
Florianópolis vai sediar entre os dias 9 e 11 de outubro o 
3º Congresso Anual do IBE, que este ano tem como tema 
Inovação, Cultura e Sustentabilidade: Desafios para o Brasil 

e Europa. A proposta é discutir estes conceitos dentro das cinco 
grandes áreas temáticas do IBE: Saúde e Biologia, Políticas, 
Ciências Sociais, Humanidades e Artes. Ao todo serão quase 
20 pesquisadores e autoridades de governo que irão integrar 
cinco mesas redondas: Tecnologia, Inclusão e Sustentabilidade; 
Tecnologia, Saúde e Qualidade de Vida; A Interdisciplinaridade 
na Universidade do Futuro; Cultura e Imaginação: Diversidade e 
Multiculturalismo, e Inovação: desafios para Brasil e Europa.
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Florianópolis will host the 3rd Annual IBE Congress, from October 
9 to 11, on the theme of Innovation, Culture and Sustainability: 
Challenges for Brazil and Europe. It proposes to discuss these 

concepts within the five IBE thematic planks: Health and Biology, 
Policies, Social Sciences, Humanities and Arts. Altogether there will 
be almost 20 researchers and government officials participating 
in five roundtables: Technology, Inclusion and Sustainability; 
Technology, Health and Quality of Life; Interdisciplinarity in the 
University of the future; Culture and Imagination: Diversity and 
Multiculturalism, and Innovation: Challenges for Brazil and Europe.  
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3rd Annual IBE Congress discusses innovation, 
culture and sustainability
Comitê Diretivo do acordo bilateral
O IBE participou em Bruxelas da 6ª reunião 
do Comitê Diretivo do Acordo Bilateral 
de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasil-
União Europeia, realizada entre os dias 26 
e 27 de junho pela Comissão Europeia. O 
instituto integrou a Delegação Brasileira 
para apresentar o tema Políticas de 
Inovação e Instrumentos brasileiros. 
O plano tem como foco as parcerias 
bilaterais entre o Brasil e a União Europeia 
no âmbito das Políticas de Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico. 
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Steering Committee of the Bilateral 
Agreement
On June 26 and 27, the IBE participated 
in the 6th Meeting of the Steering 
Committee of the Bilateral Agreement on 
Science, Technology and Innovation Brazil 
- European Union, held by the European 
Commission in Brussels. The institute was 
part of the Brazilian delegation which 
presented the theme Brazilian Innovation 
Policies and Instruments. The plan focuses 
on bilateral partnerships between Brazil 
and the European Union in the sphere 
of Innovation Policies and Technological 
Development.
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Seminário sobre IoT no Brasil
Em colaboração com o Instituto de Estudos 
Brasil Europa, o Fórum de Competitividade 
de Internet das Coisas (IoT) e o Instituto 
de Tecnologia de Software e Serviços 
(ITS) promoveram no dia 28 de agosto o 
seminário Estabelecendo as Bases para 
Tornar IoT uma Realidade  Brasileira. O 
evento, que foi apoiado pela Ceitec SA 
Semiconductors, ocorreu em São Paulo. A 
abertura teve a presença do coordenador-
geral do IBE, professor Moacyr Martucci Jr.

Seminar on IoT in Brazil
In collaboration with the Institute for Brazil 
Europe, the Competitiveness Forum of the 
Internet of Things (IoT) and the Institute 
of Software Technology and Services (ITS) 
held a seminar Establishing the Basis for 
making IoT a Brazilian reality on August 
28.  The event, sponsored by CEITEC 
Semiconductors SA, took place in São Paulo. 
The IBE general coordinator, Dr. Moacyr 
Martucci Jr., attended the opening.

2º Workshop Internacional de 
Saúde e Biologia do IBE discute 
Cinética do Envelhecimento
Representantes de cinco universidades parcei-
ras e associadas ao IBE participaram no dia 28 
de maio do 2º Workshop Internacional Saúde 
e Biologia – Cinética do Envelhecimento, reali-
zado na Brunel University, no Reino Unido. No 
encontro, foram discutidas novas abordagens e 
possibilidades de cooperações dentro do pro-
jeto Cinética do Envelhecimento, conduzido 
pelo IBE. Também foi abordado o Draft Position 
Paper da área de Saúde e Biologia do instituto.

2nd International Workshop on 
Health and Biology discusses the 
Kinetics of Aging
On May 28, representatives of five partner uni-
versities and IBE associates participated in the 
2nd International Workshop on Health and 
Biology – the Kinetics of Aging, held at Brunel 
University in the UK. The meeting discussed 
new approaches and possibilities for coopera-
tion within the project Kinetics of Aging, led by 
the IBE. The Institute’s Draft Position Paper on 
Health and Biology was also discussed. 

