SemanaFGV

Page 1 of 18

Ano VII - Nº 301
5 a 11/Julho

Três dimensões do
cinema
Pouca gente sabe,
mas a Nigéria produz
mais filmes do que a
Índia e os EUA. O
livro "Três dimensões
do cinema" mostra
como as indústrias
cinematográficas
nigeriana, brasileira e
de outros países
estão lidando com os
desafios... Saiba
mais.

Presidente da FGV reúne think
tankers e empresários alemães
em jantar em São Paulo
Carlos Ivan Simonsen
Leal

SISTEMA DE BIBLIOTECAS FGV:

EPGE tem novo Diretor

NOVIDADES
Rubens Penha Cysne

Dia 5

Professor da George Mason
University (EUA) ministra curso
na EBAPE
Flavio Vasconcelos

FGV Online é considerado um
dos 10 melhores cases de EAD
no e-Learning Brasil

http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/5019.htm

IDE
EAESP
EESP
EBAPE
GOS
GOS
CONTABILIDADE
EDITORA
EDITORA
FGV PROJETOS

Alexander Dubrowsky
Luciana M. dos Santos
Guilherme Stein
Ronaldo C. Parente
Welliton A. Pinheiro
Sergio M. da Silva
Maria do C. Silva
Adriano G. da Silva
Valeria M. Pereira
Paulo Vinicius Ribeiro

Dia 6
DIREITO GV Marco Aurelio Greco
EAESP Maria Lucia L. P. Lima
EAESP Barbara Ponce Barbara

8/7/2010

SemanaFGV

Page 2 of 18

Stavros Xanthopoylos

BMHS
EDITORA
IDE
IBRE

Virgilio L. Junior
Maria Izabel de Almeida
Maycon G. Correa
Gislaine da Silva

Dia 7

FGV DIREITO RIO lança novos
cursos do Programa de Educação
Continuada
Sergio Guerra

D.O.
DIREITO GV
EESP
EAESP
FGV PROJETOS
IBRE
FGV PROJETOS
IDE

Antonio R. de Sales
Amanda Zoe Morris
Carlos Eduardo F. Filho
Joao B. Brandao
Maria Scarlet F. Carmo
Tatiana Deane
Edson F. de Araujo
Joao Pedro Soares C dos
Santos

Dia 8

Centro de Políticas Sociais é
destaque na BBC de Londres
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EESP cria Coordenadoria de
International Affairs
Samy Dana

Professor da FGV DIREITO RIO
participa do Lançamento da
Pesquisa “Medidas
Assecuratórias no Ministério da
Justiça”, em Brasília
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International Seminar Series “On
Latin America” na EBAPE
Alexandre Faria
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Professor Salem ministra
palestra a futuros diplomatas no
Instituto Rio Branco
Salem Nasser

EESP lança Mestrado Profissional
em Economia na área de
Finanças Quantitativas
Afonso de Campos
Pinto

A FGV DIREITO RIO e o
Programa de Direito e Meio
Ambiente realizam Seminário
“Amazônia: Desafios para um
projeto inclusivo e sustentável”
Romulo Sampaio

Membros do Centro de
Tecnologia e Sociedade da FGV
DIREITO RIO participam do
COMMUNIA Conference 2010,
em Turim, Itália
Sergio Branco

Professora da EBAPE lança
boletim de conjuntura sobre o
Brasil
Sonia Fleury

Ciclo de palestras “Europe and
Germany in the current global
setting”
Elena Lazarou
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Professor da EPGE apresenta
trabalhos no Canadá, na Holanda
e na Itália
Caio Almeida

Professor da FGV DIREITO RIO
participa de Lançamento do
Relatório de Pesquisa sobre Lei
de Falências no “Seminário
Pensando Direito”
Cássio Cavalli

Trabalho de professor da EBAPE
é aceito em simpósio da
SOBRAPO
Renaud Barbosa da
Silva

Professora Selma Lemes
participa de palestra na Câmara
de Comércio Internacional de
Paris (CCI)
Selma Lemes

Direito GV seleciona
pesquisadores
Flavia Portella
Püschel

Professores da FGV conduzem
treinamento pelo IASB
Ricardo Lopes
Cardoso
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CTS da FGV DIREITO RIO
participa da 20º reunião do
Comitê de Direitos Autorais e
Conexos e da Organização
Mundial de Propriedade
Intelectual
Marília Maciel

FGV-cenn abre inscrições para a
competição internacional de
produtos inovadores
Conjuntura Econômica: De
inimigo de Estado a próspero
empresário

Produzido pela Superintendência de
Comunicação e Marketing da FGV (SCM)
Superintendente: Marcos Henrique Facó

© Copyright FGV 2004.

