
O  IBE vai ampliar o público-alvo do curso de 
Especialização em Gestão Pública e Relações Brasil-
Europa que está sendo criado e vai alcançar, além 

de gestores públicos, pequenos e médios empresários e 
ONGs. Coordenado pela UFMG em parceria com a ENA, 
o curso tem o objetivo de formar gestores dos Estados e  
grandes municípios brasileiros para atuação no campo das 
relações Brasil-Europa, tendo em vista o desenvolvimento 
de políticas, programas e projetos de cooperação 
internacional. 
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The IBE plans to broaden the target audience of the 
specialization course in Public Management and 
Brazil-Europe Relations being set up. The course 

will target public managers, as well as reach out to small 
and medium-sized entrepreneurs and NGOs. The course, 
coordinated by UFMG in partnership with ENA, aims to 
train managers for States and large municipalities for work 
in the field of Brazil-Europe relations, with a view to drawing 
up policies, programs, and projects for international 
cooperation. 
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MCTI vai integrar Comitê de 
Assessoramento Estratégico 
O Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) vai integrar as 
futuras discussões do Comitê de 
Assessoramento Estratégico 
do IBE. A chefe de Assessoria 
para Assuntos Internacionais, 
Carmen Ribeiro Moura, foi 
nomeada como a titular. 
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The MCTI will be part of the 
Strategic Advisory Committee 
The Ministry of Science, 
Technology and Innovation 
(MCTI) will participate in 
the future discussions of 
the IBE Strategic Advisory 
Committee. The Chief Advisor 
for International Affairs, Ms. 
Carmen Ribeiro Moura, has 
been named as its delegate.
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ENA e UFMG avançam na criação da 
Especialização em Gestão Pública do IBE
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ENA and UFMG presses ahead with the setting up of the 
specialization course in Public Management offered by IBE



O  Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
(MCTI) atendeu ao 

convite do IBE e irá integrar as 
futuras discussões do Comitê 
de Assessoramento Estratégico. 
O MCTI será representado pela 
chefe de Assessoria para Assuntos 
Internacionais do MCTI, Carmen 
Ribeiro Moura, que assume a 
função de titular, e Ana Lúcia 
Stival, coordenadora na assessoria, 
que será suplente. 

O Comitê de Assessoramento 
Estratégico do IBE é constituído 
por representantes dos associados 
e projetos apoiadores, com a 
participação prevista do Conselho  
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq),  Centro  
de Inovação,  Empreendedorismo e 
Tecnologia (Cietec), Clube de Roma,  
Comissão Europeia e sociedade 
civil - esta última representada 
por pequenas e médias 
empresas e organizações não-
governamentais. O que une estes 
atores no projeto é o interesse 
pelo fortalecimento das relações 
entre Brasil e Europa. 

A função do comitê é o 
direcionamento estratégico do IBE, 
e a presença dos representantes 
da sociedade civil apoiará o 
encaminhamento das ações para 
as necessidades mais importantes 
das comunidades beneficiadas 
pelo instituto. As reuniões ocorrem 
semestralmente nas sedes dos 
parceiros ou nos centros de apoio 
regionais.

MCTI define 
representantes 
para Comitê de 
Assessoramento
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MCTI nominates 
Advisory Board 
Representatives

The Ministry of Science, 
Technology and Innovation 
(MCTI) has responded to an 

invitation from the IBE and will 
participate in future discussions of 
the Strategic Advisory Committee. 
The MCTI will be represented by 
its delegate, Ms. Carmen Ribeiro 
Moura, its chief Advisor for 
International Affairs and by her 
deputy, Ms. Ana Lúcia Stival, an 
Advisory Board Coordinator. 

