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Trabalho e realizações
O Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE) chega 
ao seu oitavo mês de atividades com signifi-
cantes realizações e muitos planos pela frente. 
Ao longo deste curto período de existência, im-
portantes parcerias foram firmadas e fortaleci-
das. As reuniões do Comitê Diretivo e do Comitê 
de Assessoramento Estratégico, ocorridas em 
junho passado, foram produtivas e permitiram 
que parceiros brasileiros e europeus discutissem 
intensamente os rumos do Instituto.

As atividades de estruturação e operação 
do IBE, coordenadas pela USP, estão pratica-
mente finalizadas. As atividades de Diálogo, 
conduzidas pela UFSC, estão em plena ativi-
dade com a realização do primeiro Workshop 
de Humanidades e Artes previsto para o mês de 
Setembro, no campus da UNICAMP.

Primeiras etapas concluídas, o objetivo 
agora é concentrar-se na intensificação das 
atividades de Diálogo com a realização dos 
Workshops de Saúde e Biologia, Tecnologia, 
Ciências e Políticas, que irão subsidiar a Re-
união de Consenso, prevista para o final do mês 
de Novembro próximo, durante o Congresso In-
ternacional que será realizado na Universidade 
Federal de Goiás, quando instituições brasilei-
ras e européias estarão reunidas para a defini-
ção de temas de interesse mútuo.

O Instituto também está dedicado a 
fomentar o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, de pesquisa e de extensão. 

Muito trabalho e realizações à frente.

Prof. Moacyr Martucci Jr.
Coordenador do IBE

Work and accomplishments
The Institute Brazil-Europe (IBE) reaches 
its eighth month of activities with significant 
accomplishments and many plans to come. 
Along its short existence, important partnerships 
were established and strengthened. The Steering 
Committee and Strategic Advisory Committee 
meetings held last June, were productive and 
allowed Brazilian and European partners to 
thoroughly discuss the Institute guidelines.

The IBE structuring and operation activities, 
coordinated by USP, are practically concluded. 
The Dialogue activities, conducted by UFSC, 
are in full swing and the first Humanities and 
Arts Workshop is to be held in September, at the 
UNICAMP campus.

After concluding the first stages, the purpose 
now is to concentrate on intensifying the Dialogue 
activities by holding the Health and Biology, 
Technology, Sciences and Policies Workshops, 
which will subsidise the Consensus Meeting, to 
be held in late November this year, during the 
International Congress to be conducted at the 
Federal University of Goiás, when Brazilian and 
European institutions will gather to define themes 
of mutual interest. 

The Institute is also dedicated to stimulate 
the development of academic, research and 
extension activities.

A lot of work and accomplishments are to 
come.

Prof. Moacyr Martucci Jr.
IBE Coordinator

EDITORIAL

Vista geral da reunião.

Overview of the meeting.

IBE: COmITês DIRETIvO E DE AssEssORAmEnTO 
EsTRATégICO
Representantes dos Comitês Diretivo e Estratégico do IBE estiveram reunidos entre os dias 
14 e 15 de junho passado, no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. O 
objetivo  do evento foi discutir e definir ações de cooperação nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão entre as instituições parceiras, brasileiras e européias.

A estrutura administrativa de funcionamento dos escritórios regionais e do núcleo central 
do IBE, e a definição de coordenadores e áreas de interesse de cada parceiro foram alguns 
dos assuntos tratados. O coordenador do IBE, prof. Moacyr Martucci Jr, apresentou na ocasião 
as atividades do Instituto, realizadas no primeiro semestre de 2011. “Esta é uma reunião de 
acompanhamento e de debate de tópicos de interesse comum entre os grupos que atuam nas 
cinco classes de atividades do Instituto, além de ser um momento de planejamento para os 
próximos seis meses”, afirmou. O Comitê Diretivo realiza encontros trimestrais, enquanto o 
Comitê de Assessoramento Estratégico, semestrais. 

O encontro dos Comitês contou com a presença de representantes das universidades 
brasileiras parceiras e de todas as universidades européias associadas, que discutiram o 
papel de cada instituição participante, assim como ações para o futuro.

IBE: StIrrIng and StratEgIc advISory 
commIttEES
Representatives of the IBE Stirring and Strategic Committees gathered on the14 and 15 last 
June, at the Federal University of Pará campus (UFPA), in Belém. The purpose of the event 
was to discuss and to define cooperation actions in the teaching, research and extension areas 
among the Brazilian and European partner institutions.