Presidente da FGV reúne think tankers e empresários
alemães em jantar em São Paulo
O presidente da Fundação Getulio Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal, foi o anfitrião
de um jantar em São Paulo que reuniu um grupo de think tankers da Alemanha e
empresários de companhias alemães que atuam no Brasil. Durante o encontro,
realizado no L’Hotel, o professor Carlos Ivan e o embaixador Fritjof von
Nordenskjold, vice-presidente executivo do German Council of Foreign Relations,
abordaram as relações entre os dois países.
Além do embaixador alemão e sua esposa, a comitiva era composta pelo vicepresidente e diretor do German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Detlef
Nolte; pela CEO do Europe Adivisory Group, Margarita Mathiopoulos; e também
esteve presente no encontro o cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, Heinz-Peter
Behr.
Organizado pelo FGV in company, que convidou alguns de seus clientes, o jantar
contou com a presença do presidente da Evonik Degussa, Weber Porto; do
presidente da Henkel, Júlio Kampff; do diretor-presidente do Commerzbank,
Reinhard Riegel; do presidente da SAP, Luís Cesar Verdi; do presidente do conselho
da Voith, Edgar Horny; do presidente da Wurth, César Ferreira; do vice-presidente
da Basf, Fernando Vieira de Figueiredo; do vice-presidente da FIESP, João
Guilherme Ometto; do diretor de comunicação da Mercedes-Benz, Mário Laffitte; do
diretor financeiro da Audi, Miguel Garcia Lopes; do diretor de comunicação da
Siemens, Wagner Lotito; do diretor de assuntos regulatórios da Merck, Orlando
Silva; do gerente de relações corporativas da Bosch, Carlos Abdalla; e do diretor de
comunicação da Bayer, Leandro Conti.
Para representar a FGV, participaram do evento também o diretor executivo e a
diretora-adjunta do FGV in company, Antonio Carlos Pôrto Gonçalves e Goret Paulo;
a diretora da EAESP, Maria Tereza Fleury; o diretor da FGV Projetos, Cesar Cunha
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Campos; o diretor da EESP, Yoshiaki Nakano; o diretor para assuntos da FGV de
São Paulo, Francisco Mazzucca; o diretor da Direito GV, Ary Oswaldo Mattos Filho; o
coordenador de relações com o mercado do FGV in company, Eugenio Montoro; a
pesquisadora do CPDOC Elena Lazarou; a professora da EAESP Maria José Tonelli; e
o professor da EPGE Renato Flores.

EPGE tem novo Diretor
A partir do dia 01/07/2010 a Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da
Fundação Getulio Vargas terá um novo diretor, o prof. Rubens Penha Cysne.
Doutor em Economia pela EPGE, Rubens Penha Cysne tem Pós-Doutorado na
Universidade de Chicago, onde também esteve como Visiting Scholar.
Com o fim de seu mandato, após 6 anos e 9 meses na direção da EPGE, o prof.
Renato Fragelli Cardoso dará continuidade às suas atividades como professor da
Escola Brasileira de Economia e Finanças, (EBEF), além de assumir o cargo de
Diretor Executivo da FGVPrevi.

Professor da George Mason
University (EUA) ministra curso
na EBAPE
A EBAPE recebeu, no mês de junho de
2010,
a
visita
do
professor
Tojo
Thatchenkery. Palestrante, consultor e
educador de renome internacional. Tojo
Thatchenkerry é professor e diretor do
programa
de
mestrado
em
Desenvolvimento Organizacional e Gestão
do Conhecimento na School of Public Policy,
da George Mason University, Virginia, EUA.
Durante sua visita, o professor ministrou
um curso para os alunos de mestrado
intitulado
“Appreciate
Intelligence,
Leadership
Development
and
Organizational
Analysis.”
O
termo
“Appreciative Intelligence”, cunhado por
Tojo Thatchenkerry, é definido como a
habilidade de se perceber o potencial de
geração em determinada situação e agir
efetivamente a fim de transformar este
potencial em resultado. Esta é considerada
uma das habilidades mais importantes para
o desenvolvimento da liderança.

Professor Tojo Thatchenkery com os alunos do
Mestrado e Doutorado da EBAPE
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Assim como os professores Gerardo
Patriotta, da Universidade de Nottingham e
Luis Araujo, da Lancaster University
Management
School,
que
também
ofereceram cursos para mestrandos da
EBAPE, no primeiro semestre de 2010, o
professor
Tojo
Thatchenkery
deverá
retornar à EBAPE em 2011 ou 2012.

