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Dia 18   
PROJETOS/RJ Fernanda M. de Almeida

DAG Luiz Cláudio Martins
TIC Márcio M. de Almeida
SCM Marcos Henrique Facó

EAESP Wilton de O. Bussab 
EAESP Edilene Santana Santos 

   
Dia 19   

IBRE Tiago Jerônimo Alves 
DO/SP Carlos Alberto Rodrigues 
DAG Valdeci de Albuquerque
DAG Ronaldo Miguel Ferreira

IDE/RJ Andréa da Costa Souza
IBRE Túlio Bastos Barbosa
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Dia 20   
CPDOC Christiane J. de Paula
IDE/RJ Maria do S. Carvalho

DIREITO GV Ignez Portella Sollero 
IBRE Luiz Fernando Mendes
DOC Bruno A. R. Escobar 

EAESP Izidoro Blikstein 

   
Dia 21   

IBRE Arnaldo Calixto
IBRE Maristella S. Nascimento
DOC Franklin Rodrigues Alves

CPDOC Renan M. de Castro

   
Dia 22   
IDE/RJ Ana Cláudia Fernandes
CPDOC Regina da Luz Moreira
IDE/RJ Rafael C. M. Antunes

V.PRESIDÊNCIA Rubens S. de Oliveira 

   
Dia 23   
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DAG Joscelino E. C. Oliveira
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DIREITO GV João Rodrigo Firmino 

EAESP Laura Pansarella 
IBRE Daniele C. dos Reis
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Dilma Rousseff abriu a aula 
inaugural do mestrado de 
agroenergia na FGV 

  
A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Vana 
Rousseff, participou da aula inaugural do 
mestrado profissional em agroenergia, no 
último dia 15, na capital paulista.  
  
O curso é uma parceria entre EESP/FGV 
(Escola de Economia de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas), EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) e ESALQ/USP (Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo) e visa formar 
recursos humanos qualificados para gerir 
projetos de produção de energia de 
biomassa. 
  
Trata-se de um curso stricto sensu que terá 
duração de dois anos. Um dos seus 
diferenciais é a não exigência de tempo 
integral dos alunos, o que possibilita a 
permanência no trabalho. A primeira turma 
contará com a participação de 33 alunos de 
diversas áreas de atuação, tais como 
agrônomos, economistas, veterinários, 
químicos, advogados, administradores.  
  
De acordo com o coordenador dos cursos 
de pós-graduação em Agronegócio da 
EESP-FGV, Roberto Perosa Jr., este é o 
primeiro mestrado profissional do Brasil. 
“Viajei recentemente para a Europa e 
percebi que a demanda por este tipo de 
curso lá fora é grande. Será uma excelente 
oportunidade de levar o mestrado ao 
conhecimento de outros países”, afirma. 
  
As três áreas de concentração do curso são 
“Gestão Econômica e Financeira de 
Agroenergia”, “Tecnologia de Produção 
Agrícola e Mercado” e “Princípios, 
Ferramentas e Processos na Produção de 
Agroenergia”. 
  
Para Roberto Perosa Jr., o curso foi 
implantado no momento oportuno. “A 
expansão do setor de bionergia no Brasil e 

 

  
Yoshiaki Nakano  

  
Coordenador dos cursos de pós-graduação em 

Agronegócio: Roberto Perosa Jr.  
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no mundo fez com que a demanda por 
profissionais especializados na área 
aumentasse. Este é o momento da 
construção de uma nova matriz 
energética”, explica. 
  
A aula inaugural aconteceu no Salão Nobre 
da Fundação Getulio Vargas, na rua 
Itapeva, 432, em São Paulo – SP. 
  
  

   

 

IBRE assina acordo com 
Instituto IFO da Alemanha 

  
A Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio 
do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), 
e o Institute for Economics Research (IFO), 
da Alemanha, acabam de assinar acordo de 
cooperação e intercâmbio em projetos de 
pesquisa. As duas instituições, que já eram 
parceiras na divulgação do índice de clima 
econômico na América Latina, irão atuar 
juntas em projeto de pesquisa. 
  