The administrative working structure of the IBE regional offices and of the central core, and 
the definition of coordinators and of each partner’s areas of interest were some of the themes 
treated. There, the IBE coordinator, Prof. Moacyr Martucci Jr, presented the Institute activities, 
conducted in the first half of 2011. “This is a meeting for following up and debating topics of 
common interest among the groups acting in the Institute five classes ofactivities, besides 
being a moment for planning for the next six months,” he stated. The Stirring Committee holds 
quarterly meetings, whereas the Strategic Advisory Committee meets every six months. The 
Committees meeting counted on the presence of representatives of the partner Brazilian 
universities and of all the associated European universities, which discussed the role of each 
participant institution, as well as future actions.

Parcerias: Universidade do Porto
Exemplo da parceria fortalecida no âmbito do 
IBE foi a participação da Profa. Dra. Maria de 
Fátima Marinho, Diretora da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, no V Simpósio 
Internacional de História: Culturas e Identidades, 
ocorrido no início do 2º semestre deste ano, 
na Faculdade de História da Universidade 
Federal de Goiás. A Diretora da Universidade 
do Porto veio ao Brasil a convite do Programa 
de Pós-graduação em História e da Associação 
Nacional de História - Seção Goiás.

Partners: University of Porto
An example of a partnership strengthened in the 
IBE ambit was the participation of Prof. Dr. Maria 
de Fátima Marinho, Dean of the Languages 
Faculty of the University of Porto, at the V 
International History Symposium: Cultures and 
Identities, held in the early second half this year, 
at the Faculty of History of the Federal University 
of Goiás. The Dean of the University of Porto 
came to Brazil after an invitation from the History 
Graduate Program and from the National History 
Association - Goiás Section.
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CE REALIzA vIsITA DE mOnITORIA 

O Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE) recebeu, entre os dias 03 e 06 de maio de 
2011, sua primeira visita de monitoria externa, realizada pela Delegação da União 
Européia no Brasil. O monitor indicado foi o Dr. Iosu Arizkorreta, que percorreu as 
sedes do IBE nos campus da USP, UNICAMP, UFSC e UFMG, e também a Reitoria 
da UNESP em São Paulo.

Durante a visita do Dr. Iosu à sede do IBE na USP, o Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Jr., Coordenador do Instituto, relatou as ações realizadas entre as universidades 
brasileiras parceiras e os órgãos diplomáticos europeus, apresentou cada uma das 
diferentes classes de atividades e a programação elaborada para os próximos meses. 

O Prof. Dr. Paulo Emilio Lovato, Coordenador Técnico Regional da UFSC, por sua 
vez, apresentou as atividades de Diálogo, compreendidas como de destaque para 
este ano, e a metodologia definida para a realização dos  Workshops – organizados 
por áreas de interesse – previstos para o segundo semestre de 2011.

No que tange as atividades acadêmicas, o Prof. Martucci destacou as ações 
iniciais para a criação de um curso de pós-graduação em estudos de interesse 
mútuo entre Brasil e Europa, que vem contando com o engajamento dos pró-
Reitores das três universidades paulistas na definição e implementação do curso. 
O prof. Moacyr esclareceu  sobre as dificuldades para se conseguir a uniformização 
e a padronização dos títulos entre as universidades brasileiras e as européias, mas 
afirmou que este assunto é um dos grandes desafios do Instituto.

Na ocasião a  Sra. Cecília Matsumura, responsável pela área financeira do 
projeto, com a colaboração dos demais presentes – Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, 
Vice-Coordenador e Coordenador Técnico Regional da USP; Prof. Dr. Dib Karan, 
membro do IBE na USP; Srta. Enaége Dalan Sant´Ana – Secretária Executiva do 
IBE; Sr. Julio Cesar de Oliveira e Srta. Jéssica Ferreira Reis e Silva, representantes 
da FUSP – apresentaram os aspectos financeiros e gerenciais, assim como as 
formas de atuação do Instituto.

Ec condUctS monItorIng vISIt

Between May 3 and 6 2011, the Institute Brazil Europe (IBE) hosted its first external 
monitoring visit, conducted by the European Union Delegation in Brazil. The monitor 
appointed was Dr. Iosu Arizkorreta, who visited the IBE headquarters in the USP, 
UNICAMP, UFSC and UFMG campi, and also the UNESP Presidency in São Paulo. 
During Dr. Iosu’s visit to the IBE headquarters at USP, Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Jr., the Institute Coordinator, reported on the actions conducted among the partner 
Brazilian universities and the European diplomatic bodies, presented each of the 
different classes of activities and the schedule elaborated for the coming months.