FGV Online é considerado um dos 10 melhores cases de EAD
no e-Learning Brasil
O FGV Online foi escolhido como um dos 10 melhores cases de educação a distância
no e-Learning Brasil 2010, que aconteceu nos dias 23 e 24 de junho, em São Paulo.
O programa, eleito pelo congresso anual de EAD como Referência Nacional por
cinco anos consecutivos (2005 a 2009), teve ainda seu case publicado no livro “eLearning no Brasil – Retrospectiva, melhores práticas e tendências”, lançado
durante o evento.
O congresso teve a participação de especialistas estrangeiros e brasileiros, entre
eles o diretor executivo do FGV Online, Stavros Xanthopoylos, que proferiu
palestras sobre novas abordagens e arquitetura do aprendizado e do desempenho.
Há nove anos, o e-Learning Brasil reconhece as melhores iniciativas de educação a
distância do País e, em 2010, homenageou as mais importantes práticas de EAD
dos últimos 10 anos.

FGV DIREITO RIO lança novos cursos do Programa de
Educação Continuada
O Programa de Educação Continuada da FGV DIREITO RIO oferece novos cursos de
curta duração para o próximo semestre, “A Previdência e o Servidor Público” e
“Análise Econômica do Direito: Ênfase em Contratos”.
Assim como para os cursos novos, também estão abertas as inscrições para LL.M
Litigation - Novos Desafios dos Contenciosos, Pós-Graduação em Direito do Estado
e da Regulação e Pós-Graduação em Direito Empresarial. Além dos cursos de curta
duração: Direito Ambiental Empresarial; Direito Societário e Mercado de Capitais;
Contabilidade Geral e Tributária para Advogados; Direito Marítimo - Atualidades e
Tendências; Licitações e Contratos; Legal English: Contracts and Litigation;
Regulação e Negócios de Petróleo e Gás; e Finanças Aplicadas ao Direito.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3799-5450 e/ou pelo site
http://direitorio.fgv.br/pos-graduacao.

Centro de Políticas Sociais é destaque na BBC de Londres
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O Centro de Políticas Sociais volta a figurar na mídia internacional em diversas
matérias veiculadas na BBC de Londres, tanto no rádio quanto na TV. Marcelo Neri
sugeriu que a entrevista para TV fosse gravada no Morro dos Cabritos a fim de
retratar as facetas da beleza, riqueza e pobreza do Rio de Janeiro, demonstrando a
desigualdade perene em nosso país.
Na entrevista, Neri fala sobre o crescimento do país durante a crise econômica
mundial, e ao falar sobre o crescimento econômico brasileiro, declara: “Se
comparando Brasil com a China, apesar de termos inveja da taxa de crescimento
chinesa, o nosso crescimento é melhor do que o deles. Por sermos uma
democracia, não destruímos tanto nossa natureza quanto eles, e estamos nos
tornando mais igualitários com o tempo, então a nossa qualidade de crescimento,
não a quantidade, é melhor do que a deles.” Acesse aqui este vídeo da BBC.
Em outra matéria da BBC na TV sobre política externa e investimentos na área
social, repórteres visitam a Rocinha e a Praia de Ipanema e entrevistam moradores
das duas áreas, colhendo suas impressões sobre suas realidades. Acesse aqui este
vídeo da BBC.
No programa Newshour, o jornalista Robin Lastiner da rádio BBC, veio ao CPS e
entrevistou Marcelo Neri pontuando os avanços no consumo do país e a emergência
da nova classe média acompanhada da queda da desigualdade, geração de
emprego formal e programas de transferência de renda. Além disso, comenta sobre
o otimismo da população local, que se vê em melhor situação daqui a 5 anos,
segundo resultados alcançados pelo processamento de dados do CPS do Gallup
World Poll para 132 países.
A matéria de 25 minutos aborda assuntos relativos a temas sociais, e trata também
sobre petróleo e política externa, contando com a participação do Ministro das
Relações Exteriores Celso Amorim.
O áudio dessa reportagem pode ser acessado através dos links: BBC parte 1 e BBC
parte 2 .
As iniciativas de contato por parte da mídia internacional são fruto do Projeto
“Brazil” do CPS, que leva informações sobre a realidade nacional para o restante do
mundo. O projeto tem como objetivo se alinhar às diretrizes da presidência da FGV,
fortalecendo a presença da Fundação no âmbito internacional, aumentando o
diálogo com indivíduos e instituições estrangeiras, utilizando centros de pesquisa e
a mídia como canais. As matérias internacionais com o CPS podem ser acessadas
em www.fgv.br/cps/comunica.

