
concluded day one activities at the 
evening cultural session. 

The agenda for day two had only 
one panel, which addressed political 
issues. The theme “From Parliament to 
Executive – the Dialogue with Society” 
was discussed in a panel joined by 
the representative of the European 
Parliament, Jean-Louis Berton, and the 
assistant to the Cooperation Program of 
the European Union Delegation in Brazil, 
Maria Cristina Araújo. Berton brought to 
the table issues related to the European 
Parliament, democracy and the role 
played by politicians. In his opinion, one 
of the reasons why corruption exists 
is precisely how tasks are allocated. 
Politicians are handling negotiations 
when they should be mediating them. 
Maria Cristina, on her turn, discussed the 
populations’ power of decision based on 
the example of the Participative Budget. 
She believes it is necessary to perceive to 
what extent citizens actually want to be 
involved in decision-making processes. 

After this session, the Congress ended 
the public sessions but continued 
working internally. IBE’s Steering 
Committee met to discuss operating, 
financial, administrative and financial 
issues related to the Institute’s 
operations.

Primeiro Congresso do IBE debateu questão das cidades
FIRST IBE CONGRESS DEBATED THE ISSUE OF CITIES

Realizada em Goiânia, a conferência debateu a questão das cidades e contou com a participação de parceiros brasileiros e europeus
The conference was held in Goiânia, where issues related to cities were debated by Brazilian and European partners

O Instituto de Estudos Brasil Europa realizou seu primeiro Congresso 
Anual. O evento aconteceu na Universidade Federal de Goiás (UFG) 
nos dias 28, 29 e 30 de novembro.  Com o tema Smart cities, human 

cities, o encontro discutiu, sob uma perspectiva transdiciplinar, a questão 
dos conglomerados humanos.  As cidades foram analisadas sob os aspec-
tos ambientais; sociais; da mobilidade e da acessibilidade; da saúde e da  
tecnologia.  

O primeiro congresso contou com atividades durante  manhã e  tarde e os 
participantes puderam assistir a três painéis. O primeiro teve como de-
batedores Ademar Seabra da Cruz, do Ministério das Relações Exteriores 
do Itamaraty, e José Alexandre Felizola Diniz Filho, da UFG. Com o tema 
”Qualidade de vida, ambiente e tecnologia, visão europeia e brasileira”, fo-
ram levantadas questões acerca da sustentabilidade das cidades, da ação 
do homem no meio ambiente e os limites de exploração dos recursos na-
turais.  

O segundo painel teve como tema ”Políticas públicas para os conglomera-
dos humanos – estado da arte na Europa e Brasil” e os painelistas trouxe-
ram visões antagônicas. O professor Flávio Augusto Sidrim, da Universida-
de Federal do Para (UFPA) discutiu os   conceitos de cidades inteligentes e 
em que medida é possível fazer dessa ideia um projeto universal. Por sua 
vez, João Barros, professor da Universidade do Porto e segundo debatedor, 
ressaltou a importância da tecnologia e de como a comunicação máquina-
-máquina se encontra cada vez mais presente em nosso cotidiano.  

The Brazil-Europe Studies Institute 
held its first Annual Congress 
at the Federal University of 

Goiás (UFG) on November 28, 29 and 
30.  The themes addressed were 
Smart Cities and Human Cities, where 
human clusters were discussed under 
a transdisciplinary perspective.  Cities 
were assessed for their environmental, 
social, mobility and accessibility, health 
and technology aspects.  

The first congress had morning 
and afternoon activities, where 
participants could attend three panels. 
The debaters of the first panel were 
Ademar Seabra da Cruz from the 
Ministry of Foreign Affairs of Itamaraty, 
and José Alexandre Felizola Diniz 
Filho from UFG. The theme “Quality 
of life, Environment and Technology 
– European and Brazilian viewpoint” 
raised issues about the sustainability 
of cities, human impact on the 
environment and the limits for the 
exploitation of human resources.  

The theme of the second panel was 
“Public policies for human clusters – 
state of art in Europe and Brazil”, where 
panel members expressed opposing 
opinions. Professor Flávio Augusto 
Sidrim from the Federal University of 
Pará (UFPA) discussed the concept of 
intelligent cities and to what extent 
this idea could be transformed into a 
universal project. Professor João Barros 
from the University of Porto and the 
second debater stressed the importance 
of technology and how machine-
machine communication is becoming 
more present in our day-by-day.  