Prof. Dr. Paulo Emilio Lovato, UFSC Regional Technical Coordinator, in turn, 
presented the Dialogue activities, deemed to be a highlight for this year, and the 
methodology defined for conducting the Workshops – organized per areas of interest 
– to be held in the second half of 2011.

Concerning academic activities, Prof. Martucci detached the first actions for 
establishing a graduate course on studies of mutual interest between Brazil and 
Europe, which has counted on the commitment of the Provosts from the three State 
of São Paulo universities for defining the course implementation. Prof. Moacyr 
discussed the difficulties for attaining uniformization and standardization of titles 
among the Brazilian and European universities, but stated that this issue is one of 
the great challenges to the Institute.

At the time, Ms. Cecília Matsumura, accounting for the financial area of the project, 
with the cooperation of the other participants – Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, 
Vice- Coordinator and Regional Technical Coordinator of USP; Prof. Dr. Dib Karan, 
IBE member at USP; Ms. Enaége Dalan Sant’Ana – IBE Executive Secretary; Mr. 
Julio Cesar de Oliveira and Ms. Jéssica Ferreira Reis e Silva, FUSP representatives  
– presented the financial and managing aspects, as well as the Institute actuation 
forms.

Parlamento Europeu: perspectivas
Em julho passado, atendendo a convite 
do Parlamento Europeu, o prof. Moacyr 
Martucci Jr., coordenador do IBE, realizou 
uma apresentação sobre o Instituto. Na 
ocasião estavam presentes, entre outras, 
as seguintes autoridades: Dr. Jean-Louis 
Berton, Diretor de Políticas Externas; Dra. 
Judith Ecker, Dra. Anne McLauchlan. Dr. 
Guido Van Hecken, Dr. Bruno Bilguin e 
Dr. Jose Carlos Illian Sailor, do Comitê 
de Desenvolvimento; Dr. Etiene Bassot, 
Dra. Anna Caprile, Dr. Jesper Tvevad, do 
Departamento de Políticas.

Dentre os desdobramentos do encontro 
discutiu-se a possibilidade de acordos 
bilaterais. Para os próximos meses será 
firmado um Memorando de Entendimento e 
formatado um Programa de Fellowship para 
intercâmbio de pessoal.

European Parliament: perspectives
Last July, after an invitation from the European 
Parliament, Prof. Moacyr Martucci Jr., IBE 
Coordinator, conducted a presentation on 
the Institute. At the time, among others, the 
following authorities were present: Dr. Jean-
Louis Berton, Director of Foreign Policies; 
Dr. Judith Ecker, Dr. Anne McLauchlan. 
Dr. Guido Van Hecken, Dr. Bruno Bilguin 
and Dr. Jose Carlos Illian Sailor, from the 
Development Committee; Dr. Etiene Bassot, 
Dr. Anna Caprile, Dr. Jesper Tvevad, from 
the Policies Department.

Among the developments of the meeting, 
the possibility of bilateral agreements 
was discussed. For the next months, a 
Memorandum of Understanding will be 
signed and a Fellowship Program will be 
formatted for personnel exchange.

Vista geral da reunião.

Overview of the meeting.

Workshop sobre envelhecimento
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPE), 
da UNESP, promoveu, no dia 17 de agosto 
passado, em São Paulo, o workshop Ciência 
do Envelhecimento. O evento foi organizado 
com o intuito de fornecer subsídios para um 
workshop internacional sobre o tema, a ser 
realizado em novembro próximo pela Unesp, 
USP e Unicamp, como parte das atividades 
do Instituto de Estudos Europeus (IBE).

Workshop on ageing
Last August 17, the UNESP Graduate Provost 
Office (PROPE), promoted the workshop The 
Science of Ageing in São Paulo. The event 
was organized aiming to provide subsidies 
to an international workshop on the theme, 
to be held by Unesp, USP and Unicamp 
next November, as part of the Institute Brazil 
Europe (IBE) activities.
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COnTATOs & AçõEs Em 

AnDAmEnTO 
O IBE, representado por seu coordenador, Prof. 
Moacyr Martucci Jr. e a equipe de gestão do 
Instituto, realizou no mês de julho deste ano uma 
série de reuniões em Brasília. 

