
PRODUTOS E RESULTADOS 
Janeiro a Dezembro de 2021 

 

O  programa  de  trabalho  para  2021  da  Fundação  Alexandre  de  Gusmão  –  FUNAG  foi 
dividido em três partes que refletem os projetos finalísticos: I – eventos (debates); II - 
publicações; e III - divulgação. 

 Tendo em vista as medidas adotadas pela Administração Pública Federal e pela 
Fundação  Alexandre  de  Gusmão  no  enfrentamento  da  pandemia  causada  pelo  COVID-19  e 
seguindo a tendência atual, a FUNAG adaptou seu modelo de eventos para o formato virtual.  

Em  síntese,  os  principais  produtos  e  resultados  da  FUNAG  no  decorrer  de  janeiro  a 
dezembro  de  2021,  em  consonância  com  o  seu  Estatuto,  Regimento  Interno,  Planejamento 
Estratégico e Programa de Trabalho Anual, foram:  

➢  50  eventos  promovidos  ou  apoiados  pela  FUNAG,  relacionados  na  parte  I  deste 
documento.  

➢ 29 volumes, disponibilizados nos formatos PDF, e-book e MOBI na Biblioteca Digital 
da FUNAG, relacionados na parte II deste documento.  

No  campo  da  divulgação,  parte  III  deste  documento,  dando  continuidade  à  política  de 
audiovisual  da  FUNAG,  foram  editados  506  vídeos  sobre  os  debates  por  ela  promovidos  ou 
apoiados, e foi aprofundada a iniciativa de produção de podcasts sobre os debates realizados e 
com  entrevistas  a  respeito  de  temas  de  interesse  da  política  externa  brasileira  e  das  relações 
internacionais, com a realização de 71 podcasts.  

Ainda,  no  campo  da  divulgação,  foram  compilados  e  disponibilizados  de  janeiro  a 
dezembro de 2021, 121 textos sobre a política externa brasileira. 

 

I – EVENTOS 

 

A FUNAG promoveu ou apoiou 50 eventos de janeiro a dezembro de 2021, listados a seguir: 

 

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  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. 
 

10. Conferência  do  Ministro  Adriano  Silva  Pucci,  Diretor  do  Departamento  de  Nações 
Unidas do Itamaraty, sobre o tema “O Brasil na ONU e o novo cenário internacional”, em 
7  de  abril  de  2021,  que  integra  o  ciclo  de  conferências  sobre  a  nova  política  externa 
brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

11. Conferência do Ministro Pedro Murilo Ortega Terra, Diretor do Departamento de Rússia 
e da Ásia Central do Itamaraty, sobre o tema “As relações do Brasil com a Rússia e com 
os países da Ásia Central”, em 13 de abril de 2021, que integra o ciclo de conferências 
sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

12. Conferência do Ministro João Lucas Quental Novaes de Almeida, Diretor Departamento 
de  Direitos  Humanos  e  Cidadania  do  Itamaraty,  sobre  o  tema  “Direitos  Humanos  na 
Diplomacia”, em 20 de abril de 2021, que integra o ciclo de conferências sobre a nova 
política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

13. Conferência  do  Secretário  Marcus  Vinicius  Moreira  Marinho,  Chefe  da  Divisão  de 
Europa I do Itamaraty, sobre o tema “O Brexit e as relações Brasil-Reino Unido”, em 27 
de  abril  de  2021,  que  integra  o  ciclo  de  conferências  sobre  a  nova  política  externa 
brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 



14. Cerimônia  de  abertura  da  2ª  edição  do  Curso  executivo  “O  Brasil  no  Agronegócio 
Global” (curso oferecido pelo Insper por ensino à distância - EAD), realizado em 3 de 
maio  de  2021,  parceria  do  MRE  e  da  FUNAG  com  o  Insper,  com  a  participação  da 
Ministra  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  Tereza  Cristina  Corrêa  da  Costa 
Dias; do Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do MRE, Embaixador 
Sarquis José Buainain Sarquis; do Presidente do Insper, Marcos Lisboa; de representante 
do Presidente da Apex-Brasil, Igor Brandão; e do Coordenador do curso, Prof. Marcos 
Jank. 
 