O vice-diretor do IBRE, Vagner Laerte 
Ardeo, revela que a principal área 
contemplada pela parceria é a cooperação 
na produção e análise de indicadores de 
ciclos de negócios. Trata-se de um projeto 
de longo prazo que visa aproximar o Brasil 
ao que há de mais moderno no mundo 
neste campo, usando a reconhecida 
experiência do instituto alemão.  
  
Este acordo implicará o aperfeiçoamento 
metodológico na produção (concepção de 
questionários e processamento) e na 
utilização destas informações para 
acompanhamento da economia brasileira, 
bem como no desenvolvimento conjunto de 
pesquisa aplicada nesta área por meio da 
organização de workshops, seminários, e 
outras formas de intercâmbio entre as 
respectivas equipes de pesquisa dos dois 
institutos.  
   

 

  
Vagner Ardeo  

   
Pesquisa da EBAPE se torna 
referência para o Ministério da 
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Saúde 
  
O livro “Gestão de redes - a estratégia de 
regionalização da política de saúde”, escrito 
pela professora Sonia Fleury e pelo 
pesquisador do Programa de Estudos da 
Esfera Pública, Assis Mafort Ouverney, 
tornou-se referência para o Ministério da 
Saúde. Isto porque os diretores do órgão 
leram a publicação e resolveram utilizar o 
conteúdo para a formulação do Documento 
Oficial de Estratégia de Redes 
Regionalizadas de Atenção à Saúde. 
  
A pesquisa teve início em setembro de 
2004, quando a professora Sonia submeteu 
ao PROPESQUISA uma solicitação de apoio 
financeiro a fim de desenvolver um projeto 
de revisão bibliográfica e conceitual no 
campo da Gestão de Redes. Considerando 
a importância do tema no âmbito da gestão 
de políticas públicas, bem como a escassez 
de literatura existente no país, seu projeto 
foi aprovado.  
  
Juntamente com Assis, que era aluno do 
mestrado de Administração Pública, foi 
elaborado um modelo de análise de gestão 
de redes, o qual foi aplicado ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
  
A estratégia de redes já vem sendo 
utilizada em vários países, como Inglaterra 
e Espanha. O reconhecimento à pesquisa 
da EBAPE é resultado dos mecanismos de 
incentivo à produção acadêmica e à 
divulgação criada na instituição.  
  
Os autores já publicaram nove artigos 
sobre o tema, tanto no Brasil quanto no 
exterior. Em 2004, realizaram uma 
consultoria para o modelo de gestão do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), que 
resultou num workshop sobre gestão de 
redes. O livro foi publicado pela Editora 
FGV em 2007. Outro produto, em 
elaboração, é um módulo de um curso 
online da FGV Projetos de Especialização de 
Gestão de Sistemas Estaduais de Saúde. 

  
Assis Mafort  

  
Sonia Fleury  

   
Centro de Políticas Sociais 
lança o estudo "Microcrédito, o 

 

Page 5 of 13SemanaFGV

3/2/2009http://intra/FGV/Ass_Marketing/arq/semana%20194.htm



 

Mistério Nordestino e o 
Grammen Brasileiro" 

  
O Centro de Políticas Sociais (CPS/IBRE) 
lançou, no último dia 13, o estudo sobre 
microcrédito. O estudo, coordenado pelo 
professor Marcelo Neri, analisa o perfil e a 
performance dos clientes presentes e 
potenciais do CrediAmigo, o principal 
programa de microcrédito do país, com 
65% do mercado nacional. A pesquisa traça 
um panorama geral do mercado de crédito 
no Nordeste e no Brasil, analisando as 
conquistas, percalços e desafios do 
CrediAmigo. O evento contou com a 
participação de Roberto Smith, presidente 
do Banco do Nordeste, e de Marcelo 
Azevedo, gerente de Microfinanças do 
programa.  
  
O tema microcrédito faz parte do cardápio 
de projetos realizados pelo Centro de 
Políticas Sociais desde a sua criação em 
2000, quando avaliou os primeiros 
movimentos do CrediAmigo e do 
microcrédito no país. Durante o ano 
passado a equipe do CPS avaliou, in loco,
11 instituições de microcrédito em alguns 
países da América Latina. O resultado final 
do presente projeto serão dois produtos 
integrados: um livro e um site na internet 
composto de bancos de dados amigáveis e 
interativos. Foram apresentados, em 
primeira mão, brochura com alguns dos 
principais trechos do trabalho que deverá 
ser publicado pela Editora da FGV.  
  