The last panel discussed “Past 
experiences and ongoing processes in 
Europe and Brazil”. Miguel Rodrigues 
from the University of Porto, and 
Roberto Luís de Melo Monte-Mor 
from the Federal University of Minas 
Gerais presented examples of city 
planning projects. The former under a 
corporate perspective; the later under 
the university viewpoint. Banda Pequi 

Centro Cultural da UFG
Cultural Center of the UFG
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A última mesa do dia tratou das “Experiências vividas e processos em an-
damento na Europa e Brasil”. Miguel Rodrigues, da Universidade do Porto, 
e Roberto Luís de Melo Monte-Mor, da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, apresentaram exemplos de projetos de planejamento de cidades. O 
primeiro sob uma perspectiva empresarial e o segundo sob a ótica de uma 
universidade. A noite uma sessão cultural com a Banda Pequi encerrou o 
primeiro dia de debates. 

A agenda do segundo dia teve apenas um painel, que abordou questões 
políticas. Com o tema “Do parlamento ao executivo – o Dialogo com a So-
ciedade”, a mesa contou com o representante do Parlamento Europeu, Je-
an-Louis Berton, e a assessora do Programa de Cooperação da Delegação 
da União Europeia no Brasil, Maria Cristina Araújo. Berton trouxe discus-
sões acerca do Parlamento Europeu, democracia e o papel dos políticos. 
Para ele, uma das causas da corrupção está justamente na divisão de ta-
refas. Os políticos estariam lidando diretamente com negociações quando 
seu papel deveria ser o de mediá-las. Maria Cristina, por sua vez, debateu 
sobre o poder de decisão da população, com base no exemplo do Orça-
mento Participativo. Para ela, é preciso perceber até que ponto os cidadãos 
querem de fato estar envolvidos nos processos decisórios. 

Após essa sessão, o Congresso encerrou suas sessões públicas, mas os 
trabalhos continuaram. O Comitê Diretivo do IBE se reuniu para discutir 
questões operacionais, administrativas e financeiras relativas ao funcio-
namento do Instituto.
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Trabalho em rede é o maior 
desafio
NETWORKING IS THE GREATEST CHALLENGE

Maria Cristina Araújo é Assessora do Programa de Cooperação da 
Delegação da União Europeia no Brasil. Esteve presente no Primei-
ro Congresso do Instituto de Estudos Brasil Europa e participou do 

painel ”Do Parlamento ao Executivo – p Diálogo com a socidade”. Em en-
trevista, ela fala sobre o IBE, sua importância e seus desafios.  ”É um ganho 
enorme ter a comunidade acadêmica refletindo sobre problemas concretos 
de nosso país.”

Como a senhora avalia, sob a perspectiva da União Europeia (UE), a impor-
tância do IBE?
O IBE nasceu dentro da iniciativa da cooperação da UE com o Brasil, na 
prioridade 1, com o objetivo de reforçar as cooperações bilaterais e a com-
preensão mútua. A UE resolveu lançar um edital, no qual venceu o projeto 
coordenado pela USP e mais sete universidades brasileiras. O objetivo era 
criar um instituto que viesse a apoiar a educação superior no Brasil como 
também iniciativas voltadas para o apoio às políticas publicas, contribuin-
do assim para o desenvolvimento econômico. Temos aí então um projeto 
de cooperação bilateral real, de mão dupla digamos, e é algo que traz um 
novo patamar ao relacionamento entre as instituições brasileiras e tam-
bém europeias. Acredito que nesse modelo o Brasil poderá aprender muito 
com experiência mais recente da UE e com o modelo que ela pode aportar. 
Obviamente não estamos falando de imposição, mas de uma troca, de uma 
reflexão do que pode ser interessante para nosso país. Vale ressaltar que 
trata-se de um projeto bilateral e não somente o Brasil pode ter algum 
beneficio a partir dos conhecimentos europeus. Também a UE pode, com 
as experiências brasileiras, ter algo a ganhar. 

Como  a senhora afirmou, é muito comum se apontar as contribuições eu-
ropeias com relação ao Brasil e não se pensar o contrário. Quais contribui-
ções de nosso país a UE a senhora ressaltaria?
Nós temos vários projetos de cooperação, como por exemplo na área urba-
na, em que participam cidades brasileiras e europeias. Na área de políticas 
publicas para governança, nós temos a cidade de Porto Alegre, que é uma 
referência mundial. A partir de um projeto que foi apoiado pela UE, as ci-
dades europeias tiveram a oportunidade de conhecer melhor o modelo de 
Porto Alegre e atualmente várias delas já adotam o orçamento participa-
tivo com governança democrática. Outras cidades brasileiras como Belo 
Horizonte também são vistas como exemplos. 

