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Sobre a RBChina e o I Encontro  

Desde o começo do Século XXI, as relações entre o Brasil e a China vêm se intensificando rapidamente nos mais variados campos de atuação, como na 

coordenação política internacional, no comércio, nos investimentos, nos intercâmbios culturais, científicos e acadêmicos, no turismo, entre outras áreas. Apenas 

no que tange ao comércio bilateral, desde 2009 a China é a principal parceira comercial do Brasil, superando importantes parceiros tradicionais.  

A intensificação desses contatos tem despertado o interesse de diversos profissionais sobre a sociedade chinesa e suas relações com nosso país. São acadêmicos, 

jornalistas, estudantes, advogados, diplomatas, cientistas, consultores, artistas, militares e empresários que estão se debruçando sobre esta temática tão rica. Foi 

em decorrência do aumento de tal interesse que surgiu a necessidade da criação de uma entidade que pudesse agregar todas essas pessoas e abrir a possibilidade 

de intercâmbios que de outra formar se dispersariam.  

Tendo como base a liberdade de opinião e de abordagens teóricas e o respeito mútuo, a Rede Brasileira de Estudos da China (RBCHINA) começou a se articular 

em novembro de 2017 e hoje construiu uma rede com mais de 140 pessoas espalhadas pelos diversos estados brasileiros e também em outros países. 

Com vistas a congregar esta comunidade, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC – MINAS, que atualmente coordena os trabalhos da nova 

entidade, irá sediar o I Encontro da Rede Brasileira de Estudos da China – RBCHINA: Brasil e China num contexto de incertezas mundiais, na cidade de Belo 

Horizonte, nos dias 22 e 23 de outubro de 2018. Este evento contará com a participação de especialistas brasileiros e chineses de diferentes campos de atividade, 

que discutirão os papeis de Brasil e China na política internacional, os desafios impostos pelo novo cenário econômico mundial, as transformações políticas e 

sociais recentes da China, os múltiplos aspectos das relações sino-brasileiras e ainda alguns componentes essenciais da filosofia e da cultura chinesas. Além de 

propiciar um espaço para o intercâmbio de experiências entre os especialistas chineses e seus pares brasileiros, o I Encontro da Rede Brasileira de Estudos da 

China tem por objetivo despertar o interesse dos estudantes brasileiros neste promissor campo de pesquisa. 

O evento conta com o apoio da Embaixada da China no Brasil e da Associação de Amizadade do Povo da China com os Países Estrangeiros (uma entidade vinculada 

ao Ministério de Relações Exteriores da República Popular da China), que estão organizando a vinda ao Brasil dos acadêmicos chineses. 

 



PROGRAMAÇÃO 
 

 

22 de outubro de 2018 | PUC Minas Campus Coração Eucarístico – Teatro 

João Paulo II – Prédio 30 

 

8h30 –  Abertura – Mesa com autoridades da PUC e com o professor Professor 

Ji Yongjun, Deputy diretor general of Department of American and Oceania 

Affairs of the Chinese People’s Asociation for Friendship with Foreign 

Countries 

 

Palestrantes Chineses: Professor Wang Yiwei, Universidade do Povo da China  

Professor Cui Shoujun, Renmin University 

 

10h – 12h30 – Mesa 1: Economia, Comércio e Finanças 

Membros da Mesa: 

 Célio Hiratuka (Unicamp)   

 Izabela Nogueira (UFRJ)  

 Luis Antonio Paulino (UNESP)  

Moderador: Javier Vadell (PUC Minas)  

 

14h00-16h00 – Mesa 2: Ciências Sociais e Relações Internacionais na China 

Contemporânea 

Membros da Mesa: 

 Rosana Pinheiro-Machado (UFSM)  

 Evandro Menezes (FGV Rio)  

 Tom Dwyer (UNICAMP)  

 Marcos Cordeiro Pires (UNESP) -  

Moderador: Alexandre César Cunha Leite (UEPB)  

16h00-18h00 – Mesa 3: Desafios e Oportunidades para a Relação Brasil-China 

Membros da Mesa: 

 Augusto Castro (Apex-Brasil)  

 Danielly Silva Ramos Becard (UNB)  

 Larissa Wachholz (Vallya)  

 Giorgio Romano Schuttle (UFBAC)  

Moderador: Marcos Costa Lima (UFPE)  

 

23 de outubro de 2018 – Unidade Educacional Praça da Liberdade PUC Minas 

| Auditório Liberdade prédio 01 | Av. Brasil, 2023 – Funcionários  

 

13h30-15h00 – Palestrantes Chineses  

Professor Lin Zhichang, Staff of the Department of American 

and Oceania Affairs of the Chinese People’s Association for Friendship 

with Foreign Countries  

 

Professor Zhang Tenglong, Renmin University 

 

15h30-17h30 – Mesa 4: Filosofia e Cultura da China 

Membros da Mesa: 

 Janaína Câmara da Silveira  

 Plínio Tsai  

 Daniel Bicudo Veras  

Moderador: Leonardo Ramos (PUC MG)   


