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12 a 18/outubro

Patentes e
Criações
Industriais elucida
e sistematiza
diversos aspectos
(muitas vezes,
polêmicos) da
concessão de marcas
e patentes no Brasil.
Saiba mais.

FGV in company e Abílio Diniz
comemoram mais uma parceria
Antonio Carlos Pôrto
Gonçalves

SISTEMA DE BIBLIOTECAS FGV:
NOVIDADES

Vice-diretor da Pós-Graduação
da FGV DIREITO RIO lança livro
sobre o Poder Judiciário
Sérgio Guerra

Dia 13
PROJETOS SP
IBRE
DO SP
DREH
EBAPE
DIREITO RIO

CPS lança pesquisas e Marcelo
Neri é eleito para o Comitê
Gestor do CDES
Marcelo Neri

Dia 14
IDE
IBRE
PRESIDÊNCIA
EAESP
DO SP
IDE

Aloisio Campelo participa de
seminário sobre Sondagens e
Tendências em Bruxelas

Celso Ikeda
Edmilson Varejão
Enilde Soares
Gisele Vieira
Hygino Rolim
Wania Marques

Bianca Bomfim
Cintia Sá
Jades Guedes
Leda Vitório
Marcio Martins
Paulo Tinoco

Dia 15
Aloisio Campelo
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IDE
CPDOC
IBRE
EAESP
EAESP
DIREITO GV

Centro de Estudos sobre
Relações Internacionais e
Universidade de Oxford realizam
seminário sobre o Brasil como
potência global

Leandro Siqueira
Marieta Moraes
Ronaldo Hermann
Samir Cury
Samuel Hazzan
Thiago Sales

Dia 16
Matias Spektor

3ª Feira de Intercâmbio
Internacional
Alexandre Faria

EBAPE
EAESP
IDE
EAESP
PROJETOS SP
GOS
FGV PROJETOS
IDE
IBRE
GOS

Alexandre Faria
Clovis Machado
Diego Fernandes
Elisa Larroudé
Fabiana Montagneri
Marco A. Santos
Marcus Sampaio
Michella Mattioli
Thais Maia
Wellington Almeida

Dia 17
EBAPE Fernando Tenório
DIREITO GV Marcia Lima

Dia 18

Coordenador adjunto do CTS é
eleito para representar os
usuários não comerciais da
internet
Carlos Affonso

GOS
CPDOC
GOS
DO SP
EESP
EPGE
DIREITO RIO
TIC

Ana Moysés
Bruno Macedo
Cloves Costa
Elenice Madeira
Enlinson Mattos
José Feres
Marcio Grandchamp
Marco Ferreira

Chamada de trabalhos para o 3º
Laemos
Ana Lúcia Guedes

FGV DIREITO RIO realiza
seminário internacional
Paula Spieler

Professor da Direito GV
apresenta workshop sobre
instituições e desenvolvimento
em São Paulo
Bruno Salama

Professor da Direito GV expõe
trabalho sobre falência
transnacional
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Francisco Satiro

Professor publica 12ª edição do
livro "Qualidade de Vida no
Trabalho"
Marcus Vinicius
Rodrigues

Diretor da FGV DIREITO RIO
participa de seminário no
Instituto Fernando Henrique
Cardoso
1º lugar no ranking do Financial
Times 2009 - CEMS/EAESP
Estagiários do Centro de
Tecnologia e Sociedade (CTS)
são premiados em seminários
nacionais
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FGV in company e Abílio Diniz comemoram mais uma parceria
O FGV in company e o Grupo Pão de Açúcar realizaram, nesta semana, uma
cerimônia para celebrar o início da 4ª turma do MBA em Gestão Estratégica de
Negócios, desenvolvido para os profissionais da empresa.
O evento contou com a presença do presidente do Conselho de Administração do
Pão de Açúcar, Abílio Diniz; do presidente do Grupo, Cláudio Galeazzi; e de seus
principais executivos. O FGV in company foi representado pelo seu diretor
executivo, Antonio Carlos Pôrto Gonçalves; por sua diretora adjunta, Goret Paulo; e
pelo professor Jesus Cosenza, coordenador acadêmico do MBA.
“Tenho uma ligação profunda com a FGV, muito carinho mesmo pela instituição.
Poder proporcionar a vocês um MBA na mesma escola em que cursei é uma alegria
muito grande”, destacou Abílio Diniz ao grupo de cerca de 40 funcionários, no
auditório da sede do Grupo Pão de Açúcar, em São Paulo.