O IBE participou em Bruxelas 
da 6ª reunião do Comitê 
Diretivo do Acordo Bilateral 

de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Brasil-União Europeia, realizada 
entre os dias 26 e 27 de junho pela 
Comissão Europeia.
O IBE integrou a Delegação 
Brasileira, tendo como 
representante seu coordenador-
geral, professor Moacyr Martucci 
Jr., que apresentou o tema Políticas 
de Inovação e Instrumentos 
brasileiros. O plano tem como 
foco as parcerias bilaterais entre 
o Brasil e a União Europeia no 
âmbito das Políticas de Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico.
A Delegação Brasileira foi liderada 
pelo embaixador Benedicto Fonseca 
Filho, diretor do Departamento de 
Temas Científicos e Tecnológicos do 
Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), e teve representantes do 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI); Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico; Comissão 
Interministerial para os Recursos do 
Mar, universidades e setor privado.
Na reunião as delegações 
se propuseram a intensificar 
a cooperação nas áreas de 
pesquisa marinha, segurança 
alimentar, agricultura sustentável 
e bioeconomia, energia e 
nanotecnologia. Também foram 
criados grupos de trabalho 
específicos com a missão de 
envolver os participantes nos 
processos e avaliação e identificação 
de ações conjuntas.
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IBE integra Delegação 
Brasileira no 6º 
Comitê Diretivo 
do Acordo Bilateral 
Brasil-UE

A  Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) recebe 
entre os dias 9 e 11 de outubro 

o 3º Congresso Anual do IBE, que 
este ano tem como tema Inovação, 
Cultura e Sustentabilidade: Desafios 
para o Brasil e Europa. A proposta 
é discutir estes conceitos dentro 
das cinco grandes áreas temáticas 
do IBE: Saúde e Biologia; Políticas; 
Ciências Sociais; Humanidades e 
Artes; Tecnologia, e Ciências.
Professor do Centro de Ciências 
Agrárias da UFSC e coordenador do 
Congresso, Paulo E. Lovato explica 
que a comissão organizadora 
buscou incluir na programação as 
discussões mais avançadas de cada 
área, convidando pesquisadores 
renomados do Brasil e da Europa 
para trocarem experiências e 
proporem ações colaborativas. “O 
Congresso será uma oportunidade 
de definirmos prioridades. Acredito 
que definiremos melhor muitos 
dos desafios que o Brasil e a Europa 
enfrentam, cada qual dentro de 
sua atual realidade. A Europa 
precisa, por exemplo, pensar 
em termos de recuperação de 
competitividade no atual contexto 
internacional, enquanto nosso País 
está preocupado em achar soluções 
para o problema de produção e 
preservação do meio ambiente”, 
destacou. Em ambos os locais as 
questões de diversidade e inclusão 
também são prementes.
Ao todo serão quase 20 
pesquisadores e autoridades de 
governo que irão integrar cinco 
mesas-redondas. A primeira delas 
será no dia 10 de outubro.

3º Congresso Anual 
do IBE
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3rd Annual IBE 
Congress

IBE is part of the 
Brazilian delegation 
at the 6th Steering 
Committee of the 
EU – Brazil bilateral 
agreement

In Brussels, the IBE participated 
in the 6th meeting of the 
Steering Committee of the 

Bilateral Agreement on Science, 
Technology and Innovation Brazil 
- European Union, held by the 
European Commission, between 
June 26 and 27.
The IBE was part of the Brazilian 
Delegation, and was represented by 
its general coordinator, Dr. Moacyr 
Martucci Jr., who presented the 
theme Brazilian Innovation Policies 
and Instruments. The plan focuses 
on bilateral partnerships between 
Brazil and the European Union in 
the sphere of Innovation Policies 
and Technological Development.
The Brazilian delegation was led 
by Ambassador Benedicto Fonseca 
Filho, director of the Department of 
Scientific and Technological Issues 
at the Ministry of Foreign Affairs 
(MFA). It included representatives 
from the Ministry of Science, 
Technology and Innovation (MSTI), 
the National Council for Scientific 
and Technological Development, 
the Interministerial Commission for 
Sea Resources, the universities and 
the private sector.
At the meeting the delegations 
proposed to enhance cooperation 
in the fields of marine research, 
food safety, sustainable agriculture 
and bio-economics, energy and 
nanotechnology. Specific work 
groups were also set up with the 
task of involving the participants 
in the processes, assessment and 
identification of joint action.