Matias Spektor participa do Inter-American Dialogue’s Sol
Linowitz Forum
De 25 a 27 de junho, acontece em Washington, DC, o Inter-American Dialogue’s
Sol Linowitz Forum, do qual participa Matias Spektor, coordenador do Centro de
Relações Internacionais da FGV, sediado no CPDOC. Atualmente, o professor Matias
Spektor é pesquisador visitante no Council on Foreign Relations, nos Estados
Unidos. Sua apresentação, “Why Brazil is a broker with Iran”, está disponível em
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www.fgv.br/cpdoc/ri (em “Eventos”).

EESP cria Coordenadoria de International Affairs
Com o objetivo de desenvolver parcerias com instituições internacionais e contribuir
para o aprimoramento do aprendizado dos alunos da Escola de Economia de São
Paulo, foi criada neste semestre a Coordenadoria de International Affairs da
FGV/EESP. “A experiência no exterior vivenciada pelos alunos busca tanto o
desenvolvimento educacional quanto o pessoal, pois a exposição a um novo
ambiente cultural e acadêmico proporciona novos desafios e oportunidades, criando
uma visão mais globalizada e ampla ao aluno”, explica o Coordenador, Samy Dana.
A FGV/EESP está em processo de formação de alianças com as melhores
instituições presentes no mercado americano e europeu, entre elas, University of
California – San Diego, Yale University, London School of Economics e Universitàt
Pompeu Fabra. A finalidade é inserir a EESP em um ambiente mais global, de
reciprocidade a essas instituições, gerando interesse internacional e recebendo
estudantes estrangeiros em seus cursos que, além de compartilhar suas
experiências, também enriquecem horizontes da Escola.

Professor da FGV DIREITO RIO participa do Lançamento da
Pesquisa “Medidas Assecuratórias no Ministério da Justiça”,
em Brasília
No dia 1º de julho, o professor da FGV DIREITO RIO, Thiago Bottino, participou, em
Brasília, do lançamento da pesquisa “Medidas Assecuratórias no Ministério da
Justiça”
A pesquisa “Medidas Assecuratórias no Processo Penal”, coordenada pelo professor,
foi selecionada pelo Ministério da Justiça, dentre várias outras apresentadas, para
fazer um diagnóstico do funcionamento dos mecanismos jurídicos de bloqueio de
bens e de recuperação dos produtos do crime. A pesquisa contou com a
participação de professores e alunos (do mestrado e da graduação) da FGV
DIREITO RIO e teve duração de 10 meses.
A partir desse vasto material, foi elaborado um anteprojeto de lei criando novos
instrumentos jurídicos adequados e eficientes para identificação, avaliação,
constrição, guarda, gestão, administração, inversão de domínio e alienação de bens
obtidos com os proveitos da infração. Foram desenvolvidos mecanismos que
aumentam a eficiência na recuperação do produto do crime sem, contudo, ferir
garantias constitucionais.
Esse texto foi discutido em uma audiência pública que aprimorou o anteprojeto de
lei, o qual foi entregue ao Ministério da Justiça para ser encaminhado ao Congresso
Nacional, modificando o Código de Processo Penal.
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International Seminar Series
“On Latin America” na EBAPE
A segunda sessão da série internacional de
seminários “On Latin America” foi realizada
em 7 de junho de 2010, com a
apresentação de dois seminários. A sessão
iniciou-se com o seminário “The World
Bank`s
Managerialist
Imaginaries”,
apresentado pelo Professor Bill Cooke, da
Lancaster University Management School,
na Inglaterra, seguido do seminário
“Management: from Latin America to the
World”, apresentado pelo Professor Rafael
Alcadipani, da EAESP/FGV, Brasil.
Os dois seminários foram elaborados a
partir de capítulos do livro “International
Management and International Relations: A
Critical Perspective from Latin America”,
lançado em março de 2010 pela Editora
Routledge, e contou com a participação de
doutorandos, mestrandos e professores da
EBAPE e de outras instituições.

Professor Bill Cooke, da Lancaster University
Management

Esta série internacional de seminários “On
Latin America” na EBAPE tem como
principal
objetivo
criar
um
foro
internacional
para
debates
e
desenvolvimentos
em
Administração
focados na e advindos da América Latina.