A monografia é intitulada “Microcrédito, o 
Mistério Nordestino e o Grammen

Brasileiro”. O acesso a crédito produtivo 
popular, embora bastante incipiente, 
ultrapassa o do resto do Brasil 
configurando uma espécie de “O Mistério 
Nordestino”. Criado em 1977, em 
Bangladesh por Muhamad Yunus, o 
Grammen Bank ajudou a reverter a 
situação de pobreza de seus clientes (97% 
mulheres) fornecendo crédito sem 
necessidade de garantias, potencializando a 
capacidade de gerar negócios no meio 
rural. Essa iniciativa rendeu ao Grammen e 
ao seu fundador o Prêmio Nobel da Paz de 
2006. 
  
O CrediAmigo foi apelidado na pesquisa de 

  
Capa do Estudo  

  
Da esquerda para a direita: Roberto Smith Presidente 

do Banco do Nordeste; Marcelo Neri Centro de 
Políticas Sociais; Marcelo Azevedo Gerente de 

Microfinanças do CrediAmigo  
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"O Grammen Bank brasileiro", não só por 
usar tecnologia de aval solidário, como pelo 
foco e resultados obtidos. O programa gera 
lucro de cerca de R$ 50/ano por operação 
levando em conta todos os custos, inclusive 
o de oportunidade financeira. Os resultados 
empíricos situam o CrediAmigo pela 
combinação dos quesitos tamanho, 
eqüidade, eficiência, no mapa das 
principais políticas públicas do país. O 
aspecto a ser ressaltado é o da 
sustentabilidade, do ponto de vista 
financeiro do programa e das melhoras 
acarretadas nas vidas dos clientes tanto 
das empresas quanto das famílias dos 
microempresários.   
  
 O site da pesquisa é como um mapa que 
permite a cada um escolher seus objetos 
de estudo. A filosofia do Centro de Políticas 
Sociais é avaliar experiências sociais, 
permitindo a cada um fazer o mesmo desde 
uma perspectiva própria. 

   

 

CNPq aprova projetos de 
professores da EBAPE 

  
O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) 
divulgou no dia 31 de janeiro, o resultado 
do julgamento das Bolsas de Produtividade 
em Pesquisa (PQ).  
  
Os professores Hermano Roberto Thiry-
Cherques e Paulo N. Figueiredo, da EBAPE, 
tiveram suas solicitações de bolsas 
aprovadas para os projetos “Evolução 
recente e situação atual dos sistemas de 
avaliação da produtividade atual em 
organizações do setor público brasileiro” e 
“Capacidades tecnológicas em trajetórias 
existentes e em trajetórias alternativas: o 
papel dos processos de aprendizagem e dos 
mecanismos de inovação aberta em 
indústrias intensivas em processo no 
Brasil”, respectivamente. 
  
O CNPq concede as bolsas PQ para 
pesquisadores de todas as áreas do 
conhecimento com o objetivo de distinguir 
o pesquisador e valorizar sua produção 
científica. Entre os critérios estão a 
produção científica, a participação na 

 

  
Hermano Thiry-Cherques  

  
Paulo N. Figueiredo  
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formação de recursos humanos e sua 
contribuição para a área. 
  
Os professores Alexandre Faria e Marcelo 
Milano Falcão Vieira também integram o 
corpo de pesquisadores do CNPq. 
  

   

 

Professor da EBAPE 
apresentará pesquisas em 
conferência de 
empreendedorismo 

  
O professor José Cezar Castanhar, da 
EBAPE, teve dois trabalhos aceitos para a 
2008 Babson College Entrepreneurship 
Research Conference (BCERC). Trata-se de 
um dos mais importantes congressos de 
empreendedorismo. Os projetos, que terão 
o co-patrocínio da The University of North 
Carolina, serão apresentados em junho de 
2008, em Chapel Hill, nos Estados Unidos.  
  
Um dos trabalhos selecionados foi 
“Regional transformation and regeneration 
through entrepreneurship: evidences from 
Brazilian Industrial Districts”. Elaborado em 
co-autoria com o professor José Paulo 
Esperança do ISCTE/INDEG, de Lisboa, o 
estudo foi aceito para uma refereed paper 
session. 
  
