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Aulas com renomados professores  
da Tsinghua, universidade número 1 da Ásia

Palestrantes com influência na definição  
das estratégias da política chinesa

Aulas com foco nas tendências econômicas, 
geopolíticas e de inovação da China

Ambiente exclusivo para aprofundamento 
e troca de conhecimento com público 
qualificado
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O curso será ministrado em inglês e sem tradução simultêanea.

Curso online. Vagas limitadas.

INSCREVA-SE

https://zeeplo.com/cart/add?id=42502460440738&quantity=1
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O curso “China Hoje - Programa Anna Jaguaribe” é a oitava edição do 

Programa de Treinamento promovido pelo CEBRI e pelo Instituto de 

Estudos Brasil-China (IBRACH), em parceria com a Escola de Política 

Pública e Administração da Universidade Tsinghua, a maior da China e 

uma das maiores do mundo. 

O programa leva em seu título o nome de Anna Jaguaribe, como um 

legado de uma das mais importantes especialistas em China no Bra-

sil. Socióloga de formação, Anna atuou como Conselheira do Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e Diretora do Instituto de 

Estudos Brasil-China (IBRACH). Ela foi a idealizadora e coordenou sete 

edições deste programa, que contribuíram para um melhor entendi-

mento do papel da China no tabuleiro da geopolítica global e amplia-

ram as possibilidades de cooperação com o Brasil. 

O curso é uma oportunidade de ouvir sobre a China através de reno-

mados especialistas chineses, que possuem influência na definição das 

estratégias da política do país em ambiente exclusivo para aprofunda-

mento e troca de conhecimento com público qualificado.

Anna Jaguaribe (in memoriam)

Atuou como Conselheira do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (CEBRI) e Diretora do Instituto de Estudos 
Brasil-China (IBRACH). Socióloga com doutorado pela New 
York University e pós-graduada pela École Pratique des 
Hautes Études, morou e pesquisou na China de 1998 a 2003. 
Trabalhou nas Nações Unidas em Nova York, foi consultora 
da UNCTAD em Genebra, além de professora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

IDEALIZAÇÃO:



Forma os principais líderes políticos  
e empresariais do país 

Ex-alunos de prestígio, como o atual 
Presidente da China Xi Jinping e o  
ex-Presidente Hu Jintao

Desenvolve soluções inovadoras 
para os problemas urgentes da  
China e do mundo

#1 Universidade da Ásia

#3 Universidade da Ásia

Uma das universidades mais 
prestigiadas e influentes da China



Palestrantes 
e temas
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A China e a Eurásia
Novamente com a guerra na Ucrânia como pano de fundo, a quarta 

e última aula do curso apresentará as visões da China acerca dos im-

pactos da guerra sobre a Belt and Road Initiative, suas relações com a 

Europa, a RCEP e o Oriente Médio.

PALESTRANTE:

Tu Xinquan
Reitor e Professor do Instituto Chinês para 
Estudos da OMC na University of International 
Business and Economics
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AULA 1  ·  19 SET
SEGUNDA-FEIRA · 8:30 às 10:00 BRT



Políticas macroecônomicas 
e reformas financeiras
A China pretende aproveitar a situação geopolítica para enfraquecer 

a hegemonia do dólar, apoiando o desenvolvimento de um sistema de 

pagamentos alternativo na Eurásia? Outros temas de debate incluem 

a abertura do setor financeiro, medidas para assegurar a estabilidade 

macroeconômica, o uso do yuan digital e possíveis reformas no siste-

ma tributário chinês.

PALESTRANTES:

Yu Qiao

Gao Yuning

Professor de Economia e Diretor do Centro de 
Economia Pública, Finanças e Governança na Escola de 
Políticas Públicas e Gestão da Universidade Tsinghua

Professor Associado da Escola de Políticas Públicas e 
Gestão da Universidade Tsinghua
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AULA 2  ·  21 SET
QUARTA-FEIRA · 8:30 às 10:00 BRT



Políticas de Inovação -  
A busca pela autonomia?
Uma análise dos impactos das mudanças geopolíticas sobre as polí-

ticas de inovação da China. Pretende-se discutir também o papel das 

grandes empresas de tecnologia e das estatais, assim como as políti-

cas em direção a um New Green Deal.

Xue Lan

Liang Zheng

Reitor do Schwarzman College da 
Universidade Tsinghua

Professor da Escola de Políticas Públicas e 
Gestão da Universidade Tsinghua

PALESTRANTES:
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AULA 3  ·  23 SET
SEXTA-FEIRA · 8:30 às 10:00 BRT
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Mudanças no contexto 
geopolítico
Com a guerra na Ucrânia, serão discutidos os termos das relações bila-

terais entre China-Rússia e China-EUA, possíveis mudanças no sistema 

multilateral e o papel da América Latina na reestruturação desse sistema.