Vice-diretor da Pós-Graduação da FGV DIREITO RIO lança
livro sobre o Poder Judiciário
O professor Sérgio Guerra, vice-diretor da Pós-Graduação da FGV DIREITO RIO,
lança novo livro, “Transformações do Estado e do direito: novos rumos para o Poder
Judiciário”, pela Editora FGV.
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O livro é resultado de trabalhos e debates realizados no Programa de Mestrado
Profissionalizante em Poder Judiciário da Escola de Direito do Rio de Janeiro e
abrange um tema muito presente nas reuniões acadêmicas: as transformações do
direito e do Estado.
Sérgio Guerra (doutor e mestre em direito, professor titular de direito
administrativo e vice-diretor da Pós-Graduação da FGV DIREITO RIO) é o
autor/organizador da obra, que conta com outros seis colaboradores: Agostinho
Teixeira de Almeida Filho (mestrando da FGV DIREITO RIO e desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro); Joaquim Falcão (doutor em
educação, mestre em direito, professor titular de direito constitucional e diretor da
FGV DIREITO RIO); Luiz Roberto Ayoub (mestre em direito, professor supervisor do
CJUS da FGV DIREITO RIO e juiz no estado do Rio de Janeiro); Márcia Regina Leal
Campos (mestranda da FGV DIREITO RIO e juíza do trabalho no estado do Rio de
Janeiro); Monique Geller Moszkowicz (mestranda da FGV DIREITO RIO); e Ricardo
Luiz Nicoli (mestrando da FGV DIREITO RIO e juiz de direito do estado de Goiás).

CPS lança pesquisas e Marcelo
Neri é eleito para o Comitê
Gestor do CDES
Após lançar em primeira mão os resultados
da evolução recente da desigualdade,
pobreza e nova classe média brasileiras,
citados pelo presidente Lula na defesa da
candidatura carioca em Copenhague, o
CPS/IBRE lançou a pesquisa “Atlas do Bolso
do Consumidor”. A abertura das metrópoles
brasileiras em núcleo e periferia das
maiores metrópoles é uma inovação da
pesquisa. Complementarmente, ela permite
avaliar a performance dos prefeitos das 27
capitais brasileiras incluindo a cidade
olímpica de 2016 e as 12 sedes da Copa do
Mundo de 2014. A pesquisa compõe
rankings de desempenho de indicadores
sociais entre as quatro últimas olimpíadas.
Mais
do
que
uma
curiosidade
esportiva/social há exata sobreposição
destes ciclos olímpicos com os mandatos de
prefeitos. O objetivo é dar transparência
sobre a evolução destes indicadores,
responsabilizando gestores municipais pelo
desempenho social pregresso, especificada
em: Olimpíadas e a performance das
capitais brasileiras entre mandatos de
prefeitos.

Marcelo Neri com o presidente Lula

Marcelo Neri, economista-chefe do CPS,
recém-empossado membro do Conselho de
Desenvolvimento
Econômico
e
Social
(CDES) por indicação do presidente Lula,
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acabou de ser eleito para o Comitê Gestor
do Conselho, sucedendo Zilda Arns,
fundadora da Pastoral da Criança e indicado
pela mesma.

Aloisio Campelo participa de seminário sobre Sondagens e
Tendências em Bruxelas
O economista Aloisio Campelo participa no dia 13 de outubro do seminário
"Sondagens e Tendências" da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômicos (OCDE). Durante o evento, que vai acontecer em Bruxelas, na Bélgica,
Campelo fará uma apresentação sobre sazonalidade e dessazonalidade na
Sondagem Industrial - um dos índices de relevância nacional, divulgado
mensalmente pelo IBRE.
Na OCDE, os países se reúnem para trocar informações e definir políticas com o
objetivo de maximizar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países
membros.
A Sondagem da Indústria de Transformação funciona como uma espécie de
termômetro da confiança e da expectativa do setor frente ao cenário econômico do
país.

