
Durante visita de uma delegação do Estado da Bavária (Alemanha) 
ao Brasil, foi assinado acordo de cooperação entre o Instituto de 
Estudos Brasil Europa (IBE) e o Centro Universitário da Bavária 

para a América Latina (BAYLAT). A parceria foi selada no dia 11 de 
abril, durante o I Encontro Acadêmico-Científico São Paulo-Bavária, 
na sede da Universidade de São Paulo (USP).  As principais ações e 
resultados do IBE, também foram apresentados à comitiva composta 
por autoridades acadêmicas da Alemanha.  
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During the Bavaria State delegation’s visit to Brazil, a cooperation 
agreement between Institute for Studies Brazil – Europe and 
Bavaria University Center for Latin America (BAYLAT) was 

signed.  This partnership has been set during the I Scientific Academic 
Meeting Sao Paulo – Bavaria, at USP (University of Sao Paulo).  IBE’s 
most important actions and results were also presented to the 
academic visitors from Germany.  
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Integração no Comitê Diretivo 
Pauta esgotada, novidades 
e discussões de resultado 
marcaram a 6ª Reunião do 
Comitê Diretivo do IBE. O 
encontro foi realizado nos 
dias 21 e 22 de março, na sede 
da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp), na cidade de 
São Paulo. 
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Integration in the Directive 
Committee
All items checked out, 
news and positively ended 
discussions The 6th Meeting 
of IBE’s Directive Committee 
was concluded with important 
discussions on many subjects. 
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Dois dias de discussões 
práticas e de decisões 
coletivas. Esse foi o resultado 

da 6ª Reunião do Comitê Diretivo do 
Instituto de Estudos Brasil Europa 
(IBE), realizada nos dias 21 e 22 de 
março, na sede da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (Unesp), na cidade de São 
Paulo. Participaram das discussões 
representantes da Unesp, USP, 
UFMG, UFSC, UFG, Unicamp, UFPE, 
UFPA e UFRJ. 
O Vice-Reitor no exercício da 
Reitoria da Unesp, Julio Cezar 
Durigan,  disse que as instalações 
da Universidade estarão sempre à 
disposição do IBE. Durigan reforçou 
o empenho e participação da 
Unesp para que o IBE produza, 
cresça e seja referência para 
as universidades brasileiras e 
europeias. 
Os demais componentes da mesa 
também destacaram o clima de 
cooperação entre as universidades 
para êxito do trabalho. A Professora 
Maria José, Pró-Reitora de Pesquisa 
(Unesp), disse que a união das 
universidades em torno do IBE é 
uma proposta inovadora. “Nossas 
mãos estão dadas”, resumiu Moacyr 
Martucci, Coordenador Geral 
do IBE, ao agradecer a presença 
de todos. Na extensa pauta da 
reunião foram discutidos muitos 
temas administrativos e internos 
a exemplo da apresentação do 
balanço financeiro do IBE. 
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Clima de cooperação
No I Encontro Acadêmico-Científico 
foi assinado acordo entre Centro 
Universitário da Bavária e IBE 

Fortalecer as relações acadêmico-
científicas entre Brasil e 
Alemanha é um dos objetivos 

do acordo de parceria assinado 
entre o IBE e o Centro Universitário 
da Bavária para a América Latina 
(BAYLAT), no dia 22 de abril, em 
São Paulo. 
Assinaram 
o acordo o 
p r o f e s s o r 
Dr. Moacyr 
M a r t u c c i 
Jr., titular 
da Escola 
Politécnica 
(USP) e Coordenador Geral do 
IBE e a Dra. Jur.Irma de Melo 
Reiners, Diretora Executiva da 
Bayerisches Hochschulentrum 
Fur Lateinamerika. A parceria foi 
selada durante a realização do 1º 
Encontro Acadêmico-Científico 
São Paulo-Bavária. Dentro da 
programação do evento, o IBE foi 
apresentado à delegação Bávara.
A reunião foi aberta com as boas-
vindas do Professor Marco Antonio 
Zago, Pró-Reitor de Pesquisa da USP. 
A mesa foi composta pelo Professor 
Doutor Wolfgang Heubisch MdL, 
Secretário da Ciência, Pesquisa e 
Artes do Estado da Bavária; Sr. Ralf 
Heinkele, Cônsul para Assuntos 
Culturais e Científicos da Alemanha; 
Dra. Jur.Irma de Melo e Professor 
Adnei Melges, Vice-Reitor de 
Relações Internacionais da USP. A 
delegação alemã visitou São Paulo 
entre 9 e 12 de abril. 

