade. Na 
ocasião, o Professor Bianor proferiu conferência para 1.500 funcionários ocupantes 
de cargos de chefia e direção, e também para Secretários da Prefeitura. 
  
A Conferência que contou com a abertura do Prefeito da cidade, Beto Richa, e com 
o pronunciamento do Presidente do IMAP (Instituto Municipal de Administração 
Pública), Dr. Carlos Homero Giacomini, fez parte do Programa de Modernização da 
Administração da Prefeitura de Curitiba.  
  

 

   

 

Mais de dois milhões de pessoas já acessaram os cursos 
gratuitos do FGV Online 

  
 Mais de dois milhões de brasileiros já entraram no Open Course Ware Consortium 
(OCWC), em busca dos cursos a distância que o FGV Online disponibiliza 
gratuitamente no consórcio. A maioria dos participantes são mulheres, solteiras, 
com renda mensal de até R$ 2 mil e estão em busca de aperfeiçoamento 
profissional e atualização rápida. 
  
“A educação a distância vem crescendo no Brasil, porque existe uma grande 
demanda por aprendizado e qualificação profissional. As pessoas estão vendo a 
internet como a principal ferramenta para isso, e o papel do FGV Online é oferecer 
conteúdo acessível e de qualidade, além de preparar os participantes para o uso 
das ferramentas tecnológicas no próprio ambiente de trabalho”, ressalta o diretor 
executivo do FGV Online, Stavros Xanthopoylos.  
  
A Fundação Getulio Vargas é a primeira instituição de ensino brasileira a ser 
membro do consórcio e a única a enviar certificados de conclusão aos participantes 
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que terminam os cursos. 

   

 

EBAPE é destaque na mídia 
  
A EBAPE ganhou destaque na mídia novamente. Desta vez, foi o jornal Folha 
Dirigida, que na edição do dia 2 de março de 2010, publicou uma entrevista com a 
vice-diretora da Escola, professora Deborah Moraes Zouain, em que ela revela os 
motivos que levaram a EBAPE a se tornar referência em Educação.  
  
O interesse do veículo se justifica. Em agosto de 2009, a EBAPE foi considerada a 
melhor escola de nível superior do país, de acordo com o Índice Geral de Cursos do 
MEC (Ministério da Educação). Em novembro, o curso de Graduação Tecnológica em 
Processos Gerenciais foi eleito o melhor curso a distância em pesquisa realizada 
pela ABE-EAD (Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância). 
  
Para ler a entrevista “A unanimidade em excelência”, acesse o link. 

 

   

 

FGV DIREITO RIO realiza aula inaugural dos cursos de Pós-
graduação 

  
No dia 4 de março, a FGV DIREITO RIO promoveu aula inaugural dos cursos de 
Pós-graduação. O vice-diretor de Pós-graduação, professor Sergio Guerra, 
juntamente com os coordenadores, e os professores Rodrigo Vianna e Rafael 
Almeida, receberam os novos alunos na unidade da FGV Candelária. 
 
No início de 2010, as vagas para os cursos de Pós-graduação em Direito 
Empresarial, Direito do Estado e da Regulação e LL.M Litigation: Novos Desafios dos 
Contenciosos já haviam se esgotado, o que reafirma a excelência dos cursos da 
FGV DIREITO RIO, sendo estes referência no ensino jurídico do Rio de Janeiro. 
  

 

   

 

Indicadores do Centro de Políticas Sociais são citados por 
Lula e FHC 

  
Entre os objetivos perseguidos pelo CPS, talvez, o mais desafiador seja atuar como 
centro de referência de indicadores na área social. O presidente Lula tem usado 
nossos números em discursos como os da defesa da candidatura olímpica brasileira, 
em Copenhague, e no proferido em Davos. Os indicadores mostram que, nos 
últimos anos, ocorreu a ascensão de 31 milhões de brasileiros à classe média e que 
19 milhões saíram da pobreza. Da mesma forma, o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso também cita os números do CPS, conforme trecho de um artigo 
escrito por ele e publicado no Estado de São Paulo: “com o real, a população pobre 
diminuiu de 35% para 28% do total. A pobreza continuou caindo, com alguma 
oscilação, até atingir 18% em 2007, fruto do efeito acumulado de políticas sociais e 
econômicas, entre elas o aumento do salário mínimo”. 
  