Como a senhora avalia o primeiro ano de existência do IBE?
Na minha visão, que é de um acompanhamento mais a distância, penso 
que o Instituto, em seu primeiro ano, se dedicou a sua estruturação de for-
ma a poder realizar tudo o que foi proposto. Dentro disso o IBE conseguiu 
desenvolver várias atividades – entre elas seu primeiro congresso. Com o 
passar do tempo acredito que a tendência será que ele se concentre cada 
vez mais nos temas escolhidos pelo consórcio e aprofundá-los. 

Qual o maior ganho desse primeiro ano?
Acredito que o maior ganho seja essa experiência de trabalho em rede. É 
a primeira vez que um projeto reúne as três universidades paulistas com 
outras cinco federais de todas as regiões do Brasil. É um ganho enorme ter 
a comunidade acadêmica refletindo sobre problemas concretos de nosso 
país. Acredito que isso é muito positivo. 

E qual o maior desafio?
O trabalho em rede, que apontei como o maior ganho, é também o maior 
desafio. Esse tipo de trabalho demanda um esforço muito grande e tem 
certo nível de complexidade. É importante tentar agregar as característi-
cas de cada parceiro no projeto e tentar tirar o melhor dessa cooperação 
conjunta.  

Mãos a obra!
LET’S GET TO IT!

We can say that we have ended the first 
year of the activities of the Brazil Europe 
Studies Institute (IBE) on a high note!As 
can be read in the articles that follow, 
the meetings of November 28, 29 and 
30 at the Federal University of Goiás, in 
Goiânia, were a real success.

Over two days, the International Smart 
Cities Human Cities Conference brought 
together experts from Brazil and Europe, 
who discussed different aspects of 
human agglomeration. The findings of 
these discussions have been published 
on the IBE’s website: www.ibe.usp.br

An important consensus meeting with 
Brazilian and European participants 
was also held, in which the findings of 
the Workshops on Humanities and Arts, 
Health and Biology, Technology, Policy 
and Science were presented. These 
discussions will lead to new and fruitful 
partnerships, acting as seeds for new 
collaborative research and knowledge 
generation. Furthermore, the Steering 
Committee and the Strategic Advisory 

Committee also met to chart the future 
course of the IBE over the coming years.

Taking stock of the Institute’s first year of 
activities, and keeping the first IBE Con-
ference in Goiânia in mind, we can affirm 
that the Institute is fulfilling its mission 
to help generate collaborative networks 
between researchers and establish 
itself as a forum for the discussion of 
important issues, where Brazilians and 
Europeans can share their experience in 
order to develop teaching and research 
on both continents.

With the definition of the theme for the 
Second Conference, “Advancing Inclusion”, 
and the establishment of three think 
tanks (“The University of the Future”, 
“Research and Development Relation-
ships between Brazil and Europe”, and 
“The Relationship between Small and 
Medium-Sized Companies”) which will 
operate within the spheres of academic, 
research and outreach activities, 2012 
arrives with a great outlook and much 
work to be done.

Podemos afirmar que fechamos o primeiro ano de atividades do Instituto de 
Estudos Brasil Europa – IBE com chave de ouro! Como veremos nas maté-
rias seguintes, as reuniões realizadas nos dias 28, 29 e 30 de novembro, na 
Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, foram um verdadeiro sucesso.

O Congresso Internacional “Smart Cities Human Cities”, reuniu, durante dois 
dias, especialistas do Brasil e da Europa para discutir a questão dos con-
glomerados humanos nos seus diferentes aspectos. Os resultados dessas 
discussões estão disponíveis no site do IBE www.ibe.usp.br

Foi realizada, também, uma importante reunião de consenso, com a parti-
cipação de brasileiros e europeus, onde foram apresentados os resultados 
das discussões dos Workshops de Humanidades e Artes, Saúde e Biologia, 
Tecnologia, Políticas e Ciências. Essas discussões resultarão em profícuas 
parcerias e serão a semente para a realização de pesquisas colaborativas e 
geração de conhecimento. Além disso, o Comitê Diretivo e Comitê de Asses-
soramento Estratégico mais uma vez se reuniu para discutir os rumos do 
IBE nos próximos anos.