The IBE Strategic Advisory 
Committee is composed of 
representatives of the supporting 
associates and projects, and 
participation of the National Council 
for Scientific and Technological 
Development (CNPq), Centre for 
Innovation, Entrepreneurship and 
Technology (Cietec), The Club of 
Rome, European Commission and 
civil society, the latter represented 
by small and medium-sized 
enterprises and non-governmental 
organizations, is predicted. 
An interest in strengthening 
relations between Brazil and 
Europe is what bonds these 
actors together in the project. 
 
The function of the committee is 
the strategic steering of the IBE, 
as the presence of representatives 
of civil society will support the 
recommendation for actions 
on the most vital needs of the 
communities benefited by the 
institute. Meetings occur at six-
monthly intervals either at the 
headquarters of the partners or at 
regional support centers. 

Seminário na UFSC
Com o apoio do IBE, foi realizado no dia 29 
de outubro o 2º Seminário Internacional 
da Cátedra Jean Monnet: As Relações 
da União Europeia com o Brasil e o 
Mercosul. A abertura teve a participação 
da embaixadora Ana Paula Zacarias, da 
Delegação da UE no Brasil.

Seminar at UFSC
On October 29, with the support of the 
IBE, the Jean Monnet 2ndInternational 
Seminar: EU relations with Brazil and the 
Mercosur was held. Ambassador Ana Paula 
Zacarias of the EU delegation in Brazil 
attended the opening.

IBE realiza em Paris o 1º 
Workshop Europeu da Área de 
Políticas
O IBE promoveu no dia 17 de setembro o 1º 
Workshop Europeu da Área de Políticas, na 
sede da École Nationale d´Administration 
(ENA), em Paris. Segundo Vera Regina 
França (UFMG), o workshop foi importante 
para fortalecer a interação entre os países 
associados ao projeto.

In Paris, the IBE held the 
1stEuropean Workshop in the 

field of Policies
On the 17th of September, the IBE held 
the 1stEuropean Workshop in the field 
of Policies at the headquarters of the 
École Nationale d’Administration (ENA) in 
Paris. According to Dr. Vera Regina França 
(UFMG), the workshop was considered 
important for strengthening interaction 
between countries associated with the 
project.

Governo Federal participa de 
ações do IBE
O IBE conquistou indicação como parceiro 
setorial por órgãos como Itamaraty, MCTI, 
Capes e CNPq, atendendo solicitação do Con-
selho Europeu de Pesquisa. O Ministério das 
Relações Exteriores definiu ainda o IBE como 
nódulo focal do Brasil na participação dos diál-
ogos entre Brasil e Europa.

Federal Government participates 
in IBE activities
The IBE has been appointed a sectoral partner 
by bodies such as the Foreign Ministry, 
MCTI,Capes and CNPq, at the request of the 
European Research Council. The Ministry 
for Foreign Affairs also established the IBE 
as Brazil’s focal node for participation in the 
dialogues between Brazil and Europe.

“The role of the 
Committee is 
the Strategic 

Steering of the 
IBE”

“Função do 
Comitê é o 

Direcionamento 
Estratégico 

do IBE”

Fo
to

: D
iv

u
lg

aç
ão

/I
B

E 



IBE INFORMATIVO NEWSLETTER | 3

O IBE avança novas etapas 
na criação do curso de 
Especialização em Gestão  

Pública e Relações Brasil-Europa 
e propõe ampliar o público-alvo, 
inicialmente composto por gestores 
públicos, para pequenos e médios 
empresários e organizações não-
governamentais. A novidade foi 
apresentada pela professora Ana 
Maria Gomes, da coordenação da 
Classe de Atividade de Extensão do IBE. 
 
Coordenado pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) 
em parceria com a École Nationale 
d´Administration (ENA), o curso 
tem o objetivo de formar gestores 
dos Estados e grandes municípios 
brasileiros para atuação no campo 
das relações Brasil-Europa. O 
programa visa capacitar os gestores 
para o desenvolvimento de políticas, 
programas e projetos de cooperação 
internacional com países da União 
Europeia previstos nos acordos 
internacionais.