PALESTRANTES:

Zha Daojiong

Zhao Minghao

Professor na Escola de Estudos Internacionais e 
no Instituto de Cooperação e Desenvolvimento 
Sul-Sul da Universidade de Pequim

Senior Fellow do Instituto de Estudos 
Internacionais da Universidade Fudan

AULA 4  ·  26 SET
SEGUNDA-FEIRA · 8:30 às 10:00 BRT



INSCRIÇÃO INDIVIDUAL

Grupos de três pessoas ou mais, de uma 
mesma instituição, têm desconto na 
inscrição. Para consultar o valor, envie um 
e-mail para cursos@cebri.org.br com o 
nome dos interessados, cargo e instituição. 

Estudantes devem enviar comprovante de 
matrícula e documento de identidade para 
cursos@cebri.org.br para obter o cupom 
de desconto.

Para assinar e colecionar a CEBRI-Revista, 
enviar e-mail para revista@cebri.org.br.

INSCREVA-SE

ESTUDANTES, EX-ALUNOS CEBRI E 
ASSINANTES DA CEBRI-REVISTA

GRUPOS

As inscrições estarão disponíveis até o dia 
18/09/2022 ou até esgotarem as vagas.

R$ 600,00
Pagamentos podem ser parcelados em 
até 6 vezes sem juros.

R$ 400,00
Pagamentos podem ser parcelados em 
até 6 vezes sem juros.

Sorteio de  
bolsas de estudos
Siga o @cebrionline nas redes sociais.

Vagas limitadas

Gratuidade para Conselheiros,  
Senior Fellows e associados  
do CEBRI

O curso será ministrado em inglês e sem tradução simultêanea.

https://zeeplo.com/cart/add?id=42502460440738&quantity=1


Núcleo Ásia e o Grupo de Análise 
Sobre China - CEBRI
Um dos 14 núcleos temáticos do CEBRI é inteiramente dedicado a 
refletir sobre o continente asiático e suas relações com o Brasil: o 
Núcleo Ásia. Desde 2017, por meio do Grupo de Análise sobre China, 
o núcleo reúne chineses e brasileiros para analisar o papel da China 
na ordem internacional, os desafios e oportunidades para o Brasil. 
Os debates e publicações abordam aspectos como multilateralismo, 
comércio, meio ambiente, geopolítica, tecnologia e inovação.

José Mario Antunes
Senior Fellow do CEBRI e Representante Chefe do escritório do 
Governo do Estado de São Paulo em Xangai desde 2019. Entre 
2014 e 2017, liderou as atividades da Confederação Nacional do 
Transporte na China e, de 2017 a 2019, chefiou o escritório da APEX 
Brasil no mesmo país. José Mário possui mestrado em Política 
Pública e Desenvolvimento Internacional pela Tsinghua University.

MODERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

Paula Carvalho
Coordenadora e pesquisadora do Instituto de Estudos Brasil-
China (IBRACH) desde 2014. Leciona cursos sobre economia 
e história da China. Graduada em Ciências Econômicas pela 
USP, tem mestrado profissional em Economia de Empresas pela 
Université Pierre Mendès France, e mestrado e doutorado em 
Economia pela UFRJ.

SAIBA MAIS

https://cebri.org/br/nucleo/4/asia
https://cebri.org/br/nucleo/4/asia


Edições anteriores
Esta é a oitava edição do Programa de Treinamento Executivo em parce-
ria com a Universidade Tsinghua e o IBRACH, e a segunda edição 100% 
online. Tradicionalmente, o programa acontecia presencialmente, ao 
longo de uma semana em Pequim.

O programa reúne professores renomados e altos executivos de diferen-
tes empresas para analisar e discutir uma visão estratégica sobre a China 
e seus impactos.

O CEBRI uniu-se ao programa em 2019 e, no ano passado, a primeira 
edição online contou com mais de 200 participantes em 4 aulas que 
trataram de temas como inovação, reformas financeiras chinesas e as 
relações da China com o continente asiático.

PARTICIPANTES NAS EDIÇÕES ANTERIORES:



CEBRI.ORG TSINGHUA.EDU.CN

Carla Duarte Caio Vidal
Diretora de Relações 
Externas do CEBRI

Coordenador de 
Projetos Especiais 
do CEBRI

COORDENAÇÃO:

REALIZAÇÃO:
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