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Uma vez mais, o campus da FAAP de Ribeirão 
Preto passou por três dias de intensa movi-
mentação. De 11 a 13 de setembro de 2014 
foi realizada a oitava edição do Fórum FAAP 
de Desenvolvimento, que, a exemplo do que 
vem ocorrendo desde 2007, propicia aos 
seus participantes uma ampla reflexão sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs) estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).
Mais de 110 estudantes de ensino médio de 
Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos, Pontal 
e de Rio Claro, puderam debater o sétimo dos oito ODMs 
– Garantir a sustentabilidade ambiental –, tomando 
parte da oitava edição do Fórum FAAP de Desenvolvi-
mento uma simulação de assembleia da ONU na qual 
os estudantes atuam como diplomatas, defendendo as 
posições dos países para os quais foram previamente 
escolhidos. Para tanto, recebem antecipadamente 
orientação sobre as fontes de pesquisa mais indicadas, 
num guia de estudo que fica disponível para eles ao se 
inscreverem. Recebem também orientação de professo-

res indicados por suas escolas para atuarem 
como conselheiros, acompanhando-os antes 
e durante a fase de simulação.
Alunos do curso de Relações Internacionais 
(RI) da FAAP atuaram na organização do even-
to e como diretores dos grupos de trabalho, 
como se fossem gestores de comitês nas 
reuniões da ONU ou de outras instituições 
multilaterais. O evento tem o apoio das dire-
torias da FAAP e da Faculdade de Economia.

CERIMÔNIA DE ABERTURA
A cerimônia de abertura da oitava edição do Fórum FAAP 
de Desenvolvimento foi conduzida pelo professor José 
Maria Rodriguez Ramos, da Faculdade de Economia, que 
deu as boas-vindas aos delegados inscritos, aos professo-
res conselheiros das escolas participantes, aos membros 
do staff e aos demais presentes. A mesa diretora dos tra-
balhos foi composta pela professora Fernanda Magnotta, 
coordenadora do curso de Relações Internacionais, e pelo 
professor Eder Silva, que leciona no curso de Gerente de 
Cidade no campus da FAAP em Ribeirão Preto.

Em sua oitava edição, 
o 7º Objetivo do Milênio é tema de exame no 
Fórum FAAP de Desenvolvimento

Flagrante da cerimônia de abertura do 8º Fórum FAAP de Desenvolvimento.



A professora Fernanda Magnotta destacou a importância 
do tema do Fórum deste ano, Garantir a sustentabili-
dade ambiental, e falou sobre os trabalhos que seriam 
tratados em cada um dos quatro grupos de trabalho. 
Em seu depoimento, o professor José Maria Rodriguez 
Ramos fez um agradecimento especial aos alunos de 
graduação em RI da FAAP que compuseram o staff desta 
edição do Fórum, bem como um breve relato da história 
do mesmo, lembrando que na primeira edição, realizada 
em 2007, foram simulados os oito ODMs, a fim de que 
se tivesse uma visão geral desta iniciativa das Nações 
Unidas. Na ocasião, cada um dos quatro grupos de tra-
balho em que os participantes foram divididos, debateu 
dois dos oito ODMs.
Ficou definido, naquela ocasião, que nos anos seguintes 
o Fórum focalizaria, a cada ano, um dos ODMs, de tal 
forma que o oitavo objetivo será simulado em 2015, ano 
em que os ODMs deveriam ser atingidos.
Nesse sentido, de 2008 a 2014 foram simulados os 
seguintes objetivos:

á 2008 – Erradicar a extrema pobreza e a fome.
á 2009 – Atingir o ensino básico universal.
á 2010 – Promover a igualdade de gênero e a autonomia 
das mulheres.
á 2011 – Reduzir a mortalidade infantil.
á 2012 – Melhorar a saúde materna.
á 2013 – Combater o HIV/AIDS, a  malária e outras 
doenças.
á 2014 – Garantir a sustentabilidade ambiental.
Também realçou a importância dos modelos de simula-
ção para a formação dos alunos de ensino médio. Nesse 
aspecto, destacou o valor do Fórum como experiência 
didática para a formação acadêmica dos alunos. Através 
dela exercitam a capacidade de negociar e propor solu-
ções para os desafios de cumprir as metas propostas 
pelo 7º ODM.
Na sequência, o professor Eder Silva agradeceu o con-
vite para falar sobre o sétimo ODM e desenvolveu, na 

sua apresentação, diversos aspectos de como a meta é 
importante para o futuro do nosso planeta.
Encerrando a solenidade, o professor José Maria Rodri-
guez Ramos renovou o agradecimento à presença de 
todos, convidando-os para um coquetel de confraterni-
zação.

A SIMULAÇÃO
Para a simulação deste sétimo objetivo, Garantir a sus-
tentabilidade ambiental, os estudantes, atuando como 
delegados dos diferentes países, foram subdivididos em 
quatro grupos de trabalho (GTs), como mostra o Quadro 1:

GRUPOS DE 
TRABALHO TEMAS DIRETORES

GT 1

Fortalecendo 
medidas para um 
desenvolvimento 
sustentável e para 
a reversão da 
perda de recursos 
naturais.

Peter Sturken e 
Gabriella Lemos 
Brackman

GT 2

Buscando 
maneiras de 
reduzir a perda da 
biodiversidade.

Raquel Pereira 
Silva Dell’Agli e 
Carolina Andreosi

GT 3

Fortalecendo 
medidas para 
viabilizar o acesso 
à água potável 
e saneamento 
básico.

Victor Dias 
Grinberg e Julia 
Borges

GT 4

Buscando reduzir 
os índices de 
população 
vivendo em 
condição precária.

Karina Calandrin 
e Bárbara Ilana 
Molitor Perini 

Quadro 1.
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ERRADICAR A EXTREMA 
POBREZA E A FOME

MELHORAR A 
SAÚDE MATERNA

PROMOVER A IGUALDADE 
DE GÊNERO E A AUTONOMIA

DAS MULHERES
ATINGIR O ENSINO 
BÁSICO UNIVERSAL

COMBATER O HIV / AIDS,
A MALÁRIA E OUTRAS 

DOENÇAS

GARANTIR A 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

ESTABELECER UMA PAR-
CERIA MUNDIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO

REDUZIR A
MORTALIDADE INFANTIL
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O staff contou ainda com a participação de Victória 
Junqueira Franco Ribeiro, aluna do sexto semestre 
de RI, responsável pela produção das três edições 
do jornal do evento, distribuídas aos participantes no 
encerramento das atividades de cada dia do Fórum. 
As atividades administrativas foram coordenadas por 
José Vilches, que foi auxiliado por Maria Eduarda Rafael 
Gaidies, alunos de RI.  

Depois de passarem por uma revisão de regras dentro 
de seus respectivos GTs na tarde da quinta-feira, os 
delegados debateram nos dois períodos da sexta-feira 
(dia 12), e votaram os documentos na primeira parte da 
manhã do sábado (dia 13). Além de exercitarem seus 
conhecimentos, os participantes tiveram oportunidade 
de desenvolver outras habilidades e competências, entre 
as quais o trabalho em equipe, a tolerância, a capacidade 

O professor José Maria 
Rodriguez Ramos e o 

aluno Victor Dias Grinberg, 
integrantes da Comissão 

Organizadora do 8º Fórum 
FAAP de Desenvolvimento, 

abrem oficialmente o evento. 

Eder Silva, professor do curso de Gerente de 
Cidade na sede da FAAP em Ribeirão Preto, 
durante a palestra de inauguração do 8º 
Fórum FAAP de Desenvolvimento. 

Professor Gustavo Bueno e a delegação do Colégio FAAP 
de Ribeirão Preto, durante coquetel de confraternização.