ERC reúne NCPs de Países Não 
Europeus em Bruxelas
A convite do European Research Council (ERC), 
o IBE participou de reunião no dia 25 de junho 
em Bruxelas com representantes de pontos 
nacionais de contato de países não europeus. 
O ERC, que formalizou no ano passado a 
escolha do IBE como ponto de contato no 
Brasil no Programa Ideias, após indicação do 
governo federal, foi criado há mais de cinco 
anos como parte do 7º Programa Quadro 
(FP7) da União Europeia e apoia pesquisadores 
individualmente, com base na excelência e 
sem prioridades temáticas. Além do Brasil 
estiveram presentes representantes da Nova 
Zelândia, África do Sul, Coreia do Sul e Taiwan.

ERC meets Non-European NCPs in 
Brussels
At the invitation of the European Research 
Council (ERC), the IBE attended a meeting on 
June 25 in Brussels with representatives of 
national points of contact in non-European 
countries. The ERC, which formalized the 
choice of the IBE last year as a point of contact 
in Brazil for the Ideas Programme, on the 
recommendation of the Federal Government, 
was established over five years ago as part 
of The EU 7th Framework Programme (FP7). 
It supports researchers individually on the 
basis of excellence and without any thematic 
priorities. There were representatives from 
New Zealand, South Africa, South Korea and 
Taiwan as well as from Brazil.

Projeto BE Mundus é aprovado no 
Erasmus Mundus
O projeto BE Mundus, elaborado com base 
na existente rede de universidades membros 
do IBE, foi aprovado para financiamento pela 
Comissão Europeia, no âmbito do Programa 
Erasmus Mundus Ação 2. O projeto reúne 20 
parceiros e 14 associados e é coordenado, na 
Europa, pela Università degli Studi di Roma 
La Sapienza e, no Brasil, pela USP. Ele tem por 
objetivos promover a sustentabilidade do IBE, 
intensificar o impacto global da educação 
superior, criar vínculos duradouros entre 
Europa e Brasil e aumentar o conhecimento e 
compreensão mútua dos dois.

BE Mundus project is approved 
by Erasmus Mundus
The BE Mundus project, designed on the basis of 
the existing network of IBE member universities, 
was approved for funding by the European 
Commission under the Erasmus Mundus – Action 
2. The project brings together 20 partners and 14 
associates and is coordinated by the Università 
degli Studi di Roma La Sapienza in Europe and by 
USP, in Brazil. It aims to promote the sustainability 
of the IBE, enhance the global impact of higher 
education, create lasting ties between Europe 
and Brazil and advance the knowledge and 
mutual understanding of the two.

The Federal University of 
Santa Catarina (UFSC) hosts 
the 3rd Annual IBE Congress, 

from October 9 to 11, on the 
theme Innovation, Culture and 
Sustainability: Challenges for Brazil 
and Europe. It proposes to discuss 
these concepts within the five IBE 
thematic areas: Health and Biology, 
Policies, Social Sciences, Humanities 
and Arts, and Technology and 
Sciences.
Dr. Paulo E. Lovato, professor at the 
Center for Agricultural Sciences at 
UFSC and Congress coordinator, 
explains that the organizing 
committee sought to include 
the most advanced discussions 
of each area in the programme, 
and invited distinguished 
researchers from Brazil and 
Europe to share experiences and 
propose collaborative action. “The 
Congress will be an opportunity to 
define priorities. I believe we will 
more clearly define many of the 
challenges facing both Brazil and 
Europe, each within their current 
reality. For example, Europe needs 
to think in terms of recovering its 
competitiveness in the current 
international context, while our 
country is concerned with finding 
solutions for the production 
problem and preserving the 
environment”, he said. In both places 
questions of diversity and inclusion 
are also burning issues.
Altogether there will be almost 
20 researchers and government 
officials participating in five 
roundtables, the first of which takes 
place on October 10.
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Foto: Divulgação/ERC 

Da esquerda para a direita,: Karlla Zanesco,Mónica Salomón, Yara Rauh Muller, Edson de 
Pieri, Raul Antelo, Maria Lúcia B Camargo, Paulo E. Lovato
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Coordenador Geral do IBE 
IBE’s Coordinator  
Prof. Dr. Moacyr Martucci Jr. (USP)
Assistente Admin./Financeiro  
Administrative and Financial Assistant 
Cecília Matsumura
Coordenador de Comunicação  
Communication Coordinator 
Prof. Dr. Anselmo Pessoa Neto (UFG)