No dia 25, um encontro com a Sra. Maria 
Cristina de Araújo, Assessora do Programa de 
Cooperação da Delegação da União Européia 
no Brasil, permitiu discutir questões técnicas 
sobre o andamento do projeto, principalmente no 
que diz respeito ao plano de trabalho e questões 
orçamentárias.

Ainda neste dia, em uma reunião no Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o 
Dr. Josep Portela e Dr. Gustavo Coser, o Prof. 
Martucci esclareceu sobre os objetivos do IBE 
e solicitou apoio e parceria na divulgação das 
atividades de Diálogo. Neste encontro o Dr. 
Gustavo Coser disponibilizou o programa de 
comunicação (Portal) que está sendo criado para 
divulgação das atividades do Instituto.

No dia 26 de julho, o Prof. Martucci participou 
de reunião no Ministério da Marinha – Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação junto ao Comandante 
Cléderson Bucci Fernandes, que demonstrou 
interesse nas atividades do Instituto, principalmente 
pelo fato de que a Marinha já possui parcerias com 
a Universidade do Porto e a Universidade Livre de 
Bruxelas, que fazem parte do IBE.

ongoIng contactS & actIonS
In July this year, IBE, represented by its 
coordinator, Prof. Moacyr Martucci Jr. and the 
Institute management team, conducted a series of 
meetings in Brasília. On the 25, a meeting with Ms. 
Maria Cristina de Araújo, Cooperation Program 
Aid of the European Union Delegation in Brazil, 
allowed discussing technical issues involving the 
conduction of the project, especially concerning 
the work plan and budget issues. On the same day, 
at a meeting at the Ministry of Planning, Budget 
and Management, with Dr. Josep Portela and 
Dr. Gustavo Coser, Prof. Martucci discussed the 
IBE  aims and asked for support and proposed a 
partnership to disseminate the Dialogue activities. 
At the meeting, Dr. Gustavo Coser made available 
the communication program (Portal) being created 
to disseminate the Institute activities.

On July 26, Prof. Martucci participated in a 
meeting at the Ministry of the Navy – Secretariat 
of Science, Technology and Innovation – with 
Commander Cléderson Bucci Fernandes, 
who showed interest in the Institute activities, 
particularly because the Navy already counts on 
partnerships with the University of Porto and with 
the Free University of Brussels, participants of IBE.

Vista geral da reunião.

Overview of the meeting.

COOPERAçãO InTERnACIOnAL é DIsCUTIDA nA sBPC
A internacionalização do ensino foi um dos temas debatidos durante a realização da 
63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 
julho passado,  com destaque para a conferência “Cooperação Brasil-União Européia em 
Educação, Pesquisa e Extensão”.

A conferência, coordenada pelo Prof. Moacyr Martucci Jr, do IBE, contou com a 
presença dos acadêmicos Edgar S. de Decca (UNICAMP), Ofir Bergmann de Aguiar (UFG) 
e Jerome Poussielgue (CE). Durante sua ex planação, o prof. Martucci deta lhou os objetivos 
e a missão da rede internacional de cooperação, que tem como um dos diferenciais a busca 
por projetos de interesse mútuo que beneficiem tanto a comunidade européia quanto a 
brasileira. 

Em sua apresentação a professora Ofir Bergmann, da Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais da UFG, defendeu a internacionalização como sendo um quarto pilar 
da universidade pública, sustentada pelo tripé “pesquisa, ensino e extensão” e ressalta 
a importância de que a cooperação internacional vá além de pesquisas conjuntas, 
aproximando conteúdos curriculares e metodologias de ensino.

IntErnatIonal cooPEratIon IS 
dIScUSSEd at SBPc
Teaching internationalization was one of the themes 
debated during the 63rd Annual Meeting of the Brazilian 
Society for the Progress of Science (SBPC, in Portuguese), 
last July, featuring the conference “Brazil- European Union 
Cooperation in Education, Research and Extension.”

The conference, coordinated by Prof. Moacyr Martucci 
Jr, from IBE, counted on the presence of professors Edgar 
S. de Decca (UNICAMP), Ofir Bergmann de Aguiar (UFG) 
and Jerome Poussielgue (CE). During his explanation, 
Prof. Martucci detailed the aims and the mission of the 
international cooperation network, one of the differentials 

of which is the search for mutual interest projects that benefit both the European and the 
Brazilian communities.

In her presentation, Professor Ofir Bergmann, from the UFG Foreign Affairs 
Coordination, advocated internationalization as being a fourth pillar of the public university, 
supported by the “research, teaching and extension” tripod and stressed the importance 
of international cooperation going beyond joint researches, making curricular contents and 
teaching methodologies closer.