Fazendo um balanço desse primeiro ano de atividades e, comprovado pelo 
Primeiro Congresso do IBE, realizado em Goiânia, podemos dizer que o Ins-
tituto está cumprindo sua missão de formar redes colaborativas entre pes-
quisadores e se firmar como um fórum de discussão de questões importan-
tes, onde brasileiros e europeus possam contribuir com a sua experiência 
para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa nos dois Continentes.

Com o tema do Segundo Congresso definido – “Advancing Inclusion” – e com 
três think tanks também definidos – “Universidade do Futuro”; “Relações 
de Pesquisa e Desenvolvimento entre Brasil e Europa” e “Relações com a 
Pequena e Média Empresa” - a serem realizados no âmbito das classes de 
atividade Acadêmica, de Pesquisa e de Extensão, 2012 chega com ótimas 
perspectivas e muito trabalho pela frente.

Prof. Moacyr Martucci Jr. 
Coordenador do IBE | IBE Coordinator

Editorial

Comitê Diretivo Europeu durante a realização do primeiro Congresso Anual
European Steering Committee during the first IBE Annual Congress
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“Esse tipo de trabalho demanda 
um esforço muito grande e tem 

certo nível de complexidade”
“THIS KIND OF WORK DEMANDS A LOT OF EFFORT AND HAS A 

CERTAIN DEGREE OF COMPLEXITY“



Maria Cristina Araújo is Assistant 
to the Cooperation Program 
of the European Union 

Delegation in Brazil. She attended the 
First Congress of the Brazil-Europe 
Studies Institute and sat in the panel 
“From Parliament to Executive – the 
Dialogue with Society”. During her 
interview, she talked about IBE, its 
importance and challenges.  “It is a huge 
accomplishment having the academic 
community thinking about Brazil’s 
concrete problems.”

From the European Union (EU) 
viewpoint, how do you assess IBE’s 
importance?

IBE was created from a cooperation 
initiative between the EU and Brazil 
under priority #1, with the purpose of 
strengthening bilateral cooperation 
and mutual understanding. The EU 
decided to publish bid rules, which was 
won by the project coordinated by USP 
in association with seven Brazilian 
universities. The goal was to set up 
an institute to give support to higher 
education in Brazil, as well as initiatives 
fostering public policies, thus helping 
economic development. Hence, now we 
have – so to speak - a true two-way 
street bilateral cooperation project. It is 
something that takes the relationship 
between both Brazilian and European 
institutions to the next level. I believe 
that under this model Brazil has a lot 
to learn from the EU’s latest experience 
and a model it can allocate. For sure, I 
don’t mean imposition, but rather, the 
exchange of a mindset that could be 
advantageous for our country. It should 
be noted that this is a bilateral project, 
where not only Brazil will gain from 
European knowledge. The EU can also 
benefit from Brazilian experiences. 

You remarked that usually European 
contributions are to be expected in 
relation to Brazil, and not the other way 
around. What contributions made by 
Brazil to the EU could you mention?

We have a series of cooperation 
projects, such as in urban areas, 
where Brazilian and European cities 
participate. In the area of governance 
public policies, I could mention the city 
of Porto Alegre, which is a worldwide 
reference. From a project supported 
by the EU, European cities were able 
to know about the Porto Alegre model, 
and presently many of those cities have 
adopted the democratic governance 
participative budget scheme. Other 
Brazilian cities like Belo Horizonte are 
also good examples. 

How do you assess the first year of IBE?

In my opinion, which is from the 
observation from a certain distance, I 
believe that in the first year of operation 
the institute was dedicated to structure 
itself in a manner conducive to carrying 
out all the proposals. In this context, 
IBE has developed a series of activities 
– one of which is the first congress. In 
time, I believe the trend will be for the 
institute to focus more on the themes 
chosen by the consortium and to 
address them in depth. 

Which was the most important gain for 
this first year?

I think it is the current experience 
of networking. This is the first time 
that a project brings together three 
universities of São Paulo and five 
federal ones from all regions of Brazil. 
It is a huge gain to have the academic 
community thinking about the concrete 
problems of our country. 

And what is the biggest challenge?

Networking, which I just said is the 
greatest gain. This kind of work 
demands a lot of effort and has a 
certain degree of complexity. It is 
important to try to aggregate all the 
characteristics of each project partner 
and to obtain the best possible results 
from this joint cooperation. 