Centro de Estudos sobre Relações Internacionais e
Universidade de Oxford realizam seminário sobre o Brasil
como potência global
O Centro de Estudos sobre Relações Internacionais da FGV, sediado no CPDOC, e a
Universidade de Oxford (Brazilian Studies Programme/Latin American Centre e o
Centre for International Studies/Department of Politics and International Relations)
organizam, em conjunto, o seminário Rethinking Brazil in the Global Order - Parte
II: Brazil as a Global Power – Ideas, Interests and Institutions, a ser realizado no
dia 16 de outubro de 2009, em Oxford. A primeira parte do seminário, sobre o
Brasil como potência regional, aconteceu em 11 de maio de 2009, na FGV.
Programa:
Session I: Changing ideas about Brazil’s role in the world
Chair: Professor Leslie Bethell (Oxford and FGV)
- Dr João Maia (FGV), ‘The intellectual roots of Brazil’s national project’.
- Professor Andrew Hurrell (Oxford) and Dr Matias Spektor (FGV), ‘On Projects and
Foreign Policy. Brazil in the world since 1990: New ideas? New projects?’
Session II: The changing institutional context in Brasilia
Chair: Professor Leslie Bethell
- Professor Maria Regina Soares de Lima (IUPERJ): Itamaraty and Planalto
- Dr Leany Lemos (Senado Federal, Oxford and Princeton), Congress
- Dr Celso Castro (FGV), The defence ministry and the military
- Professor Carlos Pio (UnB), The finance and economic ministries
Session III: Changing Interests, (i) economic
Chair: Dr Matias Spektor
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- Dr Daniela Campello (Princeton), ‘Financial globalization, policy space and
implications for foreign and foreign economic policy´´.
- Dr Ricardo Sennes (Prospectiva & PUC-SP), ‘How far has foreign trade policy
reflected Brazil’s changing competitive global insertion and/or interest-group
pressure?’
Session IV: Changing Interests (ii) environment
Chair: Professor Andrew Hurrell
- Professor Eduardo Viola, University of Brasilia, ‘Brazilian interests and global
climate change’.
Mais informações em www.fgv.br/cpdoc/relacoesinternacionais.

3ª Feira de Intercâmbio
Internacional
A Coordenação de Relações Internacionais
da EBAPE, em parceria com as escolas de
Ciências Sociais, Direito e de Economia da
FGV, promoveu, no dia 6 de outubro de
2009, no hall do 4º andar, a 3ª Feira de
Intercâmbio Internacional. O evento reuniu
dezenas de alunos da graduação e pósgraduação interessados nos programas de
intercâmbio. Foi o caso do aluno Hélio
Ricardo, 24 anos, que cursa o 6º período
de administração.
“Esta feira é muito importante, pois os
alunos têm a oportunidade de conhecer as
universidades
internacionais
parceiras.
Além disso, este contato possibilita
esclarecer todas as dúvidas referentes aos
trâmites internos para os programas de
intercâmbio” explica.
Durante todo o dia, os alunos puderam
conferir os programas da Australian
Education International, British Council,
Britannia, ISIC (que fizeram carteiras de
estudante
internacional),
BELTA
(Associação de Agentes Educacionais),
Instituto
Goethe/DAD
e
o
Instituto
Cervantes, que montaram seus stands na
feira.
O evento contou ainda com palestras no
auditório do 5º andar. Na oportunidade,
alunos, que fizeram intercâmbio, contaram
suas experiências no exterior. A BELTA fez
uma apresentação e Ioana Chivú, aluna da
Northwestern University, fez uma breve
palestra sobre o programa de networking
internacional AIESEC.