Brasil e Alemanha 
mais próximos A delegação 

alemã visitou 
São Paulo entre 
9 e 12 de abril 
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Brasil and Germany 
closer togetherCooperation

Two days of practical 
discussions and collective 
decisions.  This is the result of 

The 6th Meeting of IBE’s Directive 
Committee, which happened 
on March 21st and 22nd at State 
University of Sao Paulo (Unesp), 
in Sao Paulo city.  Representatives 
from Unesp, USP, UFMG, UFSC, 
UFG, Unicamp, UFPE, UFPA and 
UFRJ participated.
Julio Cezar Durigan, dean in 
charge and head of the university, 
said that IBE is always welcome 
to use Unesp’s facilities.  He 
emphasized Unesp’s efforts and 
participation so that IBE can grow, 
be productive and become a 
reference to other Brazilian and to 
European universities.
Other participants at the table 
also emphasized the importance 
of cooperation among these 
universities, which results in 
successful work.  Professor 
Maria José, head of Research at 
Unesp, said that the gathering 
of universities around IBE is an 
innovative proposal.  “We hold each 
others hands”, resumed Moacyr 
Martucci, IBE’s Coordinator, while 
thanking everyone’s presence.  
During the intensive works of 
the meeting, administrative and 
internal relevant subjects were 
also discussed, IBE’s financial 
results, for example.

Humanidades
O nome da área de “Humanidades 
e Artes”, coordenada pela 
Professora Eliane Moura (Unicamp), 
mudou para “Ciências Sociais, 
Humanidades e Artes”.

Humanities 
“Humanities and Arts” area, 
coordinated by Professor Eliane 
Moura (Unicamp) has now 
changed its name to “Social 
Sciences, Humanities and Arts”.

Visita francesa
Durante a 6ª Reunião, o IBE recebeu 
a visita do Professor Guillermo 
Hillcoat, Diretor de la Chaire des 
Amèriques da Université Paris 
1, Panthéon-Sorbonne. Hillcoat 
falou da importância do IBE para 
o fortalecimento das relações 
entre as universidades brasileiras e 
europeias. 

French visitor
During its 6th Meeting, IBE 
welcomed Professor Guillermo 
Hillcoat, Director of the “Chaire 
des Amériques” from Université 
Paris 1, Panthéon-Sorbonne.  
Professor Hillcoat talked about 
IBE’s importance for improving the 
relationship between Brazilian and 
European Universities.

In the 1st Scientific Academic Meeting 
an agreement between Bavaria Univer-
sity Center and IBE was signed.

To improve academic-scientific 
relationship between Brazil 
and Germany is one of the 

goals of the partnership agreement 
signed between IBE and Bavaria 
University Center to Latin America 
(BAYLAT), on April 22nd in Sao 

Paulo.  The 
a g r e e m e n t 
was signed 
by Professor 
Dr. Moacyr 
M a r t u c c i 
Jr., from 
Politechnique 
S c h o o l 

(USP) and IBE’s coordinator, and 
Professor Dr. Jur.Irma de Melor 
Reiners, Executive Director of 
Bayerisches Hochschulentrum Fur 
Lateinamerika.  The partnership 
was set during the 1st Academic 
Scientific Meeting Sao Paulo – 
Bavaria, when IBE was presented to 
the Bavarian delegation.
Prof. Marco Antonio Zago, head 
of the Academic Research at USP.  
Present to the table were Prof. Dr. 
Wolfgang Heubisch MdL, Secretary 
to Sciences, Research and Art to 
Bavaria State; Sr. Ralf Heinkele, 
Consul to Cultural and Scientific 
Subjects in Germany; Dr. Jur.Irma 
de Melo and Professor Adnei 
Melges, head of International 
Relations at USP. 

Avançando na inclusão
Durante a 6ª Reunião, o professor 
Ruy Braga (USP) abordou as várias 
formas de exclusão social no 
Brasil, com ênfase nos operários 
de telemarketing e as possíveis 
soluções que podem ser trazidas da 
Europa.  Ele falou sobre “A Política do 
Precariado: do Fordismo Periférico 
ao Fordismo Financeirizado” dentro 
da Rodada de Discussão “Como 
avançar em inclusão no mundo que 
cria novas exclusões”. O debate já 
foi um preparatório para o próximo 
Congresso Internacional do IBE, que 
será realizado no mês de dezembro 
em Belém (PA) e terá como tema 
“Avançando na Inclusão”. 

Advancing in Inclusion 
During the 6th Meeting, Prof. Ruy 
Braga (USP) talked about different 
forms of social exclusion in Brazil, 
emphasizing telemarketing opera-
tors and possible solutions that 
can be brought from Europe.  He 
presented a lecture about “Precari-
ous Policies:  from peripheral Ford-
ism to financial Fordism” inside 
Debates Session.  “How to advance 
in inclusion in a world that creates 
new exclusions”.  This debate is 
considered a preparation to the 
next IBE’s International Congress, 
to happen in December in Belém 
(PA) and that will have “Advancing 
in Inclusion” as theme.