Entre os eixos temáticos da especialização 
estão a relação Brasil-Europa e a 
parceria estratégica; gestão pública e 
democracia: processos de elaboração 
de políticas, avaliação, inovação; 
governança, transparência e interesse 
público. A proposta é de um curso 
presencial em caráter experimental 
que, em sua primeira edição, deve 
oferecer de 20 a 30 vagas. A duração 
do curso será de 360 horas, incluindo 
período de atividades na Europa.

ENA e UFMG 
avançam na criação da 
Especialização em Gestão 
Pública do IBE

ENA and UFMG press 
ahead in setting up the 
IBE specialization course 
in Public Management

2º Congresso Anual do IBE vai 
discutir os desafios da inclusão 
social 
O 2º Congresso Internacional do IBE, 
programado para os dias 6, 7 e 8 de março 
de 2013, em Belém (PA), vai discutir o tema 
“Avançando na Inclusão: moving forward 
inclusion”. 2º Congresso Anual do IBE vai 
discutir os desafios da inclusão social.

The 2ndAnnual IBE Congress 
will discuss the challenges of 
social inclusion 
The 2ndInternational IBE Congress, 
scheduled for the 6th, 7th and 8th of 
March 2013, in Belém (Pará), will discuss 
the theme: “Pressing ahead with inclusion: 
moving inclusion forward”. 

Membros do Comitê Diretivo 
planejam ações do IBE
Os membros do Comitê Diretivo do IBE 
definiram a nova versão do Quadro Lógico 
(QL) que vai assegurar as futuras ações 
do projeto de acordo com os objetivos 
planejados. O novo modelo foi dividido em 
oito resultados esperados.

Steering Committee members 
plan IBE action
Members of the IBE Steering Committee 
have defined the new version of the 
Logframe to which the future action of 
the project will be anchored in accordance 
with planned objectives. The new model 
has been divided into eight expected 
results.

VISITAS INSTITUCIONAIS
No último semestre deste ano, o IBE recebeu 
visitas como as do embaixador João  
Pacheco, do professor Guilermo Hillcoaty, 
da Université Paris 1, e da delegação da 
Dinamarca. Em agosto foi a vez do IBE 
reunir-se no Itamaraty com a embaixadora 
Vera Machado.

INSTITUTIONAL VISITS
In the latter half of this year, the IBE 
received visits from Ambassador João 
Pacheco, Professor Guillermo Hillcoaty 
from Université Paris 1, and the Danish 
delegation. In August the IBE met with 
Ambassador Vera Machado at the Ministry 
for Foreign Affairs.

The IBE presses ahead with 
new phases in the setting up 
of the specialization course 

in Public Management and Brazil-
Europe Relations and is proposing 
to expand its target audience, 
initially composed of public 
managers, to include small and 
medium-sized entrepreneurs and 
non-governmental organizations. 
This news was presented by Dr. Ana 
Maria Gomes, Coordinator of the IBE 
Outreach Activity Class. 

The course, coordinated by the 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) in partnership with 
the École Nationale d’Administration 
(ENA), aims to train managers 
for Brazilian States and large 
municipalities for work in the field 
of relations between Brazil and 
Europe, with a view to drawing up 
policies, programs and projects for 
international cooperation with EU 
countries envisaged in international 
agreements. 

Among the specialization topics 
are Brazil-Europe relations and 
strategic partnership; governance 
and democracy: policy-making 
processes, evaluation, innovation, 
governance, transparency and 
public interest. A classroom course is 
proposed on an experimental basis 
offering 20 to 30 places initially. It is 
a 360-hour course which includes a 
period of activities in Europe.
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Foto: Divulgação/IBE 

Prof. Bernardo Campolina (Dep. de Ciências 
Econômicas-UFMG), prof. Marcus Abílio (Dep. 
Ciências Políticas - UFMG) com a profa. Ana Gomes 
(Coordenadora das Atividades de Extensão do IBE).