http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4794.htm

21/10/2009

SemanaFGV

Page 7 of 10

Coordenador adjunto do CTS é eleito para representar os
usuários não comerciais da internet
Carlos Affonso Pereira de Souza, coordenador adjunto do Centro de Tecnologia e
Sociedade (CTS), da Escola de Direito do Rio da Fundação Getulio Vargas, foi eleito
para o cargo de representante dos usuários não comerciais da internet na América
do Sul. O professor Carlos Affonso integrará o Comitê Executivo da Constituição dos
Usuários Não Comerciais da Internet (NCUC – Non-Commercial Users
Constituency), entidade que defende os interesses do terceiro setor nos fóruns de
governança da rede mundial de computadores.
O NCUC é uma estrutura que integra a ICANN, entidade norte-americana que
regulamenta as formas de acesso e endereçamento na internet. As relações entre a
referida entidade e o governo norte-americano estão na ordem do dia por conta do
encerramento do contrato que vinculava a ICANN ao Departamento de Comércio do
Governo dos EUA. Existe assim um relevante interesse sobre a direção que a
regulamentação da rede tomará após o término desse contrato, sendo questionados
os efeitos da centralização do poder decisório sobre questões cruciais para a
operação da rede mundial.
Esse é o segundo cargo eletivo ocupado pelo professor na estrutura da ICANN nos
últimos três anos.

Chamada de trabalhos para o 3º Laemos
A chamada para submissão de trabalhos para o 3º Laemos - Latin American and
European Meeting on Organisation Studies, que será realizado de 7 a 10 de abril de
2010, em Buenos Aires, Argentina, já está aberta. Nesta edição da conferência, o
tema “Markets, corporation and the public good” está sob a coordenação dos
professores da EBAPE, Ana Lucia Guedes e Alexandre Faria. Os interessados têm
até o dia 15 de novembro de 2009 para submeter os resumos dos trabalhos, que
deverão ser enviados para o email: laemos2010@unibo.edu.ar.
A proposta do 3º Laemos é aumentar os estudos teóricos e empíricos sobre a
dinâmica de desenvolvimento e crise, com especial referência aos países latinoamericanos e das sociedades europeias. O objetivo é integrar uma ampla variedade
de estudos, de narrativas e discursos sobre os tempos de crise, bem como as
perspectivas de desenvolvimento e inovação.
Mais informações sobre o tema da chamada, clique aqui.
Prazos:
Submissão do resumo (max. 1.000 palavras): 15 de novembro de 2009
Notificação da aceitação do trabalho: 15 de dezembro de 2009
Submissão do trabalho completo (Max. 6.000 palavras): 15 de março de 2010

FGV DIREITO RIO realiza seminário internacional
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No período do dia 19 a 23 de outubro a FGV DIREITO RIO receberá o professor
Nuno Garoupa, membro da diretoria da Society for New Institutional Economics e
do corpo editorial da International Review of Law and Economics e coeditor da
Review of Law and Economics, para proferir o seminário “Common Law X Civil Law
– uma Perspectiva Econômica”, às 18h20min, na sala 401 da sede da FGV
em Botafogo.
O seminário é aberto ao público e as inscrições vão do dia 6 a 16 de outubro,
através do e-mail (direitorio@fgv.br), informando nome completo, endereço,
telefone e CPF.
O investimento é de R$ 200,00, com desconto para alunos de graduação (50%) e
ex-alunos da FGV (20%).

Professor da Direito GV apresenta workshop sobre
instituições e desenvolvimento em São Paulo
Bruno Salama participou de workshop IV Research Workshop on Institutions and
Organizations, ocorrido no Insper Ibmec São Paulo nos dias 5 e 6 de outubro. O
professor apresentou o paper “Towards an intellectual property bargaining theory:
the Post-WTO Era”, em um painel que tratava da influência do ambiente jurídico no
desenvolvimento. Na mesma mesa participaram os professores Diogo Coutinho, da
USP, Paulo Furquim, da EESP e Luis Schuartz, da FGV DIREITO RIO.

Professor da Direito GV expõe trabalho sobre falência
transnacional
O professor Francisco Satiro apresentou o trabalho “Notas sobre falência
transnacional” em colóquio organizado pelo Centro de Estudos em Direito
Transnacional (CTLS) de Londres.
O encontro contou com a participação de professores de Georgetown (Estados
Unidos), King’s College (Universidade de Londres), Universidade Nacional de
Cingapura, ESADE de Barcelona, Universidade Livre de Berlim, entre outras, além
de alunos de diversos países do mundo.