Alguns membros do staff e os professores conselheiros, após reunião  de avaliação do evento. 



de negociação, a liderança, a cidadania, a 
ética e o respeito.
Seguem-se alguns detalhes do andamento 
dos quatro GTs durante o processo de ela-
boração das propostas de resoluções.

GRUPO DE TRABALHO 1 (GT1)
O GT1 debateu o desenvolvimento sus-
tentável e a perda de recursos naturais. O 
comitê se posicionou em diversas frentes, 
para proporcionar a chegada ao objetivo. 
Foram abordados temas como a emissão 
de gases de efeito estufa (GEE), a redução 
da perda de cobertura vegetal e fontes de 
energia renováveis, entre outros. Como solu-
ção foi possível chegar a um objetivo comum 
para o investimento em biomassa, ajudando, 
assim, a redução dos efeitos do lixo dos 
grandes centros e criando meios para uma 
fonte mais sustentável de crescimento. Foi 
realizado um acordo em que os maiores emissores de GEE 
se comprometeram a reduzir as emissões de gases e criar 
organismos para fiscalizar o cumprimento dos objetivos. 
Sendo possível chegar ao objetivo do grupo, atingir um 
futuro próspero para a atual geração, sem comprometer 
a vida das futuras.

GRUPO DE TRABALHO 2 (GT2)
O GT2 debateu como reduzir a perda de biodiversidade 
do planeta e como é possível preservar essa riqueza. 
Basicamente, biodiversidade refere-se ao grande número 
de categorias de tudo o que é vivo e habita esse planeta. 
O conceito em questão diz respeito a todas as espécies 
da fauna, flora e micro-organismos que se relacionam de 
maneira complexa nos muitos ecossistemas que existem, 
denotando a abundância da diversidade de categorias 
biológicas na Terra. A redução da biodiversidade compro-

mete a vida na Terra na medida em que a disponibilidade 
de recursos naturais para nossa sobrevivência diminui, 
afetando os ecossistemas relacionados à produção de 
alimentos, nutrição, água e saneamento.

GRUPO DE TRABALHO 3 (GT3)
O GT3 do Fórum FAAP de Desenvolvimento de 2014 
discutiu medidas para viabilizar o acesso à água potável 
e o saneamento básico. Os delegados envolvidos na 
discussão se dividiram regionalmente, com o objetivo 
de implementar novas medidas para a melhor alocação 
dos recursos hídricos e o estabelecimento de parcerias 
mundiais para o investimento em infraestrutura. Além 
disso, o comitê elaborou a criação de um fundo para 
países africanos, que seria enviado para países com ne-
cessidades mais prementes. Também contariam com o 
apoio do Banco Mundial, para auxiliar os investimentos 

em estrutura sanitária, e com o FMI (Fundo 
Monetário Internacional), para o equilíbrio na 
balança de pagamentos dos países e para faci-
litar a obtenção de mais recursos financeiros 
para o investimento no setor hídrico. 

GRUPO DE TRABALHO 4 (GT4)
O tema de trabalho do GT4 foi a redução de 
índices de população vivendo em condição 
precária. O comitê analisou a moradia nas 
seguintes situações: aqueles que estão se 
transferindo das zonas rurais; os refugiados 
em decorrência de conflitos, e aqueles lugares 
onde há muita pobreza, como nas favelas. 
Para melhorar as condições de moradia des-
sas pessoas, os delegados criaram sistemas 
inteligentes, com base na sustentabilidade, 
para poder modificar o dia a dia de quem 
sofre devido a esses problemas. Também 
pensaram em medidas a longo prazo, como, 

Delegados do GT 3 em processo de votação.

Delegados do GT 4 em debate não moderado.
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por exemplo, com investimento na área da educação, 
para poder prevenir problemas para as futuras gerações.