O outro trabalho, “Identifying the 
determinants of entrepreneurship in Brazil 
and linking it to economic growth: an 
econometric analysis”, teve co-autoria dos 
professores João Ferreira Dias e José Dias 
do ISCTE/INDEG, de Lisboa. Ele também 
foi aceito para uma refereed interactive 
paper session. 
  

 

  
José Cezar Castanhar  

   
Professor da EBAPE ministra 
aulas na Universidade de 
Barcelona 

  
Leonel Tractenberg, professor do Curso de 
Graduação em Administração da EBAPE, foi 
convidado para ministrar duas aulas no 
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Mestrado Interuniversitário em Intervenção 
Psicossocial da Universidade de Barcelona 
(UB). Trata-se de um dos mestrados 
regulares da Faculdade de Psicologia da 
UB. O professor abordou temas como: 
sociedade pós-moderna, sociedade pós-
industrial e sociedade em rede, cibercultura 
e ciberpsicologia. 
 

  
Leonel Tractenberg  

   

 

Direito GV apóia Seminário sobre Comércio Internacional em 
Washington 

  
A Direito GV apoiou o IV Simpósio de Comércio Internacional, promovido pelo ABCI 
Institute, no último dia primeiro, em Washington, DC. Na pauta, especialistas como 
o embaixador Roberto Carvalho de Azevedo, o ministro Ronaldo Costa Filho, o 
advogado Thomas Felsberg, entre outros, debateram as perspectivas para a 
Rodada Doha, as alternativas para o comércio internacional para a preservação 
ambiental e o combate ao aquecimento global, e a avaliação de um possível tratado 
bilateral com os Estados Unidos. O embaixador Antonio Patriota abriu o evento.  
  
Para o presidente do ABCI Institute, dr. Aluisio Lima-Campos,  o apoio da Direito 
GV, coordenado pela professora Maria Lucia Pádua Lima, foi fundamental para o 
sucesso da iniciativa. “A iniciativa do Instituto ABCI e da Direito GV é um passo 
importante na análise e do estudo das negociações internacionais envolvendo a 
Rodada Doha. E o papel do Brasil é fundamental para fomentar o diálogo, tanto por 
causa da importância de sua economia quanto pelo seu patrimônio ambiental”, 
conclui Lima-Campos. 
  

 

   

 

Alunos da Direito GV participam de competição internacional 
  
A Direito GV enviou nesta semana uma comissão de alunos e professores para 
participar da 3ª Competição de Mediação Comercial Internacional da CCI, que 
ocorre em Paris entre 15 e 18 de fevereiro de 2008. É a única escola latino-
americana a participar do evento. No ano passado, os alunos da Direito GV 
obtiveram o terceiro lugar.  
  
“Foi um período de preparação intensa, com discussão de vários casos 
internacionais e apoio maciço da escola. Temos certeza de que traremos bons 
resultados novamente”, afirma Michelle Ratton, professora da Direito GV, 
responsável pela organização e preparo da equipe. 

 

   
Experiência prática na faculdade ajuda na hora de estagiar  

  
Fonte: Folha de S. Paulo  
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Se o desafio para entrar na faculdade é grande, sair dela com emprego garantido 
também é uma questão que aflige a maioria dos universitários. A solução, ou ao 
menos parte dela, está em começar a atuar na área durante o curso de graduação. 
Aproveite o início de ano para se informar sobre o "caminho das pedras" e fazer um 
planejamento de como colocar em prática o conteúdo que vai aprender em sala de 
aula.  
  
Uma possibilidade é saber usufruir dos recursos disponíveis na faculdade, como 
escritórios-modelo, agência de publicidade e empresa juniores, além de jornais-
laboratório e monitorias, para colocar em prática o conteúdo aprendido e também 
conhecer de perto outras funções, que ajudarão a definir as suas áreas de 
interesse.  
  