Especial           

Arrumando a casa
GETTING THINGS IN ORDER

O Comitê Diretivo do IBE se reuniu 
durante dois dias na Universidade 
Federal de Minas Gerais. O encon-
tro aconteceu nos dias 28 e 29 de 
setembro e contou com represen-
tantes das Universidades Ferais 
de Goiás, Pará e Santa Catarina, 
além de membros da Universidade 
de São Paulo, Unicamp e UNESP. 
O encontro teve como objetivo 
consolidar decisões acerca de as-
pectos administrativos e de plane-
jamento do IBE. As universidades 
parceiras relataram todas as ati-
vidades realizadas pelo Instituto 
até o momento da reunião e discu-
tiram a agenda dos eventos futu-
ros, entre outras questões opera-
cionais. Também foram debatidas 
questões relativas à obtenção de 
financiamentos e o estabeleci-
mento de parcerias, visando, prin-
cipalmente, o Congresso Anual que 
será realizado em Belém ao fim de 
2012. 

De olho no ano que vem
KEEPING AN EYE ON THE COMING YEAR 

A Universidade Federal do Pará já 
está começando os preparativos 
para o próximo Congresso do Insti-
tuto de Estudos Brasil Europa. Com 
o tema Advancing Inclusion, o even-
to deve acontecer ao final de 2012. 

O Pró-Reitor de Relações Inter-
nacionais e representante do IBE, 
Flávio Augusto Sidrim Nassar, se 
reuniu com a coordenadora técnica 
do projeto Mapa de Inclusão Digital 
(MID) do Instituto Brasileiro de In-
formação em Ciência e Tecnologia 
(Ibict), Anaiza Caminha Gaspar. Fo-
ram discutidas questões acerca da 
inclusão digital, que será um dos 
temas tratados no próximo Con-
gresso do IBE.

The Federal University of Pará is already 
getting ready for the next Brazil-Europe 
Studies Institute (IBE) Congress that will 

be held in late 2012. The theme of the 
event is Advancing Inclusion. 

The Vice-Dean for Foreign Relations 
and IBE representative Flávio Augusto 

Sidrim Nassar met with the technical 
coordinator of the Digital Inclusion 

Map (MID) Project of the Science and 
Technology Information Brazilian 

Institute (IBICT), Anaiza Caminha Gaspar. 
Digital inclusion issues were discussed, 

which will be one of the themes of IBE’s 
Congress.

IBE em Bruxelas 
IBE IN BRUSSELS 

Durante a realização do primeiro 
Congresso Anual do IBE em Goiâ-
nia, também foi realizada uma reu-
nião entre o Comitê Diretivo Euro-
peu. Estiveram presentes Anna 
Brunstrom, da Karlstad University; 
Antonella Cammisa Sapienza, da 
Università di Roma; Cristina Men-
des Teixeira, da Ecole Nationale 
d’Administration – ENA;  Maria de 
Fátima Marinho, da Universidade 
do Porto, Mario Telo, da Univer-
sité Libre de Bruxelles e Thomas 
Owens, da Brunel University. 

Entre as determinações do encon-
tro, decidiu-se que o Workshop de 
Tecnologia ocorrerá no dia 26 de 
janeiro, na Universitè Libre de Bru-
xelles. O encontro debaterá as pro-
postas para o Seventh Framework 
Programme (FP7) e as chamadas 
de pesquisa para a área de Infor-
mação, Comunicação e Tecnolo-
gias (ICT). Participarão do encontro 
o Coordenador de Tecnologia do 
IBE e o representante da área de 
Diálogo. 

O Comitê também discutiu e defi-
niu o tema do próximo Congresso 
do IBE: Advancing Inclusion. A con-
ferência acontecerá em Belém no 
final de 2012.

During the first IBE Annual Congress 
in Goiânia, a meeting was also held 

by the European Steering Committee, 
attended by Anna Brunstrom from 

Karlstad University; Antonella Cammisa 
Sapienza from Università di Roma; 

Cristina Mendes Teixeira from the Ecole 
Nationale d’Administration (ENA); Maria 
de Fátima Marinho from the University 
of Porto; Mario Telo from the Université 

Libre de Bruxelles and Thomas Owens 
from Brunel University. 

