
Discurso do Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, 

Presidente da FUNAG, por ocasião da inauguração do XIII 

Curso para Diplomatas Sul-Americanos. Brasília, Palácio 

Itamaraty, Sala Santiago Dantas, 11 de maio de 2015. 
 

Excelentíssimos Senhores,  

Embaixador Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações 

Exteriores 

Embaixador Sérgio França Danese, Secretário-Geral das Relações 

Exteriores, 

Professor Marco Aurélio Garcia, Assessor-Chefe da Assessoria 

Especial da Presidência da República, 

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, Ex-Ministro da 

Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 

Embaixador Antonio José Ferreira Simões, Subsecretário-Geral 

da América do Sul, Central e do Caribe do Ministério das 

Relações Exteriores; 

Embaixador José Humberto de Brito Cruz, Diretor do Instituto de 

Pesquisa de Relações Internacionais;  
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Embaixador Clemente Baena Soares, Diretor do Departamento da 

América do Sul II. 

Senhor Embaixador Marlon Faisal Mohamed-Hoesein, 

Embaixador do Suriname, 

Senhor Embaixador Horacio Sevilla Borja, Embaixador do 

Equador, 

 

Senhor Embaixador Jaime Gazmuri Mujica, Embaixador do 

Chile, 

 

Senhora Embaixadora Patricia Eugenia Cárdenas Santamaría, 

Embaixadora da Colômbia, 

 

Senhor Ministro Boris Svetogorski, Embaixada do Uruguai, 

 

Senhor Ministro Miguel Samanez, Encarregado de Negócios do 

Peru, 

 

Senhor Ministro Fernando Brun, Embaixada da Argentina, 
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Senhor Secretário Pablo Alarcón, Encarregado de Negócios da 

Bolívia, 

 

Caros colegas,  

Como Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão 

(FUNAG), é com grande prazer que dou as boas-vindas aos 

participantes do XIII Curso para Diplomatas Sul-americanos.  

A iniciativa exitosa de realização do Curso para Diplomatas 

começou em 2006, a partir de proposta do então Secretário-Geral 

das Relações Exteriores, Embaixador Samuel Pinheiro 

Guimarães. Desde então, 284 diplomatas sul-americanos 

participaram das 12 edições do Curso. O Curso para Diplomatas 

tem contribuído para a promoção do conhecimento mútuo e 

aproximação entre nossas chancelarias, por meio do intercâmbio 

de ideias a partir do diálogo entre jovens diplomatas sul-

americanos. 

Nos últimos seis anos, a FUNAG organizou 184 eventos 

nacionais e internacionais, entre conferências, seminários, 

palestras e cursos para diplomatas estrangeiros. Esse conjunto de 
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iniciativas tem contribuído para promover o debate em torno da 

política externa brasileira e de questões de interesse da América 

do Sul. 

Criada por lei em 1971, a FUNAG tem o propósito de 

promover atividades culturais, pedagógicas e de pesquisa no 

campo das relações internacionais e da história diplomática do 

Brasil. Vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, busca a 

Fundação divulgar a política externa brasileira em seus aspectos 

gerais e ajudar na formação de uma opinião pública sensível aos 

problemas da convivência internacional.  

O acervo bibliográfico da Fundação encontra-se hoje 

disponível gratuitamente em seu portal na internet quase 600 

obras que têm contribuído para a democratização do 

conhecimento das relações internacionais e da divulgação do 

pensamento diplomático brasileiro em mercados editoriais 

formadores de opinião. 

No último ano, registrou-se aumento de 51%, em relação a 

2013, de obras baixadas do sítio eletrônico da FUNAG. Os 
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usuários no exterior responderam por 64% do acesso ao portal, 

frente a 36% no Brasil, o que reflete mudança no alcance das 

publicações e das atividades da Fundação. Não é sem razão que a 

Fundação Alexandre de Gusmão foi incluída, pela Universidade 

da Pensilvânia, entre os melhores "think tanks" governamentais 

do mundo, também em 2015. 

No exterior, esse aumento ocorreu, sobretudo, na Alemanha, 

na China e nos Estados Unidos. Convido os participantes desse 

Curso a conhecerem o portal e difundirem junto às chancelarias e 

aos meios acadêmicos em seus países o acervo da biblioteca 

digital sobre relações internacionais. 

Este ano, o XIII Curso conta com 11 representantes, que 

terão a oportunidade não só de interagir com autoridades 

brasileiras, intelectuais sul-americanos, acadêmicos e jornalistas, 

mas também realizar visitas a importantes instituições do país.  

Em Brasília, os senhores visitarão o Palácio do Planalto 

(sede do Governo Federal), a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (APEX-Brasil), o Serviço de Apoio 
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às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR), e o Instituto Rio Branco, além do 

Palácio Itamaraty.  

No Rio de Janeiro, serão recebidos na Fundação Osvaldo 

Cruz (Fiocruz), na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), e na VALE S.A. Ressalto, ainda, que os 

participantes realizarão visitas ao Museu Histórico Nacional e ao 

Projeto “Porto Maravilha”, e poderão avaliar o processo de 

transformação em curso no campo arquitetônico, urbanístico e 

cultural daquela cidade.  

 

Caros colegas, 

 

Espero que aproveitem o Curso, os contatos e as visitas que 

farão, e que, ao retornar aos seus países, tenham conhecido um 

pouco mais da realidade brasileira.   
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Passo a palavra ao Senhor Ministro de Estado das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, cuja presença aqui muito 

nos honra, que abrirá oficialmente o XIII Curso para Diplomatas 

Sul-Americanos. Obrigado. 