Professor Salem ministra palestra a futuros diplomatas no
Instituto Rio Branco
Salem Nasser, professor de Direito Internacional e coordenador do Núcleo de
Direito Global da Direito GV, participou, no dia 24 de junho, de uma palestra sobre
o Islã e o Direito Internacional para mestrandos do Instituto Rio Branco, em
Brasília, renomado centro de formação do corpo diplomático brasileiro. Segundo
Nasser, o crescimento da atuação e da proatividade da política externa brasileira
junto a países do mundo islâmico contribuiu para o convite.

EESP lança Mestrado Profissional em Economia na área de
Finanças Quantitativas
Em agosto, a Escola de Economia de São Paulo da FGV iniciará as aulas do novo
curso de Mestrado Profissional em Economia e Finanças. Com duração de até 30
meses, o curso prepara seus estudantes para lidarem com o ferramental
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quantitativo avançado e de alto nível que permeia as complexas atividades,
estruturas e produtos do mercado financeiro atual.
Finanças quantitativas e engenharia financeira são as áreas das finanças que
envolvem a aplicação de ferramentas e métodos de finanças tradicionais,
matemática, física, computação, economia e econometria à solução de problemas
de interesse em áreas como gestão de investimentos, finanças corporativas, gestão
de riscos, apreçamento e hedging de instrumentos derivativos, trading, finanças
econômicas, produtos estruturados e asset allocation. A coordenação da área está a
cargo do prof. Afonso de Campos Pinto.

A FGV DIREITO RIO e o Programa de Direito e Meio Ambiente
realizam Seminário “Amazônia: Desafios para um projeto
inclusivo e sustentável”
A FGV DIREITO RIO e o Programa de Direito e Meio Ambiente realizam Seminário
com o Professor Mangabeira Unger “Amazônia: Desafios para um projeto inclusivo e
sustentável”, no dia 8 de julho, no auditório do 12º andar da FGV.
O evento faz parte das atividades desenvolvidas pelo Programa em Direito e Meio
Ambiente (PDMA) da FGV DIREITO RIO, voltado para a produção de materiais que
contribuam para formulação e para o aperfeiçoamento de políticas públicas
sustentáveis. Com a colaboração do Professor Visitante da FGV DIREITO RIO
Roberto Mangabeira Unger, através de sua experiência como Ministro de Estado da
Secretaria de Assuntos Estratégicos e responsável pelo Programa Amazônia
Sustentável, o PDMA se propõe à discussão de políticas públicas sustentáveis e
inclusivas para o bioma amazônico.
A dinâmica do Seminário será voltada para a elaboração de um relatório sobre os
desafios e soluções institucionais para a Amazônia. Para tanto, contará com
exposições do ex-Governador do Estado do Mato Grosso, Blairo Maggi e do exGovernador do Estado do Amazonas, Eduardo Braga, além da participação de
alguns dos profissionais, políticos e acadêmicos de destaque nos debates nacionais
envolvendo o bioma amazônico.

Membros do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV
DIREITO RIO participam do COMMUNIA Conference 2010, em
Turim, Itália
Entre os dias 28 e 30 de junho, o Coordenador Adjunto do Centro de Tecnologia e
Sociedade (CTS) da FGV DIREITO RIO, professor Carlos Affonso Pereira de Souza, e
o professor Sergio Branco, líder de projetos no CTS, participaram da Terceira
COMMUNIA Conference, cujo tema principal foi “Universities and Cyberspace”. A
Conferência, que ocorreu na cidade de Turim, Itália, fez parte da rede temática
Communia, criada pela Comissão Europeia, e da qual o CTS faz parte como
membro não europeu convidado.
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O evento contou com a participação de especialistas, acadêmicos, empresários e
políticos, e dentre os temas debatidos destacam-se: o acesso à informação na era
da Internet, o papel das universidades como centros por excelência de formação de
conteúdo e as suas relações com o desenvolvimento tecnológico, além da
digitalização dos acervos de bibliotecas e arquivos.

Professora da EBAPE lança boletim de conjuntura sobre o
Brasil
A professora da EBAPE, Sonia Fleury, lança neste mês junho de 2010 o Boletim de
Conjuntura intitulado “¡Brasil! muestra tu cara”. Este artigo foi um dos destaques
da última edição (Jul./Set.2010) da revista espanhola Vanguardia Dossier, que teve
como tema “Brasil Emerge”.
O Vanguardia Dossier é uma publicação trimestral do Grupo Godó, de Barcelona,
que analisa a fundo temas globais de forma monográfica. Os autores que escrevem
para a revista são renomados especialistas em temas internacionais.
O artigo faz uma análise cuidadosa sobre a sociedade brasileira, descrevendo seu
passado social e político, apontando suas dificuldades em enfrentar suas mazelas
atuais, e traçando diretrizes para se construir um futuro diferente.
Para ler o artigo, clique aqui.

