
O  Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE) protocolou no dia 6 de 
maio junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) a proposta de Doutorado intitulada 

Estudos Brasil-Europa em Políticas para o Desenvolvimento. O 
curso, de caráter transdisciplinar, é coordenado pelo professor 
José Alfredo Arêas (USP), da classe de atividades acadêmicas do 
IBE. A estrutura do Doutorado foi discutida com a participação dos 
parceiros brasileiros e europeus do IBE com a ideia de combinar 
as competências em Ciências Sociais, Humanidades e Artes; Saúde 
e Biologia; Ciência; Tecnologia e Políticas para a reflexão de temas 
relacionados aos problemas sociais contemporâneos.  
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On May 6th, the Institute for Studies Brazil Europe (IBE) registered 
the proposal for a Doctorate entitled Brazil Europe Studies 
in Development Policies with the Coordination for the 

Improvement of Higher Education Personnel (Capes). The course which 
is interdisciplinary in character and coordinated by Dr. José Alfredo 
Arêas (USP) is part of the academic activities of the IBE. The structure 
of the PhD was discussed by IBE Brazilian and European partners with 
the idea of combining expertise in the Social Sciences, Humanities and 
Arts, Health and Biology, Science, Technology and Policy in order to 
reflect on issues relating to contemporary social problems.
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IBE registers Doctorate in Brazil Europe Studies with Capes

Coordenadores participam de 
Workshop Integrado na Itália 
Os coordenadores de áreas do 
Instituto de Estudos Brasil Europa 
(IBE) participaram de reunião nos 
dias 29 e 30 de maio em Bolonha, na 
Itália, para discutir e elaborar o texto 
final do Position Paper do IBE como 
fechamento das atividades de diálogos, 
coordenadas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). A 
reunião foi realizada na Universidade 
de Bolonha, uma das universidades 
europeias afiliadas ao IBE.
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Coordinators participate in 
Integrated Workshop in Italy 
The Area Coordinators of the Institute 
for Studies Brazil Europe (IBE) attended 
a meeting on 29th and 30th May in 
Bologna, Italy, to discuss and prepare 
the final version of the IBE Position 
Paper as the conclusion of the dialogue 
coordinated by the Federal University 
of Santa Catarina (UFSC). The meeting 
was held at the University of Bologna, 
one of the European universities 
affiliated to the IBE.
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Os coordenadores de áreas 
do IBE reuniram-se nos 
dias 29 e 30 de maio na 

Itália para discutir e elaborar o 
texto final do Position Paper do IBE 
como fechamento das atividades 
de diálogos, coordenadas pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). A reunião foi 
realizada na Universidade de 
Bolonha, uma das universidades 
europeias afiliadas ao IBE. 
O Position Paper descreve as 
ações do IBE com o intuito de 
fortalecê-lo como interlocutor 
das universidades. O documento 
será enviado para o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) e para a 
Delegação da União Europeia em 
Brasília.
Para a elaboração do Position Paper, 
cada área de conhecimento foi 
responsável por um capítulo. A 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e a 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) escreveram 
para Políticas, Ciências 
Sociais, Humanidades e Artes; 
a Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp) para Saúde 
e Biologia; e a Universidade de 
São Paulo (USP) para Tecnologia e 
Ciências. Os capítulos de introdução 
e considerações finais ficaram a cargo 
dos professores Ivan Domingues 
(UFMG) e Thomas Owens (Brunel 
University).
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IBE realiza 
Workshop Integrado 
na Itália para finalizar 
o Position Paper

O  Instituto de Estudos Brasil 
Europa (IBE) protocolou 
no dia 6 de maio junto à 

Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) a proposta de Doutorado 
intitulada Estudos Brasil-Europa em 
Políticas para o Desenvolvimento. 
O curso, de caráter transdisciplinar,  
é coordenado pelo professor José 
Alfredo Arêas (USP), da classe de 
atividades acadêmicas do I BE. 