15. Conferência  da  Embaixadora  Maria  Izabel  Vieira,  Diretora  do  Departamento  de  Índia, 
Sul e Sudeste da Ásia do Itamaraty, sobre o tema “As Relações do Brasil com a Índia e 
com  Países  do  Sudeste  Asiático”,  em  5  de  maio  de  2021,  que  integra  o  ciclo  de 
conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

16. Lançamento do livro: “Panorama da contribuição do Brasil para a difusão do português”, 
em 7 de maio de 2021, com a participação do Secretário-Executivo da CPLP, 
Embaixador Francisco Ribeiro Telles; do Representante do Brasil junto à CPLP, 
Embaixador  Pedro  Fernando  Brêtas  Bastos;  da  Diretora  do  Departamento  Cultural  e 
Educacional  do  Itamaraty,  Ministra  Paula  Alves  de  Souza;  entre  outras  autoridades, 
coordenadores acadêmicos e escritores da obra. 
 

17. Conferência  do  Embaixador  Nestor  José  Forster  Junior,  Embaixador  do  Brasil  nos 
Estados Unidos, sobre o tema “As relações Brasil – Estados Unidos”, em 12 de maio de 
2021,  que  integra  o  ciclo  de  conferências  sobre  a  nova  política  externa  brasileira,  em 
parceria com a FIEMG. 
 

18. Webinar “Brasil-Chile: Telecomunicações e Economia Digital em direção ao Pacífico” - 
Conexão Transpacífica, em 13 de maio de 2021, organizado pelo governo do Chile em 
parceria com o governo do Brasil – representado pelo Ministério das Relações Exteriores, 
Ministério  das  Comunicações  e  Secretaria  de  Assuntos  Estratégicos  da  Presidência  da 
República (apoio com plataforma de transmissão). 
 

19. Conferência  do  Embaixador  Paulo  Estivallet  de  Mesquita,  Embaixador  do  Brasil  na 
China, sobre o tema “As relações Brasil-China”, em 19 de maio de 2021, que integra o 
ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

20. Conferência do Ministro de Estado das Relações Exteriores em comemoração ao Dia da 
África, em 25 de maio de 2021 (apoio com plataforma de transmissão e edição de vídeo). 
 

21. Conferência  do  Embaixador  André  Corrêa  do  Lago,  Embaixador  do  Brasil  na  Índia, 
sobre o tema “As relações Brasil - Índia”, em 26 de maio de 2021, que integra o ciclo de 
conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

22. 5ª Reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, realizada em 26 de maio de 2021, 
na sala Brasília do Palácio Itamaraty (apoio com filmagem e edição de vídeos). 
 

23. Conferência do Embaixador Reinaldo José de Almeida Salgado, Embaixador do Brasil na 
Argentina,  sobre  o  tema  “As  relações  Brasil-Argentina”,  em  2  de  junho  de  2021,  que 
integra o ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a 
FIEMG. 



 
24. Cerimônia de Transmissão de Cargo de Secretário-Geral das Relações Exteriores, 

realizada  em  4  de  junho  de  2021,  na  sala  Brasília  do  Palácio  Itamaraty  (apoio  com 
filmagem e edição de vídeo, inclusive com intepretação de Libras). 
 

25. Conferência do Embaixador Sérgio França Danese, Embaixador do Brasil na África do 
Sul e Embaixador designado junto a  Lesoto  e  Maurício,  sobre o tema  “As relações do 
Brasil com a África do Sul, o Lesoto e Maurício”, em 9 de junho de 2021, que integra o 
ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

26. Lançamento do livro: “Os Pilares da Independência do Brasil”, do Prof. Evandro 
Fernandes de Pontes, em 9 de junho de 2021. 
 