Professor publica 12ª edição do livro "Qualidade de Vida no
Trabalho"
O professor Marcus Vinicius Rodrigues da Diretoria Internacional da FGV publicou
esta semana pela Editora Vozes a 12ª edição do livro "Qualidade de Vida no
Trabalho". O gerente, objeto de análise deste livro, é estudado através dos
conceitos clássicos de sua função executiva e da evolução deste profissional, bem
como de seus papéis e dos conflitos decorrentes destes.
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Diretor da FGV DIREITO RIO participa de seminário no
Instituto Fernando Henrique Cardoso
O diretor da FGV DIREITO RIO, professor Joaquim Falcão, participou do seminário
“Os tribunais em debate: mandatos, poderes e estruturas” promovido pela FGV
DIREITO RIO, pelo o Instituto Fernando Henrique Cardoso, em conjunto com o
Instituto dos Advogados de São Paulo.
O evento aconteceu na sede do Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC) em
São Paulo na última quarta-feira, dia 7 de outubro.
O evento contou com a participação do ministro do STJ e corregedor nacional de
Justiça, Gilson Dipp.

1º lugar no ranking do Financial Times 2009 - CEMS/EAESP
O Master in International Management (MIM) da CEMS (Community of European
Management Schools and International Companies) foi eleito como o nº 1 do
mundo no ranking do Financial Times 2009.
A EAESP é membro da CEMS no Brasil através do curso MPGI – Mestrado
Profissional em Gestão Internacional, programa que faz parte do MIM (Master of
International Management).
Informações: cri@fgv.br

Estagiários do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) são
premiados em seminários nacionais
Os estagiários Koichi Kameda e Arthur Protasio, do Centro de Tecnologia e
Sociedade (CTS), da FGV DIREITO RIO, foram premiados em dois recentes
seminários nacionais.
Koichi Kameda recebeu o prêmio de melhor trabalho acadêmico apresentado no
VIII Congresso Brasileiro de Bioética. O artigo, intitulado “Transexualidade e
cidadania: a alteração do registro civil como fator de inclusão social”, discute a
importância de retificação do registro civil de transexuais com o fim de assegurar a
essas pessoas a sua integração na sociedade. O evento, realizado no Rio de
Janeiro, entre 23 e 26 setembro, teve como tema “Bioética, Direitos e Deveres no
Mundo Globalizado”.
Arthur Protasio, por sua vez, obteve o primeiro lugar com um personagem criado
para o concurso “Parla! Mostra LADEH de Design de Personagens da PUC-Rio”. O
concurso integra o VIII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, que
acontece entre os dias 8 e 10, no Rio de Janeiro.

Sistema de Bibliotecas FGV: Novidades
Conheça os novos títulos dos acervos das Bibliotecas da FGV acessando o Catálogo
Online de cada Biblioteca (menu Novas Aquisições):
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• Catálogo online da BMHS / FGV-RJ
• Catálogo online da BKAB / FGV-SP
• Catálogo online da Biblioteca da Brasília / FGV-DF
ARTIGOS EM DESTAQUE
AgroANALYSIS
Rogério Mori – Retomada e política econômica, p. 9
Cadernos FGV Projetos – set. 2009
Fernando Blumenschein – Impactos e políticas publicas regionais, p. 24
Política Externa – set–nov. 2009
Camila Lessa Asano, Lucia Nader e Oscar Vilhena Vieira – O Brasil no Conselho de
Direitos da ONU: a necessária superação de ambigüidades, p. 77.
Revista Getulio – ago. 2009
Leandro Silveira Pereira – A reforma do sistema financeiro em debate , p. 3
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão – abr-jun. 2009
Oderlene Oliveira, Sérgio Forte. A indústria bancária brasileira: construindo cenários
prospectivos e identificando as estratégias de utilização mais provável , p.64
LIVROS EM DESTAQUE
Mariana Baldi e Marcelo Milano. Calçado do Vale: imersão social e redes
interorganizacionais, p.285. In: REDES e sociologia econômica.
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