“Acredito que preenchemos os 
requisitos para passar em todas as 
etapas do processo da avaliação da 
Capes. O programa tem mérito e é 
uma iniciativa inédita no universo 
acadêmico”, destaca. Arêas explica 
que a proposta será avaliada agora 
por um comitê escolhido pela 
Capes e que a previsão é de que 
o resultado seja divulgado até 
outubro.
A estrutura do Doutorado foi 
discutida com a participação dos 
parceiros brasileiros e europeus 
do IBE com a ideia de combinar as 
competências em Ciências Sociais, 
Humanidades e Artes, Saúde e 
Biologia, Ciência, Tecnologia e 
Políticas para a reflexão de temas 
relacionados aos problemas sociais 
contemporâneos. No corpo docente 
estarão presentes professores do 
Brasil (UFMG, Unicamp, USP, Unesp e 
UFSC), Inglaterra (Brunel University), 
Portugal (Universidade do Porto e 
Universidade Nova de Lisboa), Itália 
(Università di Bologna e Sapienza 
Università di Roma) e Suécia 
(Karlstads Universitet).

Proposta de 
Doutorado do IBE é 
submetida à Capes
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IBE Doctorate 
proposal is 
submitted to Capes

IBE holds Integrated 
Workshop in Italy 
to conclude Position 
Paper

IBE Area Coordinators met on 
29th and 30th of May in Italy to 
discuss and prepare the final 

version of the IBE Position Paper 
as the conclusion of the dialogue, 
coordinated by the Federal 
University of Santa Catarina (UFSC). 
The meeting was held at the 
University of Bologna, one of the 
European universities affiliated to 
the IBE.
The Position Paper describes IBE 
efforts to strengthen its role as 
interlocutor of the universities. 
The document will be sent to 
the Ministry of Foreign Affairs 
(MFA) and the European Union 
Delegation in Brasília.
In drawing up the Position Paper, 
each field of knowledge was 
responsible for a chapter. The State 
University of Campinas (Unicamp) 
and the Federal University of Minas 
Gerais (UFMG) wrote the chapter on 
Policy, Social Sciences, Humanities 
and Arts; The Júlio de Mesquita 
Filho São Paulo University (UNESP) 
wrote the Biology and Health 
chapter while the University of 
São Paulo (USP) wrote the chapter 
on Technology and Science. The 
introductory and concluding 
chapters were written by Drs. Ivan 
Domingues (UFMG) and Thomas 
Owens (Brunel University).

3º Congresso será em Florianópolis
O 3º Congresso do IBE “Inovação, Cultura 
e Sustentabilidade: Desafios para Brasil 
e Europa” será realizado na UFSC entre 
os dias 9 e 11 de outubro. Em breve 
será lançada a programação oficial do 
evento e a página de inscrições. Para mais 
informações: congressoibe2013@gmail.com.

3rd IBE Congress to take place in 
Florianópolis
The 3rd IBE Congress Innovation, Culture 
and Sustainability: Challenges for Brazil 
and Europe will be held at UFSC from 9-11 
October. The official schedule for the event 
and registration will be launched shortly. 
Further information at congressoibe2013@
gmail.com.

Erasmus Mundus
Em abril, o IBE foi catalisador de duas 
propostas na chamada 2013 do Erasmus 
Mundus. Na Ação 2-vertente 1, o objetivo 
do BE MUNDUS é promover a cooperação 
institucional e a mobilidade entre universidades 
nas áreas de Engenharia e Tecnologia, e 
Educação e Formação de Professores. Já a Ação 
3 teve o apoio do IBE à proposta ALISIOS de 
coordenação da Universidade de Coimbra.

Erasmus Mundus
In April, the IBE acted as catalyst for two proposals 
in the 2013 summoning of the Erasmus Mundus. 
In Action 2, Strand 1, the aim of BE MUNDUS 
is to promote institutional cooperation and 
mobility between universities in the fields of 
Engineering and Technology, and the Education 
and Formation of Teachers. Action 3 enjoyed 
the support of the IBE for the ALISIOS proposal, 
coordinated by the University of Coimbra.

IBE apresenta Euraxess Links 
Brasil
Organizada pelo IBE, foi realizada em maio, em 
São Paulo, sessão de informação sobre a Euraxess 
Links Brasil com o tema O Espaço Europeu de 
Pesquisa: Oportunidades de Colaboração Brasil 
- União Europeia e Mobilidade de Pesquisadores. 
A Euraxess Links é o braço internacional de 
Euraxess - Researchers in Motion e está voltada à 
mobilidade dos pesquisadores. 