The German 
delegation visited Sao 
Paulo in April, from 
the 9th to the 12th.
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Delegação 
Científica da 
Baviera com 

professores da 
Universidade 
de São Paulo 

(USP).

Ivan Domingues (UFMG), ex- aluno da Paris 
1,Nelson Stradiotto (Unesp) com Guiller-
mo Hilcoat, da Paris 1.

Ivan Domingues (UFMG), former student 
at Paris 1, Nelson Stradiotto (UNESP) with 
Guillermo Hillcoat, from Paris 1.

Bavaria Scien-
tific Delegation 
with Professors 
from University 

of Sao Paulo 
(USP).



Parlamento Europeu
A Deputada do Parlamento Europeu, 
Britta Thomsen, visitou o IBE, na sede 
da Universidade de São Paulo (USP), 
no dia 5 de abril. Na oportunidade, ela 
conheceu melhor o Instituto e seus 
objetivos. Britta Thomsen ressaltou 
a importância das parcerias entre 
Brasil e Europa em todas as áreas do 
conhecimento e principalmente na 
área de Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs). Depois de 
elogiar o IBE, a Parlamentar se 
dispôs a auxiliar nos contatos com 
Universidades da Dinamarca e da 
Espanha, que ainda não são parceiras 
do Instituto.

European Parlament 
European Parlament Deputee Britta 
Thomsen has visited IBE at USP’s 
campus on April 5th, when she had 
the opportunity to acknowledge 
the institute and its objectives.  
Britta Thomsen pointed out the 
importance of partnerships between 
Brazil and Europe in all knowledge 
areas, especially Communication 
and Information Technology – ICT.  
After praising the institute, she 
engaged herself on helping to 
contact Universities from Denmark 
and Spain, which are not yet partners 
with IBE.

Novidades na Comunicação 
A Universidade Federal 
de Goiás (UFG) assumiu 
a coordenação da área 
e já cuidou de elaborar o 
Plano de Comunicação 
do Instituto. A principal 
meta é fazer com que 
as informações sejam 
trocadas de maneira 
eficiente, respeitando os princípios 
e as expectativas dos parceiros, 
associados e afiliados. O novo 
responsável pela Comunicação 
do IBE é o Pró-Reitor de Extensão 
e Cultura da UFG, Professor Dr. 
Anselmo Pessoa Neto (foto).

Communication News
Federal University of 
Goiás (UFG) has taken 
responsibility over the 
area and has already 
taken care of the Institute’s 
Communication Plan.  The 
most important goal is to 
have efficient information 
exchange, according to 

associated, partners and affiliated’s 
principles and expectations.  
Professor Dr. Anselmo Pessoa Neto 
(photo) is now in charge of IBE’s 
communication and is the head of 
UFG’s Extension and Culture.

Na rede
Estudo recente da Forrester Research, 
realizado com 4 mil usuários urbanos, 
concluiu que nove em cada dez 
pessoas são usuárias regulares das 
redes sociais no México e Brasil. 
Atento a esta tendência mundial de 
popularidade das mídias sociais, o IBE 
também caiu na rede criando suas 
contas de Facebook e Twitter. 
Entre no Facebook e Curta a Fan Page 
do IBE, assim você estará sempre 
recebendo as atualizações do IBE na 
sua linha de tempo:
facebook.com/pages/Instituto-de-
Estudos-Brasil-Europa-IBE
Siga-nos no Twitter: twitter.com/
brazileurope ou @brazileurope

In the net
A recent study from Forrester 
Research, done with four thousand 
people living in cities, has shown that 
nine out of ten Brazilian and Mexican 
citizens are frequently connected to 
online social networks.  Having this 
concept in mind, IBE has created its 
Facebook and Tweeter accounts.   

Join IBE’s Fan Page in Facebook to 
receive our news:
facebook.com/pages/Instituto-de-
Estudos-Brasil-Europa-IBE

Follow us on Twitter: twitter.com/
brazileurope ou @brazileurope

Seminário em Roma
Um Seminário de Cooperação com 
Instituições da América do Sul foi 
realizado no dia 7 de fevereiro na 
Universidade La Sapienza, de Roma. 
Na ocasião, a representante do IBE, 
Antonella Cammisa (foto), apresentou 
as atividades compreendidas no 
âmbito do Instituto e as oportunidades 
para a Cooperação Científica entre 
os pesquisadores da Universidade e 
todos os parceiros do IBE. 

Seminar in Rome 
A Seminar for Cooperation with 
South American Institutions 
happened on February 7th at 
Universidade La Sapienza, in Rome.  
IBE’s representative, Antonela 
Cammisa (photo), was there and 
presented the activities that have 
been developed by the institute, as 
well as the opportunities to Scientific 
Cooperation among the university 
researchers and all IBE’s partners.

Os dois lados do Atlântico 
Both sides of the Atlantic

Expediente
Staff

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)
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Journalists in charge 
Elizeth Araújo e Teresa Costa
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