No link, é possível acompanhar pelo gráfico a participação do CPS no debate sobre 
a miséria no país, indicando antes das outras instituições inflexões das séries. 
Segundo Marcelo Neri, "a equipe do CPS foi a primeira a identificar as principais 

 

Page 5 of 10SemanaFGV

8/3/2010http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4887.htm



mudanças dos indicadores sociais para cima e para baixo, dos dois lados do debate 
político. Apesar da turbulência,  o que vai ficar nos livros de história é a letra fria 
dos números”. Outros exemplos da participação do CPS no debate foram publicados 
no Jornal do Brasil, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. 
  

   

 

Coordenador do Centro de Relações Internacionais é visiting 
fellow do Council on Foreign Relations, em Washington  

  
Matias Spektor, coordenador do Centro de Relações Internacionais, sediado no 
CPDOC, será visiting fellow do Council on Foreign Relations, em Washington, 
durante o primeiro semestre de 2010. Durante a visita, Matias Spektor trabalhará 
na Brazil Initiative do CFR e completará a pesquisa para seu próximo livro sobre 
relações Brasil-Estados Unidos depois da Guerra Fria. Mais informações sobre o 
Centro de Relações Internacionais em www.fgv.br/cpdoc/ri. 
  

 

   

 

Núcleo de Turismo e Ministro 
Luiz Barretto divulgam 
resultados da PACET  

  
O Núcleo de Turismo (NT) da EBAPE 
promoveu no dia 2 de março de 2010, na 
sede da FGV, em Botafogo (RJ), a 
divulgação dos resultados da VI Pesquisa 
Anual de Conjuntura Econômica do Turismo 
– PACET, estudo que aponta a situação do 
cenário econômico do setor de turismo. A 
apresentação, que contou com a presença 
do Ministro do Turismo, Luiz Barretto, e do 
coordenador do NT, prof. Luiz Gustavo 
Medeiros Barbosa, mostrou que os 
empresários do setor estão otimistas em 
relação aos negócios em 2010 e esperam 
um aumento de 14,6% no faturamento 
ante o ano anterior. Para o ministro, os 
resultados refletem o bom momento da 
imagem do Brasil. 
- A situação em 2010 é bem mais 
favorável. A superação da crise econômica 
e os fundamentos da economia e do crédito 
no Brasil, somados às perspectivas com a 
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 
contribuíram para este resultado da 
pesquisa, afirmou o ministro. 
  
O coordenador do Núcleo de Turismo, prof. 
Luiz Gustavo, explicou que este otimismo 
se deve à velocidade de crescimento do 
setor, ampliada no último trimestre do ano, 
e pelo aquecimento da economia 

 

  
Luiz Gustavo Barbosa e o Ministro Luiz Barretto  
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doméstica. 
O setor de turismo tradicionalmente cresce 
bem acima da taxa de crescimento 
econômico -, explicou. 
A PACET é uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa, de âmbito nacional, que 
mostra a situação do cenário econômico do 
setor de turismo. Ela é realizada com os 80 
principais executivos de agências de 
viagens, companhias aéreas, locadoras de 
automóveis, meios de hospedagem, 
operadoras de receptivo, operadoras de 
turismo, promotores de feiras e eventos, e 
rodoviário, e tem como objetivo expor a 
percepção desses empresários em relação 
ao momento atual dos negócios e às 
perspectivas para o ano de 2010. 
  

   

 

DIREITO GV participa da fundação da ILADDD, na Colômbia 
  
A DIREITO GV participou na semana passada da fundação da ILADDD (Iniciativas 
Latino-Americanas em Direito, Democracia e Desenvolvimento),  evento que reuniu 
os maiores juristas da América Latina, em Bogotá.  Pela DIREITO GV, participaram 
também o Coordenador do Mestrado em Direito e Desenvolvimento, Oscar Vilhena 
Vieira, e os professores Ronaldo Porto Macedo Jr. e Luciana Gross Cunha.  
Durante 3 dias, os especialistas debateram como operacionalizar a associação, que 
deverá se reunir periodicamente para debater assuntos referentes ao papel do 
Direito na promoção dos Direitos Humanos, do Estado de Direito e da Democracia 
na região.  
Segundo Oscar Vilhena, os países da América Latina partilham de problemas 
comuns e que merecem soluções integradas. Um deles, cita, é a ineficácia do 
Direito. “Queremos pesquisar e descobrir formas de aumentar o respeito às leis na 
região, por exemplo. Criar regras e mecanismos que possam ser seguidos por todos 
e aumentar a eficiência do Judiciário na promoção do desenvolvimento”.  
Vilhena acrescenta que a iniciativa também visa criar uma linha de pensamento 
autóctone na região, que sempre se caracterizou por importar modelos acadêmicos 
de outros países, e tentar aplicá-los na região. “Muitas vezes, essa tropicalização 
não funciona. É preciso formular propostas originais de modelos jurídicos, mais 
condizentes com a realidade de região. Esta é a proposta deste grupo.” 