IBE presents EURAXESS Links 
Brazil
In May, a briefing organized by the IBE was held 
in São Paulo on EURAXESS Links Brazil with 
the theme European Research: Opportunities 
for Brazil European Union Cooperation and 
Mobility of Researchers. EURAXESS Links is the 
international arm of EURAXESS – Researchers 
in Motion – which deals with the mobility of 
researchers.

“The Position 
Paper describes 

IBE efforts to 
strengthen its role 

as interlocutor”

On May 6th, the Institute for 
Studies Brazil Europe (IBE) 
registered the proposal 

for a Doctorate entitled Brazil 
Europe Studies in Development 
Policies with the Coordination 
for the Improvement of Higher 
Education Personnel (Capes). The 
course, which is interdisciplinary in 
character and coordinated by Dr. 
José Alfredo Arêas (USP), is part of 
the academic activities of the IBE.

“I believe we fulfill the 
requirements to pass all the stages 
of the Capes assessment process. 
The program is praiseworthy and 
is an unprecedented initiative 
in academia”, he says. Dr. Arêas 
explains that the proposal will 
now be evaluated by a committee 
chosen by Capes and the result 
should be known by October.

The structure of the PhD was 
discussed by IBE Brazilian and 
European partners with the idea 
of combining expertise in the 
Social Sciences, Humanities and 
Arts, Health and Biology, Science, 
Technology and Policy in order 
to reflect on issues relating to 
contemporary social problems. 
The faculty will include Brazilian 
(UFMG, UNICAMP, USP, UNESP and 
UFSC), English (Brunel University), 
Portuguese (Universidade do 
Porto and Universidade Nova 
de Lisboa), Italian (Università di 
Bologna and Sapienza Università 
di Roma) and Swedish (Karlstads 
Universitet) professors.

“O Position Paper 
descreve as ações do 
IBE com o intuito de 

fortalecê-lo como 
interlocutor”
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Parceiros do IBE fazem balanço 

das ações em reuniões do CD
Os integrantes do Comitê Diretivo do IBE 
reuniram-se em março e em junho para 
discutir as novas ações do projeto. Em 
março a reunião ocorreu em Belém antes 
do 2º Congresso Anual, com a participação 
de Maria Cristina Araújo von Holstein-
Rathlou, da Delegação da UE no Brasil. Na 
data houve também a reunião do Comitê 
de Assessoramento Estratégico (CAE), que 
recebeu a visita da embaixadora da UE no 
Brasil, Ana Paula Zacarias.

IBE partners give an account of 
activities at meetings of the SC
Members of the IBE Steering Committee (SC) 
met in March and June to discuss the new 
projects. In March the meeting in which Dr. 
Maria Cristina Araújo von Holstein-Rathlou 
of the EU Delegation in Brazil participated 
was held in Belém before the 2nd Annual 
Conference. A meeting of the Strategic 
Advisory Committee (SAC) was also held 
on that occasion and was visited by the EU 
ambassador to Brazil, Dr. Ana Paula Zacarias.

Nova gestora operacional assume 
função
Após atuar por 2 anos e meio na consolidação 
do IBE, Maria Cristina Araújo von Holstein-
Rathlou comunicou que deixa as funções de 
Gestora Operacional do Setor de Cooperação 
para assumir o cargo de Assessora do Setor de 
Comércio da Delegação da União Europeia no 
Brasil. A transição deu-se em 1º de abril.  Em seu 
lugar assumiu Maria Rosa Sabbatelli.

New operational management 
takes over
Having worked for two and a half years on the 
consolidation of the IBE, Dr. Maria Cristina Araú-
jo von Holstein-Rathlou has announced that 
she is giving up the post of Operational Man-
ager of the Cooperation Sector in order to take 
up the position of Advisor to the Department 
of Commerce of the EU Delegation in Brazil. The 
transition took place on April 1st. Dr. Maria Rosa 
Sabbatelli has substituted her.
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Professor José Alfredo Arêas e representantes do IBE receberam em abril o diretor de 
avaliação da Capes, professor Livio Amaral.