Em geral, há uma seleção para os programas, que ficam sob a coordenação de 
professores. Na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo, 
por exemplo, a cada semestre é feito um processo para escolher os estudantes de 
comunicação social para a Agência ESPM, onde os estudantes passam pelos 
departamentos de uma agência de publicidade, como mídia, criação, atendimento 
ou planejamento. Já passaram 1.200 estudantes. "É uma oportunidade de montar 
uma pasta com trabalhos elaborados para clientes externos ou só como treino para 
depois ir atrás de emprego", afirma Heraldo Bighetti, diretor da Agência ESPM.  
  
Na FGV-SP, a Empresa Júnior é uma associação formada por alunos de graduação 
que presta consultoria e realiza projetos a preços acessíveis. "Embora não seja 
remunerada, está sendo uma ótima experiência para me desenvolver 
profissionalmente e passar por todas as áreas. Funciona como uma ponte entre a 
teoria e a prática", afirma Letícia Hoshino, 23, aluna do segundo ano de 
administração de empresas na FGV, que ocupa o cargo de diretora de recursos 
humanos da Empresa Júnior.  
  
Para quem quer se aperfeiçoar desde a faculdade, a iniciação científica pode ser o 
caminho. A partir do segundo semestre na FEI (Fundação Educacional Inaciana), o 
aluno interessado desenvolve pesquisas e recebe em troca uma bolsa de estudos. 
"É não só uma porta para a carreira acadêmica, mas também o aluno aprimora a 
sua capacidade de desenvolver argumentos e preparar relatórios científicos", 
explica a coordenadora Rosângela Gin.  
 

   
10 anos de FGV – Nesta entrevista, Liliana Bessa de Sousa 
Lopes conta um pouco sobre a sua vida e os momentos que 
marcaram sua trajetória na FGV. 

  
Bacharel em administração em análise de sistemas, Liliana Bessa de Sousa Lopes, 
30 anos, trabalha na Secretaria de Cursos da Fundação. Ela é responsável pelo 
atendimento ao público, lançamento de notas/freqüência e preparação do material 
dos professores. Além disso, ela administra o Sistema de Gestão de Provas (SGP) e 
faz atendimento do telemarketing receptivo. Natural de Brasília e torcedora do 
flamengo, Liliana gosta de assistir filmes nos momentos de lazer. Os títulos que 
mais a marcaram foram “O Conde de Monte Cristo”, “Um amor para recordar”, 
“Path Adams: o amor é contagioso” e “A outra face”. Seu livro preferido é “O 
caçador de pipas”, de Khaled Hosseini. Já seu estilo musical é bem eclético. Vai 
desde forró ao rock nacional.  
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1. Como foi sua vida de estudante? 
Foi muito corriqueira, pois conciliar trabalho, estudo, casa, marido e família, não é 
fácil. Foi uma vitória que dependeu do apoio incondicional da família e dos amigos 
(sem eles nada disso teria sido possível). 
  
2. Há quanto tempo você trabalha na FGV? 
Trabalho na FGV há 10 anos. 
  
3. Onde você trabalhou antes de vir para a Fundação? 
A FGV é meu primeiro trabalho registrado em carteira. Trabalhei em outros projetos 
autônomos, tais como vendedora de plano de saúde, professora de datilografia e 
até como feirante. 
  
4. Quais são suas funções na FGV? 
Trabalho na Secretaria de Cursos com os sistemas SIGA/STRONG: faço 
atendimento de balcão, lançamento de nota/freqüência, preparo material dos 
professores, pauta, declaração. Faço telemarketing receptivo e sou Gestora do 
Sistema de Gestão de Provas (SGP).   
 
5. Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira? 
Prestei serviços para a FGV durante um ano e sete meses em uma empresa de 
consultoria e um dos momentos mais gratificantes foi quando saiu minha 
contratação para o quadro da FGV. Foi um momento de reconhecimento e de 
realização profissional.  
  
6. Qual o maior desafio do seu trabalho? 
Manter o nível de satisfação dos clientes. Outro desafio é a unificação dos sistemas 
utilizados: SIGA/STRONG que conseguem desestruturar qualquer trabalho 
existente.  
  
7. Você tem algum hobby? O que gosta de fazer nos momentos de lazer? 
Assistir filmes. Nos momentos de lazer o que mais gosto de fazer é acordar tarde. 
  
8. Qual a personalidade que você mais admira? Por quê? 
Silvio Santos. Porque admiro a forma como conquistou tudo o que tem na vida. Ele 
é um grande e ilustre empreendedor. 
  