Dr. Bernardo Campolina (Department of 
Economics, UFMG), Dr. Marcus Abilio (Political 
Science Department, UFMG) with Dr. Ana Gomes 
(Coordinator of IBE Outreach Activities).



Pesquisadores contribuem com discussões no IBE

 Researchers contribute to discussions at IBE

IBE reformula site e amplia 
participação nas redes sociais
O site do IBE, hospedado no endereço www.
ibe.usp.br, foi recentemente reformulado 
com o intuito de garantir melhor difusão das 
informações. As notícias ganharam destaque 
na página inicial, mas manteve-se o objetivo 
de proporcionar a troca de ideias entre 
os parceiros. Acesse também o Facebook 
(facebook.com/pages/Instituto-de-Estudos-
Brasil-Europa-IBE) e o Twitter (www.twitter.
com/brazileurope ou @brazileurope).

The IBE redesigns its site and 
expands its participation in 
social networks
The IBE website, hosted at www.ibe.usp.
br, has recently been redesigned in order 
to improve dissemination of information. 
News gets prominence on the first page, but 
the goal of providing an exchange of ideas 
between partners has been maintained. 
Please visit the Facebook (Facebook.
com/pages/Instituto-de-Estudos-Brasil-
Europa-IBE) and Twitter (www.twitter.com/
brazileurope or @brazileurope).

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)

Jornalista responsável 
Journalist in charge Erika Lettry 

Designer Sarah Ottoni

parceiros | partners

associados | associated

As reuniões do Comitê 
Diretivo do IBE têm recebido 
a presença de estudiosos 

com contribuições para o objetivo 
específico do projeto: fortalecer 
a educação superior no Brasil e 
promover o conhecimento mútuo 
entre as instituições e sociedades 
do País e da União Europeia. 
 
Na 7ª reunião do comitê, realizada 
em meados de junho deste ano 
na Unicamp, o historiador e 
arqueólogo Pedro Paulo Funari, 
coordenador do Núcleo de  
Estudos Estratégicos da Unicamp, 
discutiu os Desafios da Inclusão 
Social, tema principal do próximo 
Congresso Internacional do IBE. 
 
Em março deste ano quem 
participou de encontro do IBE 
foi o professor Ruy Braga, da USP. 
Durante a 6ª reunião do Comitê 
Diretivo, realizada na Unesp, Ruy 
Braga falou sobre “A Política do 
Precariado: do Fordismo periférico 
ao Fordismo financeirizado”. 
 
Também estiveram presentes 
em reunião do IBE realizada em 
setembro de 2011 na UFMG o 
diretor do Instituto de Estudos 
Avançados Transdisciplinares 
(IEAT) da UFMG, Maurício Alves 
Loureiro, e Luiz Barco, matemático 
e professor da USP, que debateram 
sobre a “A universidade do futuro”.

IBE Steering Committee meetings 
have been attended by experts 
contributing to the specific 

objective of the project, namely 
that of boosting higher education 
in Brazil and promoting mutual 
understanding between the 
country’s institutions and societies 
and those of the European Union. 
 
During the 7thmeeting of the 
committee, held in mid-June this 
year at Unicamp, the historian 
and archaeologist Dr. Pedro Paulo 
Funari, coordinator of the Center 
for Strategic Studies at Unicamp, 
discussed the challenges of Social 
Inclusion, the main theme of the 
next IBE International Congress. 
 
In March this year the IBE meeting 
was attended by Dr. Rui Braga 
(USP). During the 6th meeting of 
the Steering Committee, held at 
UNESP, Dr. Braga spoke on “The 
Politics of the Precariat: from 
peripheral to financialized Fordism”. 

Also present at the IBE meeting 
held in September 2011 at UFMG 
were the director of the Institute 
for Advanced Transdisciplinary 
Studies (IEAT) at UFMG, Dr. 
Maurício Alves Loureiro, and Dr. 
Luiz Barco, mathematician and 
professor at USP, who discussed 
“The University of the future”.

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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