Ana Paula Zacarias: “O que cremos para o futuro 

da humanidade é o que une Brasil e UE”

Dr. Ana Paula Zacarias: “What we believe for the 
future of humanity is what unites Brazil and EU”
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A convergência em temas 
como valores democráticos 
e respeito às liberdades é 

uma das principais razões para a 
proximidade histórica entre o Brasil 
e a União Europeia. A avaliação da 
embaixadora da UE no Brasil, Ana 
Paula Zacarias, é de esta característica 
uniu-se ao destaque que o País 
ganhou nos últimos anos no cenário 
internacional e resultou na parceria 
estratégica firmada em 2007.  Na 
entrevista abaixo ela comenta o tema 
e fala também sobre os avanços do 
IBE.
- Brasil e UE sempre tiveram laços 
importantes, mas nos últimos anos 
eles se fortaleceram ainda mais. Por 
quê?

Tem havido um crescente contato 
comercial e de investimentos, quer 
das empresas europeias que atuam 
no Brasil, quer das brasileiras na 
Europa. Isso em decorrência da 
internacionalização da economia 
brasileira. Mas houve também um 
crescimento no nosso relacionamento 
político. Em 2007 a UE decidiu 
convidar o Brasil a ser seu parceiro 
estratégico. A UE só tem 10 parceiros 
estratégicos, e o Brasil é um deles.
- Por que o Brasil foi um dos 
escolhidos?
Porque ele se transformou na 6ª ou 7ª 
economia mundial e aumentou o seu 
protagonismo. Nós também dividimos 

os mesmos valores da democracia, 
da defesa dos direitos humanos e a 
premissa do Estado de Direito. É o que 
cremos para o futuro da humanidade 
que une a UE e o Brasil.
- Qual papel do IBE no atual contexto 
das relações entre Brasil e UE?
O IBE tem um papel muito relevante 
no relacionamento estratégico entre 
UE e Brasil. Isso porque ele pode 
promover o debate sobre as políticas 
públicas do Brasil e da UE em relação 
a temas que são centrais para os dois 
interlocutores. O IBE é um promotor 
de redes de instituições de ensino 
superior. E ao criar essas redes, ele 
está promovendo o desenvolvimento 
do ensino superior no Brasil e a 
cooperação com a Europa.

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASIL 
EUROPA | ESCOLA POLITECNICA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia 

da Computação e Sistemas Digitais 
Laboratório de Sistemas Abertos  

A/C: Prof.Moacyr Martucci
Av.Prof.Luciano Gualberto travessa 3 

nº. 158, Bloco C Sala C2-49 
São Paulo - SP CEP 05508-900
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C onvergence in themes such 

as democratic values   and 
respect for freedom is a major 

reason for the historical proximity 
between Brazil and the European 
Union. According to the evaluation 
of the EU ambassador to Brazil, Dr. 
Ana Paula Zacarias, this has to do 
with the prominence that the country 
has gained on the international 
scene in recent years and resulted in 
the strategic partnership signed in 
2007. In the following interview she 
comments on this issue and also talks 
about IBE progress.
- Brazil and EU have always had 
decisive ties, but in recent years they 
have been further strengthened. 
Why?
There has been increasing trade and 
investment contacts both of European 
companies operating in Brazil and 

Brazilian companies in Europe. This 
is due to the internationalization 
of the Brazilian economy. But there 
has also been growth in our political 
relationship. In 2007 the EU decided 
to invite Brazil to be its strategic 
partner. It has only ten such partners 
and Brazil is one of them.
- Why was Brazil chosen?
Because it has become the 6th or 7th 
world economy and has increased its 

protagonist role. We also share the 
same values   of democracy, defense of 
human rights and the premise of the 
Rule of Law. This is what we believe for 
the future of humanity which unites 
the EU and Brazil.
- What is the role of the IBE in the 
current context of Brazil EU relations?
The IBE plays a very significant role 
in the strategic relationship between 
the EU and Brazil. That is so because 
it can promote debate on Brazilian 
and EU policies on issues vital for 
both partners. The IBE is a promoter 
of networks of institutions of Higher 
Education. And by creating these 
networks, it is promoting Higher 
Education in Brazil and cooperation 
with Europe.
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