Vista geral da reunião.

Overview of the meeting.

Encontro com governador de goiás e ministro mercadante
Por ocasião da 63ª Reunião da SBPC, realizada na Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, de 10 a 15 de julho de 2011, o Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo 
recebeu, no Palácio das Esmeraldas, autoridades acadêmicas e governamentais para um 
jantar na noite do dia 10. Estiveram presentes o Ministro da Ciência e Tecnologia Aloizio 
Mercadante, o reitor da UFG e sua equipe, entre outras personalidades de Goiânia, do 
Estado de Goiás e do governo federal.

No evento, os Professores Anselmo Pessoa Neto e Ofir Bergmann de Aguiar, 
representantes da UFG junto ao IBE; o Prof. Moacyr Martucci, coordenador do IBE, e o 
Prof. Dib Karam Junior, da equipe do IBE na USP, trataram do IBE com o Governador, o 
Ministro e demais autoridades, de modo a aproximar o Instituto dos atores políticos, com 
vistas a uma interação maior com a sociedade civil.

meeting with the State of goiás governor and with minister 
mercadante

At the time of the 63rd Annual Meeting of the SBPC, held at the 
Federal University of Goíás, Goiânia, from July 10 to 15 2011, 
the State of Goiás Governor, Marconi Perillo, hosted a dinner 
party for academic and governmental authorities ant the Palace 
of Emeralds on the 10. Among the guests were the Minister of 
Science and Technology, Aloizio Mercadante, the President of UFG 
and his team, among other Goiânia, State of Goiás and Federal 
Government personalities.

At the event, Professors Anselmo Pessoa Neto and Ofir 
Bergmann de Aguiar, representatives of UFG at the IBE, Prof. 
Moacyr Martucci, IBE Coordinator, and Prof. Dib Karam Junior, 
from the USP IBE team, discussed the IBE with the Governor, the 
Minister and the other authorities, so as to approximate the Institute 
to political actors, viewing a greater interaction with the civil society.

Legenda em portugu|ês

Legenda em inglês.
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AgEnDA

•	 Workshop	 de	 Humanidades	 e	 Artes	
(UNICAMP);

•		 Reunião	 do	 Comitê	 Diretivo	 do	 IBE	
(UFMG);

•		 Programação	dos	próximos	Workshops
•		 Informações	 sobre	 a	 realização	 do	

Congresso	Anual,	em	dezembro.

Leia no próximo newsletter:

•	 Humanities	and	Arts	Workshop	
(UNICAMP);

•		 IBE	Steering	Committee	Meeting	
(UFMG);

•		 Next	Workshops	schedule
•		 Information	on	the	Annual	Congress	

to be held in December.

In our next newsletter:
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1º Workshop IBE de 
Humanidades e Artes 
“Gênero, multiculturalismo e direitos huma nos” 
será o tema do 1o workshop do IBE nas áreas de 
Humanidades e Artes que terá lugar no campus da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
no próximo dia 12 de setembro. 

A organização do workshop está sob a 
orientação da Profa. Néri de Barros Almeida, da 
UNICAMP, e a coordenação geral pela Profa. 
Mónica Salomón, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).

Acompanhe no próximo newsletter do IBE a 
cobertura do evento, assim como as datas para 
os workshops das áreas de Saúde e Biologia, 
Tecnologia, Ciências e Políticas.

1st IBE Humanities and arts 
Workshop
“Gender, multiculturalism and human rights” will be 
the theme of the 1st IBE workshop in the 

Humanities and Arts areas to be held at the 
State University of Campinas (UNICAMP) campus, 
next September 12. The workshop organization is 
under UNICAMP Prof. Néri de Barros Almeida’s 
command, and the general coordination under 
Prof. Mónica Salomón’s, from the Federal 
University of Santa Catarina (UFSC).

In the next IBE newsletter, you will be able to 
follow the event coverage, as well as the dates 
for the workshops in the Health and Biology, 
Technology, Sciences and Policies areas.

Reunião Comitê Diretivo
A próxima reunião do Comitê Diretivo do IBE 
irá ocorrer nos dias 28 e 29 de setembro deste 
ano, na Universidade Federal de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte. O evento terá a participação 
de representantes das universidades brasileiras 
parceiras. 

Steering committee meeting
The next IBE Stirring Committee is to be held on 
September 28 and 29 this year, at the Federal 
University of Minas Gerais, in Belo Horizonte. The 
event will count on the participation of representatives 
from the partner Brazilian universities.