Jornalista responsável 
Journalist in charge 
Erika Lettry
Tradução para o Inglês 
Translation to English 
Patrick O´Sullivan 
Designer 
Sarah Ottoni

parceiros | partners

associados | associated

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

Expediente / Staff

IBE discute a universidade do 
século 21 durante a Semana 
Acadêmica da Unipampa
O IBE, por meio de seu coordenador-geral 
Moacyr Martucci Jr., participou de palestra 
de abertura da Semana Acadêmica 
do curso de Engenharia de Energias 
Renováveis e Ambiente da Universidade 
Federal do Pampa (Unipampa), que 
integrou a abertura da Semana Acadêmica 
Unificada dos cursos do câmpus de Bagé 
(RS). A palestra de abertura, que ocorreu 
no dia 27 de agosto, foi com o tema 
Universidade do Século 21.

IBE discusses the university 
of the 21st century during the 
Unipampa Academic Week
The IBE, in the person of its general 
coordinator, Dr. Moacyr Martucci Jr., 
attended the opening lecture of the 
Renewable Energy and Environmental 
Engineering Academic Week at the Federal 
University of Pampa (Unipampa), which 
was part of the opening of the Unified 
Academic Week of the courses on the Bagé 
campus (RS). The theme of the opening 
lecture, on August 27, was the University of 
the 21st Century University. 
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José Manuel Silva Rodríguez: “Brasil e Europa têm 

mais em comum do que o lado comercial”

Dr. José Manuel Silva Rodríguez: “Brazil and Europe 
have more in common than the commercial aspect”

Conselheiro hors-classe da 
Direção Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural da 

Comissão Europeia, José Manuel Silva 
Rodríguez fala com propriedade sobre 
os avanços que o Brasil e a União 
Europeia experimentaram em termos 
de cooperação desde o estabelecimento 
da parceria estratégica em 2007. Ele, 
que começou a carreira em 1975 no 
Ministério da Economia e do Comércio, 
participou do processo de adesão da 
Espanha à União Europeia e trabalha 
desde 1986 para a Comissão Europeia.
- Como avalia a interação entre Brasil e 
Europa atualmente?
O Brasil e a Europa 
são dois grandes 
colaboradores. A 
parceria estratégica 
iniciada pelo ex-
presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e pelo 

presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Durão Barroso, está tendo 
importantes resultados nas áreas de 
ciência e tecnologia, por exemplo, e 
no aumento de parcerias. O IBE é fruto 
disso. O que tem de se fazer hoje é 
tentar expandir esta sinergia, partindo 
do pressuposto que o País e o bloco têm 
em comum não só o lado comercial, mas 
também conhecimento e cultura.
- Participando do IBE, que contribuições 
o senhor acha que o projeto tem trazido?
Estou há nove meses no IBE e para mim é 
uma das maior satisfações profissionais 
que tive. O IBE tem em sua dinâmica 
elementos importantes. Um deles é 

melhorar a relação 
Brasil-Europa, o que já 
está ocorrendo. Hoje são 
muitas as universidades 
integradas. Daí vão sair 
muitas ideias.
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Ho r s - c l a s s e 
Adviser to the 
European Commission, Director 

General for Agriculture and Rural 
Development, Dr. José Manuel Silva 
Rodríguez speaks with propriety on the 
progress that Brazil and the European 
Union have experienced in terms of 
cooperation since the establishment of 
their strategic partnership in 2007. Dr. 
Rodríguez, who started his career at the 
Ministry of Economics and Trade, in 1975, 
participated in the process of Spanish 
accession to the European Union and 
has been working for the European 
Commission since 1986.
- How do you evaluate the interaction 
between Brazil and Europe today?
Brazil and Europe are two major 
collaborators. The strategic partnership 
started by former President Luiz Inácio 
Lula da Silva and the President of the 

European Commission, 
Mr. José Manuel Durão 

Barroso, has produced impressive results 
in the fields of science and technology, for 
example, and in increasing partnerships. 
The IBE is the fruit of all this. What needs 
to be done today is to try and expand 
this synergy, taking as starting point the 
fact that the country and the block share 
not only the business aspect, but also 
knowledge and culture.
- As a participant of the IBE, what 
contributions do you think the project 
has made?
I have been in the IBE for nine months 
and for me it has been one of my greatest 
professional satisfactions. The IBE has key 
elements in its dynamic. One is that of 
improving the Brazil-Europe relations, 
which is already happening. Today many 
universities are integrating and out of 
that will come many ideas.


