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The Future of the Brazil-EU Strategic Relationship: 

Common Challenges and Approaches 
 

Caeni, the Center for the Study of International Negotiations within the Institute for International 

Relations (IRI) of the University of São Paulo (USP), is launching this Call for Papers for a young 

researcher seminar as part of its project Brazil-C-EU, a 3 year project supported by the European 

Union’s Erasmus+ (Jean Monnet) funding round for 2015.This seminar is core to the activities of the 

Brazil-C-EU project, and building Caeni’s capacity in Brazil-EU relations generally, specifically by 

trainings as well as support and resources for Brazilian diplomats and civil society on relevant topics. 

The topic – The future of the Brazil-EU Strategic Relationship – may be read in the broadest 

sense and is open to young researchers of all disciplines interested in current EU-Brazil issues. The 

resulting book project aims to encourage further research and study of Brazil-EU issues, helping in 

particular to identify Master and PhD topics, and to have multidisciplinary content and impacts. 

Brazil is the most important market for the EU in Latin America while the EU is Brazil's first 

trading partner. The current priorities of the Strategic Partnership between Brazil and the EU reflects 

this with the commitment to “promote trade, investment and innovation, and streamline regulation, 

including on competition, thus bringing benefits to business, workers, and consumers” using various 

means. The EU-Brazil Joint Action Plan 2015-2017 was launched at that time, underlining the Parties’ 

commitments to “converge further on the global agenda and on our positions in international fora” 

and to “achieve an ambitious, comprehensive and balanced Association Agreement between 

MERCOSUR and the European Union”. South-South issues feature heavily in the co-operation foreseen 

on foreign policy. The joint goal of further deepening the political dialogue to find convergence 

between the Parties as set out at the Brazil-EU summit in October 2011, remains a challenge. The broad 

spread of joint strategic actions between Brazil and the EU are challenging both for Brazil and the EU 

Member States as they pursue their own policy and regulatory initiatives on such topics at 

macro/micro-regional and national levels. 

This Call for Papers closes on 18 October 2016. Submissions should be sent in English to 
caeni@usp.br. Full papers are preferred. Outlines of 3 pages minimum will be considered. 20 papers 
will be selected and preference given to Brazilian undergraduate, master and PhD students. Results 
will be published in November 2016 and the 2 day seminar held on 14 and 15 February 2017. 
Submissions are requested in English. Submissions in Portuguese should be accompanied by a 1,800 
word abstract in English. Travel and subsistence within Brazil will be covered. The final volume will be 
published in English with abstracts in Portuguese, in 2018. 
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Cofinanciado pelo 
Programa Erasmus+ 

da União Europeia 

CHAMADA PARA TRABALHOS 
 

O Futuro da Relação Estratégica Brasil-União Europeia:  
Desafios e Abordagens Comuns 

 
O Caeni (Centro de Estudos das Negociações Internacionais), no âmbito do Instituto de Relações 
Internacionais (IRI) da Universidade de São Paulo (USP), lança esta chamada para jovens pesquisadores 
como parte do projeto Brasil-Caeni-União Europeia, um projeto de 3 anos financiado pela fundação 
Erasmus+ (Jean Monnet) da União Europeia. Este seminário é parte do núcleo de atividades do projeto 
e servirá de apoio para o fortalecimento da expertise do Caeni nas relações Brasil-União Europeia, 
especificamente na forma de treinamentos, suporte e recursos para diplomatas brasileiros e para a 
sociedade civil em diferentes tópicos. 

O tema – O Futuro da Relação Estratégica Brasil-União Europeia – pode ser interpretado no 
sentido mais amplo e está aberto a jovens pesquisadores de todas as disciplinas que estejam 
interessados nas questões envolvendo o Brasil e a União Europeia. O projeto produzirá um livro cujo 
objetivo é estimular a agenda de pesquisa nos temas relacionados ao Brasil e à União Europeia, em 
particular identificando potenciais temas para serem desenvolvidos em projetos de mestrado ou 
doutorado, com conteúdo multidisciplinar. 

O Brasil é o mercado mais importante da América Latina para a União Europeia, enquanto, por 
outro lado, a União Europeia é o parceiro comercial mais importante do Brasil. As prioridades atuais 
da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia refletem essa importância mútua com o 
compromisso de “promover o comércio, o investimento e a inovação e aperfeiçoar a regulação, 
inclusive aquela que diz respeito à competição, trazendo assim benefícios para empresas, 
trabalhadores e consumidores”. O Plano de Ação Conjunta Brasil-UE 2015-2017 firmou o compromisso 
das duas partes de “maior convergência na agenda global e em nossas posições em fóruns 
internacionais” e de “alcançar um acordo ambicioso, amplo e equilibrado entre o Mercosul e a União 
Europeia”. Questões Sul-Sul estão amplamente contempladas na cooperação prevista em política 
externa. O objetivo conjunto de aprofundar o diálogo político e de encontrar convergência entre as 
partes, como definido no encontro de cúpula de outubro de 2011, permanece desafiador. A 
disseminação de ações estratégicas conjuntas entre Brasil e União Europeia concorre com as iniciativas 
próprias de ambas as partes tanto nos níveis macro/microrregional quanto no nacional. 

Esta chamada para trabalhos se encerra no dia 18 de outubro de 2016. Propostas devem ser 
enviadas para caeni@usp.br.   Trabalhos completos são preferidos, mas serão aceitas para avaliação 
propostas de no mínimo 3 páginas em inglês. 20 papers serão selecionados e será dada preferência 
para pesquisadores brasileiros que estejam na graduação, no mestrado ou no doutorado. Os 
resultados serão publicados em novembro de 2016, e haverá um seminário nos dias 14 e 15 de 
fevereiro de 2017. As propostas devem ser enviadas preferencialmente em inglês. Propostas em 
português devem ser acompanhadas por um resumo de 1800 palavras em inglês. Serão cobertas 
despesas de transporte nacionais e auxílio para todos os estudantes não moradores de São Paulo. O 
volume final será publicado em inglês em 2018. 
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