 

   

 

Professora da EBAPE lança boletim de Conjuntura de 
fevereiro  

  
A professora da EBAPE, Sonia Fleury, lança em março o boletim de Conjuntura 
referente ao mês de fevereiro de 2010. Nesta quarta edição, a autora chama a 
atenção da sociedade para o surgimento de uma nova classe média, que representa 
atualmente a maior fatia da renda nacional. Sob o título “Depois do carnaval é hora 
de pensar o futuro”, o artigo aborda os impactos sociais, políticos e econômicos 
causados por esta nova classe média, bem como as adaptações que a sociedade 
brasileira deve ter diante deste cenário.  
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Sonia Fleury questiona se a sociedade brasileira estará realmente disposta a propor 
mudanças que reduzam o elitismo, o regionalismo e o caráter excludente da 
chamada “produção da cultura nacional”, e faz um alerta sobre a necessidade desta 
sociedade em cobrar das elites políticas mudanças que gerem condições de 
governabilidade democrática diante de uma sociedade cada vez mais complexa. 
Para ler o artigo na íntegra, clique aqui. 

   

 

Professora da DIREITO GV fala sobre Contrato em obras 
  
A advogada, especialista em arbitragem e professora da DIREITO GV, Selma 
Ferreira Lemes, é palestrante da Conferência “Prevenção de Conflitos através das 
Melhores Práticas de Gestão de Contrato em Obras”, que será realizado nos dias 9 e 
10 de março, no Park Plaza, em São Paulo.  
Selma irá falar, no dia 10, sobre “Utilização de Processo de Arbitragem como 
Instrumento para Minimizar Custos e Soluções de Controvérsias”. Durante a 
palestra, a professora irá falar sobre a organização dos procedimentos e do 
processo arbitral, a indicação de árbitros do processo e a convenção de arbitragem, 
a operacionalização da arbitragem, prerrogativas da utilização da cláusula de 
arbitragem e sobre a obrigatoriedade de aceitação da arbitragem por parte do 
contratante.  
  

 

   

 

Centro de Matemática recebe Pesquisadores Franceses  
  
O Centro de Matemática Aplicada da FGV recebe, na semana de 8 a 12 de março, 
os pesquisadores do INRIA Dominique Fohr e Irina Illina.  O INRIA é um dos mais 
importantes institutos europeus em inovação tecnológica.  Os pesquisadores vão 
trabalhar em conjunto com os professores do CMA sobre o desenvolvimento de 
tecnologias para reconhecimento de fala.  O objetivo é desenvolver ferramentas 
que auxiliem na manipulação das mais de 5.000 horas de entrevistas gravadas que 
compõem o arquivo do CPDOC. 
  

 

   

 

DIREITO GV recebe o professor Henry Steiner, da Harvard 
Law School 

  
A DIREITO GV recebe entre os dias 8 e 12 de março o professor Henry Steiner, da 
Harvard Law School, que ministrará um curso de curta duração sobre Direitos 
Humanos no Ambiente Internacional: Multiculturalismo, Diversidade Cultural e a 
Questão da Universalidade.  
  
O objetivo do programa é explorar um dilema profundo na parte de Direitos 
Humanos Internacionais e que vem movendo os especialistas há pelo menos 6 
décadas.  Apesar da clara referência ao “Universal” no título da Declaração de 
Direitos Humanos, de 1948, o que presenciamos é que, ainda, os países são 
apegados a tradições no que se refere à religião, saúde, a sistemas 
socioeconômicos e a outros temas culturais.   
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FGV Online recebe evento de divulgação do prêmio “25 
Melhores Empresas para Trabalhar - RJ” 

  
O FGV Online sediou, no dia 2 de março, o “Café da Manhã com Great Place to 
Work”, evento de apresentação do prêmio “25 Melhores Empresas para Trabalhar –
Rio de Janeiro”. Promovido pelo Great Place to Work Institute Brasil, em parceria 
com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ) e o jornal O Globo, o 
prêmio escolhe, todos os anos, empresas com as melhores práticas de gestão de 
pessoas no Rio de Janeiro. 
  