27. Conferência  do  Embaixador  Eduardo  Saboia,  Embaixador  do  Brasil  no  Japão,  sobre  o 
tema  “As  relações  Brasil-Japão”,  em  16  de  junho  de  2021,  que  integra  o  ciclo  de 
conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

28. Cerimônia de Lançamento do Novo Projeto Setorial da Apex-Brasil de 
Internacionalização  do  Setor  de  Rochas  Ornamentais,  parceria  da  Apex-Brasil  e  do 
CENTROROCHAS,  realizada  em  16  de  junho  de  2021,  sala  dos  Tratados,  Palácio 
Itamaraty (apoio com filmagem e edição de vídeo). 
 

29. Conferência  do  Embaixador  Roberto  Jaguaribe,  Embaixador  do  Brasil  na  Alemanha, 
sobre  o  tema  “As  relações  Brasil-Alemanha”,  em  23  de  junho  de  2021,  que  integra  o 
ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

30. Conferência  do  Embaixador  Luís  Henrique  Sobreira  Lopes,  Embaixador  do  Brasil  na 
República da Coreia, sobre o tema “As relações Brasil-Coreia do Sul”, em 30 de junho de 
2021,  que  integra  o  ciclo  de  conferências  sobre  a  nova  política  externa  brasileira,  em 
parceria com a FIEMG. 
 

31. Conferência  do  Embaixador  Fernando  Luís  Lemos  Igreja,  Embaixador  do  Brasil  nos 
Emirados Árabes Unidos, sobre o tema “As relações Brasil - Emirados Árabes Unidos”, 
em  5  de  julho  de  2021,  que  integra  o  ciclo  de  conferências  sobre  a  política  externa 
brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

32. Conferência  do  Ministro  Augusto  Souto  Pestana,  Presidente  da  Agência  Brasileira  de 
Promoção  de  Exportações  e  Investimentos  (Apex-Brasil),  sobre  o  tema  “Itamaraty  e 
Apex-Brasil: juntos por mais exportações, investimentos e internacionalização”, em 7 de 
julho de 2021, que integra o ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, em 
parceria com a FIEMG. 
 

33. Videoconferência “Sistemas Alimentares Sustentáveis: Propostas do Brasil”, organizada 
pelo Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), em 8 de julho de 2021 (apoio com plataforma de transmissão e edição 
de vídeo). 
 

34. Webinário “A associação do Brasil à CERN: oportunidades e desafios”, organizado pelo 
Ministério  das  Relações  Exteriores  (MRE)  e  o  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e 



Inovações (MCTI), em 19 de agosto de 2021 (apoio com plataforma de transmissão, com 
filmagem e edição de vídeo, inclusive com intepretação de Libras). 
 

35. Conferência  do  Embaixador  Carlos  Alberto  Franco  França,  Ministro  de  Estado  das 
Relações Exteriores, sobre o tema “A diplomacia da inovação”,  em 10 de setembro de 
2021,  que  inaugurou  o  II  ciclo  de  conferências  sobre  a  política  externa  brasileira,  em 
parceria com a FIEMG. 
 

36. Conferência  do  Embaixador  Marcos  Galvão,  Chefe  da  Missão  do  Brasil  junto  à  União 
Europeia  em  Bruxelas,  sobre  o  tema  “As  relações  Brasil-União  Europeia”,  em  15  de 
setembro  de  2021,  que  integra  o  II  ciclo  de  conferências  sobre  a  política  externa 
brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

37. Sessão de abertura do "Fórum Mundial de Assinatura Digital", organizado pela Divisão 
de Promoção Tecnológica II (MRE), em 22 de setembro de 2021 (apoio com plataforma 
de transmissão, com filmagem e edição de vídeo, inclusive com intepretação de Libras). 
 

38. Conferência  do  Embaixador  Luís  Antonio  Balduino  Carneiro,  Embaixador  do  Brasil 
junto à República da Colômbia, sobre o tema “As relações Brasil-Colômbia”, em 29 de 
setembro  de  2021,  que  integra  o  II  ciclo  de  conferências  sobre  a  política  externa 
brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

39. Seminário virtual "O Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas 2022-2023", 
organizado pela Secretaria de  Assuntos de Soberania Nacional  e Cidadania  (MRE)  e a 
Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), em 05 de outubro de 2021. 
 