“virtual Enterprises”
São Paulo sediará o PRO-VE’ 11 - 12th IFIP 
Working Conference on VIRTUAL Enterprises cujo 
tema principal para sua 12ª edição será Adaptation 
and Value Creating Collaborative Network. O IBE 
estará pre sente ao evento, no dia 19 de outubro, 
com a palestra “IBE Post-graduating”.

O evento terá lugar na Fundação Instituto de 
Administração (FIA), em São Paulo.

“virtual Enterprises”
São Paulo will host the PRO-VE’ 11 - 12th IFIP 
Working Conference on VIRTUAL Enterprises, 
and the main theme of the 12nd edition will be 
Adaptation and Value Creating Collaborative 
Network. IBE will participate in the event, on 
October 19, with the talk “IBE Graduation.”

The event will be held at the Management 
Institute Foundation (FIA), in São Paulo.

“smart City – Human City”
O 1o Congresso Anual do IBE irá ocorrer entre os 
dias 28 e 30 de novembro deste ano, no Centro 
Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
sob o tema Smart City – Human City. A organização 
do evento está sob a coordenação dos profs. 
Anselmo Pessoa Neto e Ofir Bergemann, ambos 
da UFG.

Mais informações sobre o congresso serão 
disponibilizadas no website do IBE, assim como 
nos próximos informativos.

“Smart city – Human city”
The 1st IBE Annual Congress will be held from 
November 28 to 30 this year, at the Cultural Centre 
of the Federal University of Goiás (UFG), under 
the theme Smart City – Human City. The event 
organization is being coordinated by Profs. Anselmo 
Pessoa Neto and Ofir Bergemann, both from UFG.

More information on the Congress will be made 
available at the IBE website, as well as in the next 
newsletters.

sede e Regionais IBE
Já se encontram em funcionamento a nova sede 
do IBE na Universidade de São Paulo (USP) e as 
sedes regionais.

IBE Headquarters and 
regional offices 
Already at work at the new IBE headquarters at the 
University of São Paulo (USP) and at its regional 
offices. 

sede (UsP)/Headquarters (USP)
Universidade	 de	 São	 Paulo	
(USP)
Rua Praça do Relógio, 109 
- 3º andar - Bloco K - salas 
312/313 - Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira - 
CEP 05508-050 - São Paulo 
- SP - Brasil. 
Tel.: 55 11 3091-8355 / 3091-8354 (Tel./fax)

Regionais/regional offices
•	CENTRO-OESTE/CENTER-WEST

Universidade Federal de 
Goiás (UFG)
Coordenadoria de Assuntos 
Inter nacio nais - Campus 
Samam  baia - Prédio da 
Reitoria - Caixa Postal 131 
- CEP 74001-970 - Goiânia - 
Goiás - Brasil
Tel./fax: 55 62 3521 1193
e-mail: cai@cai.ufg.br

•	SUL/SOUTH
Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	
(UFSC)
Secretaria de Relações 
Institucionais e Internacionais 
- Caixa Postal 476 - CEP 
88040-970 - Florianópolis -  
Santa Catarina - Brasil
Tel.: 48 3721-6406 e 48 
3721-8746
Fax: 48 3721-8230
e-mail: ibe@reitoria.ufsc.br

•	SUDESTE/SOUTHEAST
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG)
Sede provisória: Diretoria de 
Relações Internacionais
Tel: 55 31 3409-5550
Contato: Prof. Eduardo Viana 
Vargas (Coordenador Técnico 
Regional).

Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP)
Coordenadoria Geral - CGU - sala 17 - Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” s/nº - Caixa Postal: 
6194 - CEP: 13083-872 - Campinas - SP
Tel.: 55 19 3521-4726
Fax: 55 19 3521-4798
e-mail: erica@reitoria.unicamp.br
www.cgu.unicamp.br

Univ.	Estadual	Paulista	(UNESP)
Edifício da Reitoria - Assessoria de Relações 
Externas - Rua Quirino de Andrade, 215 - 6o 
andar - CEP 01049-010 - São Paulo - SP - Brasil

•	NORTE/NORTH
Universidade Federal do Pará 
(UFPA)
Pró-Reitoria de Relações Inter-
na cionais - Tv. Três de Maio, 
1573 - São Brás
CEP: 66063-390 - Belém - 
Pará - Brasil
www.prointer.ufpa.br