O evento contou com a participação do diretor executivo do FGV Online, Stavros 
Xanthopoylos, e de representantes de empresas e entidades como Contax, Intelig 
Telecom, ANP, Jornal do Brasil, IBM, Furnas Centrais Elétricas S.A., Firjan e TJRJ, 
entre outros. 
  

 

Conveniada Strong realiza festa de formatura para 250 alunos 
em São Bernardo do Campo  

 

  
A Strong, conveniada do FGV Management no ABC Paulista, realizou festa de 
formatura, no dia 26 de fevereiro, para 250 alunos de 15 turmas de seus MBAs. O 
jantar de encerramento reuniu, na cidade de São Bernardo do Campo, o diretor 
executivo do FGV Management, Ricardo Spinelli; o superintendente adjunto do FGV 
Management, Magno Vianna; o diretor executivo da Strong, Sergio Tadeu Ribeiro; e o 
professor Isnard Marshall Jr. (patrono das turmas), entre outros participantes. 
  
No evento, os alunos celebraram a conquista do título de Especialistas nas seguintes 
áreas: Comércio Exterior, E-management, Logística Empresarial, Gestão Empresarial, 
Gestão Estratégica de Mercado, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos e Gestão 
Financeira, Controladoria e Auditoria. 

Capital Humano, Conveniada do FGV Management, inaugura 
unidade em Cabo Frio  

 

  
A Capital Humano, Conveniada do FGV Management, inaugurou no dia 3 de março sua 
primeira unidade em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O evento contou com a presença 
do diretor executivo do FGV Management, Ricardo Spinelli, e do coordenador de MBAs 
do Management, José Carlos de Abreu, que proferiu uma palestra sobre os cenários 
econômicos para 2010. 
  
A nova unidade vai oferecer, entre outros cursos, MBAs nas áreas de Gerenciamento de 
Projetos, Gestão Empresarial, Marketing com Ênfase em Vendas, Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria, e Gestão de Pessoas. Além de Cabo Frio, a Capital Humano 
possui outras quatro unidades: em Niterói, Campos dos Goytacazes, Petrópolis e Nova 
Friburgo. 
  

  
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): 
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• Catálogo online da BMHS / FGV-RJ 
• Catálogo online da BKAB / FGV-SP  
• Catálogo online da Biblioteca da Brasília / FGV-DF  
  
E as submissões recentes na Biblioteca Digital FGV 
   
  
EM DESTAQUE  
  
• Sugestões de leitura: títulos de livros selecionados na BKAB e na BMHS  
  
• O ranking das publicações mais emprestadas 
  
• Biblioteca Karl A. Boedecker-São Paulo   
  
• Biblioteca Mario Henrique Simonsen–RJ 
   
• Na Biblioteca Digital as coleções da FGV em São Paulo: conheça os documentos  
incorporados recentemente na   
  
EAESP - Teses e Dissertações 
EAESP - GVPesquisa 
EESP - Teses e Dissertações 
DIREITO GV (Working Papers) 
DIREITO GV (Cadernos) 
  
e, os da série de working papers da EPGE, conhecida como Ensaios Econômicos, 
disponíveis para downloads. 
  
• Artigos de Periódico 
Conjuntura Econômica – fev. 2010 
Fernando de Holanda Barbosa- O Banco Central do Caudilho, p. 20 
Rubens Penha Cysne – Brasil: lebre ou tartaruga? p. 28 
Joaquim Falcão – Não é verdade, p. 44 
Rafael Pinho Senra de Morais – Portos: defesa da concorrência em setores regulados, 
p. 46 
Renato G. Flores Jr. Gargalos & dúvidas, p. 50 
Marcelo Neri – Choque de progresso na cidade partida, p. 52 
  
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão – jul./set. 2009 
Mauricio Serafim e Pedro  F. Bendassolli. A redução da dimensão ética nas 
organizações, p. 46 
  
• Livros 
 
David Held and Anthony McGrew. Globalization/anti-globalization : beyond the great 
divide Linda Yueh (ed.). The Law and economics of globalization : new challenges for a 
world in flux. 
Raphael Kaplinsky. Globalization, poverty and inequality : between a rock and a hard 
place Seth Godin. Tribes : we need you to lead us. 
Samy Dana e Marcos Cordeiro Pires. 10x sem juros : saiba como se proteger das 
armadilhas do crediário. 
Tomas Björk. Arbitrage theory in continuous time. 
  
Entre em contato com sua biblioteca para obter mais detalhes. 
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