40. Conferência da Embaixadora Eugênia Barthelmess, Embaixadora do Brasil em 
Singapura, sobre o tema “Oportunidades comerciais para o Brasil em Singapura”, em 07 
de  outubro  de  2021,  que  integra  o  II  ciclo  de  conferências  sobre  a  política  externa 
brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 

41. Seminário  “O  Brasil  e  a  África  no  Agro”,  organizado  pelo  Ministério  das  Relações 
Exteriores (MRE) com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa),  em  13  de  outubro  de  2021,  no  Auditório  Wladimir  Murtinho,  anexo  II  do 
Itamaraty (apoio com filmagem e edição de vídeo). 
 

42. Seminário  “Estratégias  de  integração  fronteiriça  no  MERCOSUL”,  organizado  pelo 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), em 19 de outubro de 2021 (apoio com filmagem e edição de vídeo e transmissão 
no canal da FUNAG no Youtube). 
 

43. Homenagem a “Paulo Tarso Flecha de Lima e seu legado no Itamaraty”, realizado na sala 
San Tiago Dantas, Palácio Itamaraty, em 21 de outubro de 2021. 
 

44. Conferência do Embaixador Rodrigo Baena Soares, Embaixador do Brasil na Federação 
Russa, sobre o tema “As relações Brasil-Rússia”, em 27 de outubro de 2021, que integra 
o II ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, em parceria com a FIEMG. 
 



45. Seminário “MERCOSUL 30 Anos”, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores 
e a Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG, realizado no Palácio Itamaraty, Brasília, 
em 08 de novembro de 2021. 
 

46. Cerimônia  de  abertura  da  3ª  edição  do  Curso  executivo  “O  Brasil  no  Agronegócio 
Global" (curso oferecido pelo Insper por ensino à distância - EAD), realizado em 9 de 
novembro de 2021, parceria do MRE e da FUNAG com o Insper. 
 

47. Conferência  do  Embaixador  Paulo  Roberto  Soares  Pacheco,  Embaixador  do  Brasil  no 
Chile,  sobre  o  tema  “As  relações  Brasil-Rússia”,  em  18  de  novembros  de  2021,  que 
integra o II ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, em parceria com a 
FIEMG. 
 

48. Seminário “O Brasil na Antártica: balanço de quatro décadas”, organizado pelo 
Ministério  das  Relações  Exteriores  e  a  Fundação  Alexandre  de  Gusmão  –  FUNAG, 
realizado  na  Sala  San  Tiago  Dantas,  Palácio  Itamaraty,  Brasília,  nos  dias  22  e  23  de 
novembro de 2021. 
 

49. Conferência  do  Embaixador  Fernando  Apparicio  da  Silva,  Embaixador  do  Brasil  no 
Vietnã,  sobre  o  tema  “As  Relações  Brasil  -  Vietnã”,  em  7  de  dezembro  de  2021,  que 
integra o II ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, em parceria com a 
FIEMG. 
 

50. 7° Simpósio sobre Segurança Regional Europa-América do Sul, realizado no Auditório 
da  Escola  Superior  de  Defesa,  em  Brasília,  nos  dias  8  e  9  de  dezembro  de  2021,  em 
parceria com Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, a Delegação da 
União Europeia no Brasil, a Embaixada da Bélgica, a Embaixada da França, a FUNAG, a 
Fundação  Konrad  Adenauer  e  o  Egmont - Royal  Institute  for  International  Relations 
(apoio com divulgação nas plataformas digitais e participação da Presidente da FUNAG 
no encerramento). 
 

 
II – PUBLICAÇÕES 

 

Foram editadas e disponibilizadas na Biblioteca Digital da FUNAG, janeiro a dezembro 
de 2021, 29 volumes, sendo eles: 

 

 

1. História da formação das fronteiras do Brasil, de Álvaro Teixeira 
Soares.  Edição  fac-similar,  que  integra  a  coleção  Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022. 