Ciclo de palestras “Europe and Germany in the current global
setting”
Elena Lazarou, pesquisadora do Centro de Relações Internacionais da FGV e
professora do CPDOC, promoveu o ciclo de palestras "Europe and Germany in the
current global setting”, que contou com a participação do embaixador Fritjof von
Nordenskjöld, vice-presidente-executivo do German Council on Foreign Relations;
com o professor de ciência política, Gunther Hellmann, da Goethe-University
Frankfurt am Main; com a professora de segurança internacional e política externa
americana, Margarita Mathiopoulos, da University of Potsdam, onde é diretora
executiva do Center for Transatlantic Security and Military Affairs; e finalmente,
com o professor Detlef Nolte, vice-presidente do GIGA - German Institute of Global
and Area Studies. Após o evento, foi realizado um coquetel para todos os
participantes. Fotos e mais informações em www.fgv.br/cpdoc/ri (seção “Notícias e
Eventos”).

Professor da EPGE apresenta trabalhos no Canadá, na
Holanda e na Itália
O professor Caio Almeida, da EPGE, participará de uma sequência de três
conferências internacionais na área de finanças que ocorrerão entre 20 e 30 de
junho.
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Na primeira, organizada pela Western Finance Association e que ocorre este ano em
Victória, o professor debaterá o trabalho “The Fourth-quarter consumption growth
rate: a pure macro, not-estimated stock return predictor that works in-sample and
out-of-sample”. Em seguida, apresenta o trabalho “Forecasting Bond Yields with
Segmented Term Structure Models”, em um workshop especializado em curvas de
juros que ocorre em Roterdã. E, por último, participa da conferência “New
Directions in Term Structure Modeling” em Verona, como apresentador e debatedor
de artigos

Professor da FGV DIREITO RIO participa de Lançamento do
Relatório de Pesquisa sobre Lei de Falências no “Seminário
Pensando Direito”
O professor e pesquisador da FGV DIREITO RIO, Cássio Cavalli, participou no dia 1º
de julho, do Lançamento do Relatório de Pesquisa sobre Lei de Falências no
Seminário “Pensando o Direito”, no Ministério da Justiça – Brasília.
A pesquisa "Avaliação da Nova Lei de Falências (Lei nº11.101/05)", uma realização
da FGV DIREITO RIO em parceria com a EPGE (coordenada pelo prof. Aloísio Araújo
da EPGE), tratou sobre a verificação dos impactos da Lei sobre o fluxo do processo,
antes e após a sua vigência, e os impactos dela sobre a capacidade de recuperação
dos créditos e da empresa devedora, a partir da análise de dados contábeis
coletados nos processos judiciais de recuperação e falência.
O Projeto “Pensando o Direito” é uma parceria entre o Ministério da Justiça, através
da Secretaria de Assuntos Legislativos, e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). A iniciativa tem o objetivo de aproximar, por meio da
investigação científica em torno de temas jurídicos atuais, a Academia do processo
de produção legislativa e de realização do Direito.

Trabalho de professor da EBAPE é aceito em simpósio da
SOBRAPO
O professor da EBAPE, Renaud Barbosa da Silva, teve seu artigo aceito no 42º
Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional – Saúde Humana, Saúde Animal e
Ecossistema, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO). O
evento, que será realizado de 30 de agosto a 3 de setembro de 2010, na cidade de
Bento Gonçalves (RS), tem como objetivo o desenvolvimento das pesquisas nas
áreas de operacionalidade.
O trabalho do professor Renaud, cujo título é “Uma estrutura de apoio à decisão
para orientar a escolha de projetos prioritários para a infraestrutura de transporte
no Brasil”, propõe um procedimento para a formulação e escolha de projetos
estratégicos para a eficiência da infraestrutura de transporte do Brasil em
consonância com os requisitos do desenvolvimento sustentável. Como resultado da
avaliação realizada, será proposto o procedimento, baseado em três métodos
tradicionais – Delphi, TOPSIS e AHP – em que será testado em condições reais do
ambiente de transporte no contexto atual do país.
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Professora Selma Lemes participa de palestra na Câmara de
Comércio Internacional de Paris (CCI)
Selma Ferreira Lemes, professora de arbitragem e mediação da Direito GV,
participou do curso de treinamento em arbitragem comercial promovido pela CCI
(Câmara de Comércio Internacional), sediada em Paris, umas das mais tradicionais
do mundo.
Em 15 de junho, Selma proferiu a palestra “Conflitos de interesses e impugnação
de árbitros: análise de casos práticos”. A professora também participou da plenária
de debates sobre “estratégia de defesa e a preparação da resposta de
requerimento”, e atuou como árbitra do tribunal.
Além disso, durante os 15 dias que permaneceu em Paris, Selma coordenou os
trabalhos de um grupo, em português, sobre laudo parcial, que também foi tema de
uma plenária.