One of the decisions of the meeting 
was that the Technology Workshop will 
be held on January 26 at the Universitè 

Libre de Bruxelles. Proposals for the 
Seventh Framework Program (FP7) will 

be discussed, as well as research calls 
for the Information, Communication and 
Technology (ICT) areas. IBE’s Technology 

Coordinator and the representative 
from the Dialogue area will attend the 

meeting. 

The Committee also discussed and 
defined the theme of the next IBE 

Congress: Advancing Inclusion. The 
conference will be held in Belém by late 

2012.

Agenda

Maria Cristina Araújo é Assessora do Programa de Cooperação da 
Delegação da União Europeia no Brasil 

Maria Cristina Araújo is Assistant to the Cooperation Program of the European 
Union Delegation in Brazil
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IBE’s Steering Committee met for two 
days at the Federal University of Minas 

Gerais on September 28-29. It was 
attended by representatives from the 

Federal Universities of the States of 
Goiás, Pará and Santa Catarina, and 

members from the University of São 
Paulo, Unicamp and UNESP.

The purpose of the meeting was to 
consolidate decisions made for IBE’s 

administrative and planning aspects. 
Partner universities reported all the 

activities carried out by the Institute up 
the time of the meeting and discussed 

the agenda for future events, among 
other operating issues. Issues related 

to funding procurement and new 
partnerships were also discussed, 

aiming particularly at the Annual 
Congress that will be held in Belém by 

late 2012. 



Workshops
Another series of workshops were 
held in November for IBE partners. 
In all, there were four events related 
to the Institute’s areas of discussion: 
Science, Health and Biology, Politics and 
Technology.

The first workshop was held on the 10th 
at the University of São Paulo, called 
”Science”.  On the 21st, the workshop 
”Culture, knowledge and politics: Brazil-
Europe Interfaces” was held at the 
Federal University of Minas Gerais and 
the Politics area. On the 24th, USP and 
the Technologies area discussed “Tech-
nology, Sustainability and Well-Being”. 
Concluding the discussions, the Júlio de 
Mesquita Filho State University of São 
Paulo (UNESP) and the Health & Biology 
area held on the 25th  and 26th the 
workshop “The Science of Growing Old”.  

The purpose of the workshops was to 
gather data from partner institutions 
to identify research groups that work 
with the proposed themes and their 
profiles. They also identify the existing 
formal contacts with European groups.  
This information will charter and enable 
setting up a solid base to further 
develop IBE activities.

Novembro foi o mês de mais uma 
rodada de workshops para os par-
ceiros do IBE. Foram realizados, ao 
todo, quatro eventos relativos às 
áreas de discussão do Instituto: Ci-
ências; Saúde e Biologia; Políticas e 
Tecnologia.

O primeiro, realizado pela Universi-
dade de São Paulo, foi o workshop 
”Ciências”, ocorrido no dia 10.  No dia 
21 foi a vez da Universidade Federal 
de Minas Gerais e da área de Polí-
ticas, que realizou o workshop ”Cul-
tura, conhecimento e política: Inter-
faces Brasil – Europa”. No dia 24, a 
USP e a área de Tecnologias debate-
ram ”Tecnologia, Sustentabilidade e 
Bem Estar”.  Encerrando as discus-
sões, a Universidade Estadual Pau-
lista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 
e a área de Saúde e Biologia realizou, 
nos dias 25 e 26, o workshop ”Ciên-
cia do Envelhecimento”.  

Os workshops tiveram como obje-
tivo reunir os levantamentos feitos 
pelas instituições parceiras para  
identificar grupos de pesquisa atu-
antes nos temas propostos e seu 
perfil, além de apontar a existência 
de contatos formais com grupos 
europeus.  Essas informações irão 
nortear e permitir o estabeleci-
mento de uma base sólida para o 
desdobramento das atividades do 
IBE.

Humanidades 
e Artes em foco
HUMANITIES AND ARTS IN THE 
LIMELIGHT 

Starting the series of seminars related 
to IBE discussion areas, Unicamp held 
the first Humanities and Arts workshop 
on September 12. Before choosing the 
theme, partner universities mapped the 
Humanities and Arts research groups in 
their own institutions. Based on this data 
and taking into account IBE’s guidelines 
the theme for the event was chosen: 
“Gender, multiculturalism and human 
rights”. 

In all, there were four discussion tables, 
where each debated one of the topics of 
the general theme. The last discussion 
table worked with mapping humanities 
studies from partner-universities. 
Discussions helped to design the 
guidelines that will charter the 
Humanities and Arts area, and will also 
help to identify some IBE-related issues 
and their possible solutions. 

