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Atividades da FUNAG - Primeiro trimestre de 2021 
 

EVENTOS 
 

1. Conferência do embaixador Luiz Cesar Gasser, diretor do Departamento de Promoção 
de Serviços e de Indústria do Itamaraty, sobre o tema "A promoção dos serviços, da 
indústria e dos investimentos”, em 26 de janeiro de 2021, que integra o ciclo de 
conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 

 
2. Conferência do ministro Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel, diretor do 

Departamento de Organismos Econômicos Multilaterais do Itamaraty, sobre o tema " 
O Brasil e os organismos econômicos multilaterais”, em 2 de fevereiro de 2021, que 
integra o ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria 
com a FIEMG. 

 
3. Conferência do ministro Rodrigo d’Araújo Gabsch, diretor do Departamento de 

África do Itamaraty, sobre o tema "Nova visão da política externa brasileira com a 
África”, em 9 de fevereiro de 2021, que integra o ciclo de conferências sobre a nova 
política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 

 
4. Conferência do ministro Alexandre Peña Ghisleni, diretor do Departamento de 

Promoção do Agronegócio do Itamaraty, sobre o tema "A diplomacia do 
agronegócio”, em 23 de fevereiro de 2021, que integra o ciclo de conferências sobre 
a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 

 
5. Conferência da ministra Cecília Kiku Ishitani, diretora do Departamento de Japão, 

Península Coreana e Pacífico do Itamaraty, sobre o tema "Japão, Coreia do Sul e 
Austrália: Parceiros do Brasil na Ásia-Pacífico”, em 3 de março de 2021, que integra 
o ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a 
FIEMG. 

 
6. Conferência do embaixador Alex Giacomelli da Silva, diretor do Departamento de 

Promoção de Energia, Recursos Minerais e Infraestrutura do Itamaraty, sobre o tema 
"A Promoção da Energia e da Mineração”, em 9 de março de 2021, que integra o ciclo 
de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 

 
7. Conferência do ministro André Veras Guimarães, diretor do Departamento de 

Segurança e Justiça do Itamaraty, sobre o tema "Cooperação jurídica internacional e 
combate aos crimes transnacionais”, em 16 de março de 2021, que integra o ciclo de 
conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 

 
8. Conferência do ministro Marcelo Câmara, diretor do Departamento de Defesa do 

Itamaraty, sobre o tema "Política Externa de Defesa do Brasil”, em 23 de março de 
2021, que integra o ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em 
parceria com a FIEMG. 

 
9. Conferência do ministro Leonardo Cleaver de Athayde, diretor do Diretor do 

Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty, sobre o tema “Diplomacia 
ambiental”, em 30 de março de 2021, que integra o ciclo de conferências sobre a nova 
política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
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PUBLICAÇÕES1 
 

Título / Autor Lançamento 
 

 
 

 
1. História da formação das fronteiras do Brasil, de 

Álvaro Teixeira Soares. Edição fac-similar que integra 
a coleção Bicentenário. 

 
05/02/2021 

 
 
  

2. A diplomacia dos bancos centrais: renovação versus 
anacronismo no Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), de Davi Augusto Oliveira Pinto. 

11/02/2021 

 

 

 
3. O tratamento do bem-estar animal na política externa 

brasileira: de preocupação social a necessidade 
econômica, de Paula Aguiar Barbosa. 

26/02/2021 

 

4. Diplomacia do Império no Rio da Prata (até 1865), de 
Álvaro Teixeira Soares. Edição que integra a coleção 
Bicentenário. 

02/03/2021 

 

5. O drama da Tríplice Aliança (1865-1876), de Álvaro 
Teixeira Soares. Edição fac-similar que integra a 
coleção Bicentenário. 

05/03/2021 

 

6. Política externa: soberania, democracia e liberdade – 
Coletânea de discursos, artigos e entrevistas do 
Ministro das Relações Exteriores – 2020 / Ernesto 
Araújo 

 
 

12/03/2021 

 

 
7. A política exterior do Império, de Pandiá Calógeras 

Edição fac-similar, em três volumes, que integra a 
coleção Bicentenário. 

19/03/2021 

 
1 Foram publicados no primeiro trimestre de 2021 nove volumes que iniciaram o processo editorial em 
2020. 
 