Direito GV seleciona pesquisadores
A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV) abriu
processo seletivo para a contratação de quatro pesquisadores que irão trabalhar o
tema “A Quantificação do Dano Moral no Brasil: Justiça, Segurança e Eficiência”. Os
candidatos devem enviar currículo para o e-mail: flavia.puschel@fgv.br até o dia
02/07/2010. O início é imediato.
A pesquisa será desenvolvida na Direito GV, no âmbito do projeto “Pensando o
Direito” da SAL-MJ (Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça) e
do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). A equipe de
pesquisa é composta pelos professores José Rodrigo Rodriguez, Bruno Meyerhof
Salama e André Rodrigues Corrêa. A coordenação ficará a cargo da professora
Flavia Portella Püschel.

Professores da FGV conduzem treinamento pelo IASB
O professor da EBAPE e practice fellow da International Financial Reporting
Standards Foundation (IFRS Foundation – www.ifrs.org), Ricardo Lopes Cardoso,
será um dos facilitadores no evento Train the Trainers que acontecerá de 2 a 4 de
agosto de 2010, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no Rio de Janeiro.
O tema central do treinamento será o IFRS for SMEs, pronunciamento contábil
internacional para as pequenas e médias empresas, aprovado pelo International
Accounting Standards Board (IASB) em julho de 2009, adotado em mais de 60
(sessenta) países e obrigatório para as empresas brasileiras a partir de 2010, nos
termos da Resolução n. 1.255/09, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Nesse contexto, o BNDES e o CFC oferecem o evento gratuitamente para os
professores de Contabilidade, que devem assumir o compromisso de disseminar os
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conhecimentos adquiridos.
A abertura do evento será conduzida por Amaro Luiz de Oliveira Gomes, professor
da FGV, Núcleo de Brasília, no período de 1993 a 2006, ex-funcionário do Banco
Central do Brasil, integrante da Diretoria do IASB desde 2009, e do IFRS
Interpretation Committee.
A equipe será integrada ainda pelo Dr. Paul Pacter, igualmente Diretor do IASB e
Chairman do SME Implementation Group.
As inscrições podem ser feitas diretamente no site do CFC pelo link www.cfc.org.br.

CTS da FGV DIREITO RIO participa da 20º reunião do Comitê
de Direitos Autorais e Conexos e da Organização Mundial de
Propriedade Intelectual
Marília Maciel, líder de projetos do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV
DIREITO RIO, participou da 20ª reunião do Comitê de Direitos Autorais e Conexos
(SCCR) da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra –
Suíça, entre os dias 21 e 24 de junho.
Na agenda de discussão, estavam a proteção de fonogramas, a proteção de sinais
de radiodifusão e a celebração de um Tratado, proposto por Brasil, Equador,
Paraguai e México, em nome da World Blind Union, para facilitar o acesso de cegos
e pessoas com dificuldades para ler materiais impressos a obras protegidas.
O CTS/FGV DIREITO RIO apresentou um statement, apoiando a proposta de tratado
mencionada. A reunião foi relatada no Observatório da OMPI, parte do projeto
Cultura Livre, desenvolvido pelo CTS.