  

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

 

3. O tratamento do bem-estar animal na política externa brasileira: 
de preocupação social a necessidade econômica, de Paula Aguiar 
Barboza 

 

4. Diplomacia  do  Império  no  Rio  da  Prata  (até  1865),  de  Álvaro 
Teixeira Soares. Edição fac-similar, que integra a coleção 
Bicentenário: Brasil 200 anos - 1822-2022 

 

5. O  drama  da  Tríplice  Aliança  (1865-1876),  de  Álvaro  Teixeira 
Soares.  Edição  fac-similar,  que  integra  a  coleção  Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022 

 

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

 

7. A política exterior do Império, volume I, de João Pandiá 
Calógeras, Edição fac-similar, que integra a coleção Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022 

 

8. A política exterior do Império, volume II, de João Pandiá 
Calógeras, Edição fac-similar, que integra a coleção Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022 

 

9. A política exterior do Império, volume III, de João Pandiá 
Calógeras. Edição fac-similar, que integra a coleção Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022. 



 

10. Legações e embaixadas do Brasil. Integra a coleção Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022 

 

11. Cadernos do CHDD - Ano 19 - Número 37 - Segundo semestre 
de 2020 

 

12. Panorama da contribuição do Brasil para a difusão do português 

 

13. Candidatura  do  Brasil  ao  Conselho  de  Segurança  das  Nações 
Unidas 2022-2023 

 

14. Os Pilares da Independência do Brasil, de Evandro Fernandes de 
Pontes.  Integra  a  coleção  Bicentenário:  Brasil  200  anos  -  1822-
2022 

 

15. Dom Pedro: estudo iconográfico, volume I, de Stanislaw Herstal. 
Edição fac-similar, que integra a coleção Bicentenário: Brasil 200 
anos - 1822-2022 

 

16. Dom Pedro: estudo iconográfico, volume II, de Stanislaw Herstal. 
Edição fac-similar, que integra a coleção Bicentenário: Brasil 200 
anos - 1822-2022 

 

17. Dom Pedro: estudo iconográfico, volume III, de Stanislaw 
Herstal.  Edição  fac-similar,  que  integra  a  coleção  Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022 



 

18. A  gestão  de  Vasco  Leitão  da  Cunha  no  Itamaraty  e  a  política 
externa brasileira, volume I, de Henri Carrières 

 

19. A  gestão  de  Vasco  Leitão  da  Cunha  no  Itamaraty  e  a  política 
externa brasileira, volume II, de Henri Carrières 

 

20. Proposta curricular para o ensino de português nas unidades da 
rede  de  ensino  do  Itamaraty  em  contextos  de  línguas  de  média 
distância 

 

21. Os fundamentos da geopolítica clássica: Mahan, Mackinder, 
Spykman, organizado por Braz Baracuhy 

 

22. A  biodiversidade  como  recurso  estratégico,  as  negociações  do 
Protocolo  de  Nagoia  e  a política externa  brasileira,  de  Adriana 
Sader Tescari 

 

23. Novas tecnologias nas operações de Paz da ONU, o emprego de 
drones à luz do direito internacional e da ética, de Bruno Fett 

 

24. Um  diplomata  do  Império:  Barão  da  Ponte  Ribeiro,  de  José 
Antônio  Soares  de  Souza,  que  integra  a  coleção  Bicentenário: 
Brasil 200 anos - 1822-2022 



 

25. Cadernos do CHDD - Ano 20, Número 38 - Primeiro semestre de 
2021 

 

26. O Sistema do Tratado da Antártica: Instrumentos Normativos 

 

27. Cadernos de Política Exterior - Ano 7 - Número 10 – 2021 

 

28. A  vida  do  Visconde  do  Uruguai:  Paulino  José  Soares  de  Souza 
(1807-1866),  de  José  Antônio  Soares  de  Souza,  que  integra  a 
coleção Bicentenário: Brasil 200 anos - 1822-2022 

 

29. A  Cláusula  Democrática  do  Mercosul:  Aspectos  Jurídicos  do 
Argumento Diplomático, de Otávio A. D. Cançado Trindade. 