9. Qual a questão mais delicada e a que não pode ser deixada de lado na 
sua rotina de trabalho? 
Ética, respeito, responsabilidade e credibilidade são questões que jamais podem ou 
devem ser deixadas de lado. Relacionadas ao trabalho posso citar que: a questão 
mais delicada é gerenciar o SGP. Por ser um sistema novo, a resistência por parte 
dos professores ainda é muito grande.  
Nada pode ser deixado de lado! 
  
10. Pensa em retomar algum projeto que tenha ficado esquecido no 
passado? 
Fazer uma pós-graduação na FGV. 
  
  
 
  

Page 11 of 13SemanaFGV

3/2/2009http://intra/FGV/Ass_Marketing/arq/semana%20194.htm



   

 

Experiência prática na faculdade ajuda na hora de estagiar 
  
Fonte: Folha de S. Paulo  
  
Se o desafio para entrar na faculdade é grande, sair dela com emprego garantido 
também é uma questão que aflige a maioria dos universitários. A solução, ou ao 
menos parte dela, está em começar a atuar na área durante o curso de graduação. 
Aproveite o início de ano para se informar sobre o "caminho das pedras" e fazer um 
planejamento de como colocar em prática o conteúdo que vai aprender em sala de 
aula.  
  
Uma possibilidade é saber usufruir dos recursos disponíveis na faculdade, como 
escritórios-modelo, agência de publicidade e empresa juniores, além de jornais-
laboratório e monitorias, para colocar em prática o conteúdo aprendido e também 
conhecer de perto outras funções, que ajudarão a definir as suas áreas de 
interesse.  
  
Em geral, há uma seleção para os programas, que ficam sob a coordenação de 
professores. Na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo, 
por exemplo, a cada semestre é feito um processo para escolher os estudantes de 
comunicação social para a Agência ESPM, onde os estudantes passam pelos 
departamentos de uma agência de publicidade, como mídia, criação, atendimento 
ou planejamento. Já passaram 1.200 estudantes. "É uma oportunidade de montar 
uma pasta com trabalhos elaborados para clientes externos ou só como treino para 
depois ir atrás de emprego", afirma Heraldo Bighetti, diretor da Agência ESPM.  
  
Na FGV-SP, a Empresa Júnior é uma associação formada por alunos de graduação 
que presta consultoria e realiza projetos a preços acessíveis. "Embora não seja 
remunerada, está sendo uma ótima experiência para me desenvolver 
profissionalmente e passar por todas as áreas. Funciona como uma ponte entre a 
teoria e a prática", afirma Letícia Hoshino, 23, aluna do segundo ano de 
administração de empresas na FGV, que ocupa o cargo de diretora de recursos 
humanos da Empresa Júnior.  
  
Para quem quer se aperfeiçoar desde a faculdade, a iniciação científica pode ser o 
caminho. A partir do segundo semestre na FEI (Fundação Educacional Inaciana), o 
aluno interessado desenvolve pesquisas e recebe em troca uma bolsa de estudos. 
"É não só uma porta para a carreira acadêmica, mas também o aluno aprimora a 
sua capacidade de desenvolver argumentos e preparar relatórios científicos", 
explica a coordenadora Rosângela Gin.  
  

 

  
Periódicos recebidos e selecionados pela Biblioteca de 18 a 22 de fevereiro 
  
Para conhecer os novos títulos de todo o material incorporado ao acervo da Biblioteca 
Mario Henrique Simonsen, acesse o Catálogo On-line - Aquisição (material incorporado 
ao acervo). 
  
Agroanalysis -  jan. 2008 
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Econometic Theory -  dec. 2007 
  
Economia Aplicada  -  out./dez. 2007 
  
Estudos Históricos  -  jul./dez. 2007 
  
Neste número, artigos de 
  
João Marcelo Ehlert Maia, p. 3 
  
Bianca Freire-Medeiros, p. 176 
  
Fórum de Contratação e Gestão Pública  -  dez. 2007 
  
Fórum de Direito Urbano e Ambiental  -  nov./dez. 2007 
  
Getulio -  jan.  2008 
  
Revista da ABPI  -  nov./dez. 2007 
  
Revista do IRB  -  dez. 2007 
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