FGV-cenn abre inscrições para a competição internacional de
produtos inovadores
O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV-EAESP abre as inscrições
para a Idea to Product Latin America, competição que acontece nos dias 2,3 e 4 de
setembro em São Paulo. Realizada anualmente na Universidade do Texas desde
2003, a competição mundial teve início na própria universidade em 2001 com
abrangência local e, devido ao sucesso do evento, atualmente conta com a
participação de escolas da América Latina, América do Norte, Ásia, Europa, e
Oceania.
Diferente das competições tradicionais de planos de negócios, no Idea to Product as
equipes precisam apresentar um produto ou uma tecnologia inovadora e única.
Dessa forma, na primeira fase da competição, os alunos devem elaborar o conceito
do seu produto, explicar o motivo pelo qual ele é inovador e definir e descrever o
seu público-alvo, provando sua aplicabilidade prática. Após esta etapa, eles são
julgados por especialistas em tecnologia, representantes dos patrocinadores com
atuação nas áreas específicas e investidores de venture capital.
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A edição latino-americana da competição contará com a participação das mais
importantes Escolas dos 33 países da região. O primeiro colocado ganhará
passagens para participar da final global no Texas – onde concorrerá ao prêmio de
US$ 10 mil dólares, além da consultoria do FGVcenn para a elaboração de um plano
de negócios e orientação jurídica para contratos e patentes. As inscrições irão até o
dia 6 de agosto e devem ser feitas pelo site (www.ideatoproductla.org) que, apesar
de ter todo o conteúdo em inglês, permite que as apresentações e as respostas do
formulário de inscrição sejam em inglês, português ou espanhol.
No ano passado, participaram 27 equipes. O time Nanoita, da UNESP e UEPG,
ganhador da etapa latino-americana, foi o campeão mundial do Idea to Product. O
aluno Thiago Sequinel apresentou uma tecnologia que permite transformar pisos,
azulejos e louças em superfícies bactericidas.
“O produto que será originado desta ideia tem um grande mercado a ser explorado
em hospitais e instalações de saúde. Desde os resultados das competições, o
Nanoita já recebeu várias consultas de empresas produtoras de cerâmicas
interessadas em agregar a tecnologia às suas linhas de produção”, revela o diretor
da competição Idea to Product Latin America, pelo Centro de Empreendedorismo e
Novos Negócios da Fundação Getulio Vargas - SP (FGVcenn), Rene Jose Rodrigues
Fernandes.

Conjuntura Econômica: De inimigo de Estado a próspero
empresário
Entre os destaques da edição de julho da revista Conjuntura Econômica, a
reportagem internacional de Angélica Weiderhecker, de Beijing, na China, conta a
trajetória do ex-preso político Yin Mingshan — hoje, considerado uma lenda no
mundo dos negócios chinês.
Em tempos de alargamento da relação comercial entre Brasil e China, Yin ocupa a
posição de maior exportador chinês de motos para o Brasil, com planos de abrir
uma fábrica de automóveis no País num futuro próximo. Para o empresário,
fundador da Lifan — montadora baseada em Chongqing — o mercado brasileiro é
bastante promissor, com vasto território e grande consumo doméstico. “Há
empresários chineses que cometem a tolice de ignorar o comércio com o Brasil,
mas eu não sou bobo”, salienta Yin Mingshan.

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):
• Catálogo online da BMHS / FGV-RJ
• Catálogo online da BKAB / FGV-SP
• Catálogo online da Biblioteca da Brasília / FGV-DF
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E as submissões recentes na Biblioteca Digital FGV
EM DESTAQUE
• Sugestões de leitura: títulos de livros selecionados na BKAB e na BMHS
• Na Biblioteca Digital as coleções da FGV em São Paulo: conheça os documentos
incorporados recentemente na
EAESP - Teses e Dissertações
EAESP - GVPesquisa
EESP - Teses e Dissertações
DIREITO GV (Working Papers)
DIREITO GV (Cadernos)
e, as Dissertações do Mestrado Profissional em Poder Judiciário da Escola de Direito do
Rio de Janeiro.
• Artigo de Periódico
The Economic Journal, mar. 2010
Ciro Biderman, João M.P.de Mello, Alexandre Schneider – Dry Laws and Homicides:
evidence from the São Paulo metropolitan area, p. 157
Journal of Economic Theory , may 2010
V. Filipe Martins-da-Rocha, Frank Riedel – On equilibrium prices in continuous time, p.
1086
Aloisio Araujo, Humberto Moreira – Adverse selection problems without the SpenceMirrlees condition, p. 1113
Revista Brasileira de Economia – RBE, jan-mar. 2010
Paulo Klinger Monteiro – A class of Convex preferences without concave representation.
Revista Brasileira de Economia – RBE, abr.-jun. 2010
Fernando de Holanda Barbosa Filho, Samuel de Abreu Pessôa, Fernando A. Veloso.
Evolução da Produtividade Total dos Fatores na Economia Brasileira com Ênfase no
Capital Humano – 1992-2007
• Livros
Ana Guedes, Alex Faria – International management and international relations: a
critical perspective from Latin America
Juan M. Farina. Contratos comerciales modernos : modalidades de contratación
empresaria
Leslie E. Anderson. Social capital in developing democracies : Nicaragua and Argentina
compared.
Michael M. Harmon. Public administration`s final exam : a pragmatist restructuring of
the profession and the discipline
Robert Dodge. The strategist : the life and times of Thomas Schelling : how a game
theorist understood the Cold War and won the Nobel Prize in economics.
Entre em contato com sua biblioteca para obter mais detalhes.
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