 

 

III – DIVULGAÇÃO 

 

1. A política externa brasileira 

A FUNAG ampliou a divulgação em seu sítio eletrônico dos discursos, palestras, artigos 
e entrevistas compiladas, em especial, do Presidente da República e do Ministro de Estado das 
Relações  Exteriores,  assim  como  de  outros  textos  relevantes  de  política  externa  brasileira, 
disponíveis  em  português,  inglês,  espanhol  e  francês.  Encontram-se  disponibilizados  no  sítio 
eletrônico da FUNAG de janeiro a dezembro de 2021, 109 textos, sendo 72 em português e 49 
em outros idiomas (inglês, espanhol e francês).  

 

2. Vídeos  



À luz das restrições decorrentes do enfrentamento à COVID-19, os debates promovidos 
pela FUNAG foram virtuais ou híbridos, o que tornou os vídeos ainda mais fundamentais, para a 
ampliação da divulgação para o acesso da sociedade. A FUNAG editou de janeiro a dezembro de 
2021, 504 produtos audiovisuais no seu canal do YouTube.  

 

3. Podcasts  

A estratégia de divulgar os conteúdos dos debates promovidos pela FUNAG por meio de 
podcasts, também, é uma estratégia de ampliação do alcance das atividades da Fundação junto à 
sociedade. No período de janeiro a dezembro de 2021, foram produzidos 71 podcasts sobre os 
debates realizados e sobre os livros publicados pela FUNAG. 

 

Anexo – Indicadores de impacto 

Produto / serviço  
Unidade 

Responsável 

Indicadores de impacto 

Denominação  
(indicador de impacto) 

Quantitativo  
janeiro à 
dezembro 

Eventos (seminários, 
conferências, cursos, 

exposições, etc.) 
promovidos ou 
apoiados pela 
FUNAG sobre 
política externa 

brasileira, relações 
internacionais e 

história diplomática 
do país, por meio 

digital (lives) 

Gerência de 
Projetos 

Eventos 43 

Visualizações/participantes ao vivo  503.028

Eventos (seminários, 
conferências, cursos, 

exposições, etc.) 
promovidos ou 
apoiados pela 
FUNAG sobre 
política externa 

brasileira, relações 
internacionais e 

história diplomática 
do país, presenciais 

Gerência de 
Projetos 

Eventos 7 

Livros 
Gerência de 

Projetos 
Volumes publicados na biblioteca digital 29 

Vídeos 
Gerência de 

Projetos 

Vídeos produzidos 506 
Visualizações dos vídeos 503.028

Inscritos no canal da FUNAG no YouTube 11.583 

Reproduções de material audiovisual da 
FUNAG em canais de terceiros 61 

Visualizações dos vídeos da FUNAG em 431.684 



canais de terceiros 

Tempo de visualização/exibição (horas) dos 
vídeos no canal YouTube da FUNAG 66.660,3

Visualizações dos vídeos na Videoteca da 
FUNAG 5.857 

Podcasts 
Gerência de 

Projetos 

Episódios produzidos e disponibilizados nas 
plataformas 71 

Escutados nas plataformas 13.350 

Mídias sociais  
Gerência de 

Projetos 

Facebook  

novos inscritos  187 
postagens  268 
reações  3.979 

impressões/visualizações 46.862 

Instagram  

novos inscritos  1.140 
postagens  217 
Curtidas 16.344 

Twitter  

novos inscritos  72 
postagens  236 

impressões/visualizações 468.996 
Política externa 

brasileira  
(discursos, artigos, 
entrevistas e outros 

textos) 

Gerência de 
Projetos 

 Disponibilizados 
no sítio eletrônico 

da FUNAG 

português 72 

inglês, espanhol e outros 
idiomas 49 

Sítio eletrônico  
(www.funag.gov.br) 

Coordenação-
Geral de 

Administração, 
Orçamento e 

Finanças 

Acessos 
Brasil  1.887.687 

exterior 1.432.297 

Downloads - biblioteca digital 2.047.506 
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