Dando inicio a série de seminários referentes às áreas de discussões do 
IBE, a Unicamp realizou o primeiro workshop de Humanidades e Artes, 
ocorrido no dia 12 de setembro.  Antes da escolha do tema, as universida-
des parceiras efetuaram um mapeamento dos grupos de pesquisa em Hu-
manidades e Artes em suas respectivas instituições. A partir desses dados 
e considerando as diretrizes do IBE, escolheu-se o tema do evento: ”Gênero, 
multiculturalismo e direitos humanos”. 

Ao todo, foram realizadas quatro mesas de discussão e cada uma debateu 
um tópico do tema geral. A última mesa, por sua vez, se debruçou sobre os 
mapeamentos dos estudos de humanidades nas universidades parceiras. 
Os debates ocorridos auxiliaram na construção de diretrizes que irão nor-
tear a área de Humanidades e Artes, além de permitir a identificação de 
alguns problemas relativos ao IBE e suas possíveis soluções. 
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trative assistant) |Criação e Diagramação / Creation and Layout Development Marco Severo | Jornalista Responsável / Journalist in Charge Elton Antunes (Mtb DRTMG 4415)

SEDE E REGIONAIS IBE
IBE HEADQUARTER AND REGIONAL OFFICES

Sede (USP) Headquarter (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

• NORTE/NORTH
Universidade Federal do Pará (UFPA) Pró-Rei-
toria de Relações Internacionais - Tv. Três de 

Maio, 1573 - São Brás CEP: 66063-390 - Belém 
- Pará - Brasil www.prointer.ufpa.br

• CENTRO-OESTE CENTER WEST 
Universidade Federal de Goiás (UFG) Coordenado-
ria de Assuntos Internacionais - CampusSamam-
baia - Prédio da Reitoria - Caixa Postal 131 - CEP 
74001-970 - Goi ânia - Goiás - Brasil Tel./fax: 55 
62 3521 1193 e-mail: cai@cai.ufg.br

• SUDESTE/SOUTHEAST
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Diretoria de Relações Internacionais - IBE– 
UFMG - Av. Antônio Carlos, 6627 – Reito-
ria – Anexo 1o andar CEP: 31270-901 – Belo 
Horizonte-MG - 55 31 3409-3897 -  info@ibe.
ufmg.br

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Coordenadoria Geral - CGU - sala 17 - Cidade Uni-
versitária “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

Universidade Estadual Paulista (UNESP) Edifí-
cio da Reitoria - Assessoria de Relações Exter-
nas - Rua Quirino de Andrade, 215 - 6o andar 
- CEP 01049-010 - São Paulo - SP - Brasil

• SUL/SOUTH
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Secretaria de Relações Institucionais e Inter-
nacionais - 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

www.ibe.usp.br - e-mail: ibe@usp.br
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Edgar De Decca, coordenador-
geral da Unicamp, e Néri Almeida, 
coordenadora regional do IBE
Edgar De Decca, general coordinator 
of Unicamp, and Neri Almeida, regional 
coordinator of the IBE

Coordenador do IBE na Unesp, 
Nelson Stradiotto, e Maria José 

Giannini (ao centro), pró-Reitora 
de Pesquisa

Coordinator of the IBE UNESP, 
Nelson Stradiotto, and Maria Jose 

Giannini (center), Vice-Dean for 
Research

A Universidade Federal de Góias, 
parceira do IBE, recebeu, no dia 30 
de novembro, a profa. Dra. Maria de 
Fátima Marinho, da Universidade 
do Porto. A conferência teve como 
tema a ”Literatura e representação 
do real: da memória do passado ao 
testemunho do presente” e  foi rea-
lizada pela Coordenação de Assun-
tos Internacionais (CAI) e pelo Pro-
grama de Pós Graduação em Letras 
e Linguística.

On November 30, the Federal University 
of Góias welcomed Professor Dr. 
Maria de Fátima Marinho from the 
University of Porto. The theme of the 
conference was called “Literature and 
representation of the real: from the 
memory of the past to witnessing the 
present” and was held by the Foreign 
Affairs Coordination (CAI) and by the 
Arts and Linguistics Post-Graduate 
Program.

UFG recebe professora do Porto
UFG WELCOMES A PROFESSOR FROM THE UNIVERSITY OF PORTO