Na edição deste ano participaram os seguintes colégios:
á Colégio FAAP, de Ribeirão Preto
á Colégio FAAP, de São Paulo
á Colégio Objetivo, de Rio Claro
á Collegium Sapiens, de São Carlos 

á Educativa - Cooperativa Educacional, de São Carlos
á Escola Estadual Alberto Santos Dumont, de Ribeirão 
Preto
á Escola Estadual Otoniel Mota, de Ribeirão Preto
á Escola Estadual Profª Yolanda Luiz Sicchieri, de Pontal
á Escola Estadual Profª Dolores Belém Novaes, de 
Pontal

DEBUTANTE
Os alunos do Colégio Objetivo, da cidade de Rio Claro, 
tiveram oportunidade de participar, pela primeira vez, 
do Fórum FAAP de Desenvolvimento, com um grupo de 
12 alunos.
Os professores Fábia Alves e Sérgio Bera, responsáveis 
pela inscrição dos delegados, expressaram sua alegria 
por terem proporcionado esta oportunidade a seus alu-
nos e comentaram que estarão presentes no Fórum de 
Desenvolvimento em 2015. 

Componentes do GT 1, que teve como diretores 
Peter Sturken e Gabriella Lemos Brackman.

 Integrantes do GT 3, com a diretora Julia Borges. 

GT 2, dirigido por Raquel Pereira Silva Dell’Agli e Carolina Andreosi.

Os diretores Karina Calandrin e Bárbara Ilana Molitor 
Perini posam ao lado dos delegados do GT 4.



“Olá, meu nome é Filipe de Andrade, atu-
almente tenho 24 anos, sou professor de 
Ciências Biológicas há dois anos. Graduei-
-me no ano de 2012 no curso de Ciências 
Biológicas pelo Centro Universitário Cla-
retiano de Batatais. Posteriormente, em 
2013, pós-graduei-me em um curso lato 
sensu de Ensino de Ciências e Biologia, pela 
mesma instituição de ensino. Atualmente, 
sigo com a pesquisa na área da educação 
para meu futuro mestrado.
Leciono na Escola Estadual Alberto Santos 
Dumont há dois anos, da qual fui aluno até 
concluir a educação básica, e ao voltar a um 
ambiente familiar como docente fui recebi-
do afetivamente pelas professoras Laicy e 
Vera Borges, com as quais aprendo muito 
até hoje. Ao conhecê-las, fiquei ciente do 
projeto Fórum FAAP e fiquei maravilhado 
com o tema, pois admiro a situação de 
professores e alunos trabalhando juntos 
por uma causa nobre.  
No ano de 2014, infelizmente, tanto nossa 
ilustre professora Laicy como a professora 
Vera Borges deixaram seus cargos na escola 
em que lecionaram por anos. Porém, a 
dedicada Laicy, conhecendo meu interesse 
e paixão pelo Fórum desde anos atrás, 
convidou-me para coordenar o evento. No 
momento fiquei sem chão, pois sabia que 
seria uma experiência única e inesquecível. 

Aceitei sem demorar mais de um segundo e 
logo estávamos – eu e nossos vinte alunos 
da Alberto Santos Dumont selecionados 
criteriosamente – preparando-nos para o 
Fórum FAAP 2014.
No decorrer do evento tudo aquilo que eu 
tinha de expectativa foi atendido e supe-
rado. Tanto o staff quanto os diretores nos 
atenderam de maneira atenciosa e polida, 
de forma impecável.
O Fórum interage com o aluno, colocando-
-o diante de uma responsabilidade imensa, 
enfrentando situações e problemas que 
são, de fato, desafios globais do planeta.
No primeiro dia nos vimos em um ambiente 
de reconhecimento e esclarecimento muito 
agradável por parte de todos. Tivemos a 
possibilidade de conhecer sobre a institui-
ção e aqueles que estariam participando 
conosco durante o evento. E até o final da 

noite os delegados se entregaram de corpo 
e alma para o treinamento das sessões que 
ocorreriam no dia seguinte.
Posteriormente, na sexta-feira, assistimos 
de perto esta interação realística da simu-
lação da ONU. Cada um dos delegados 
assumiu um papel ofensivo e defensivo em 
seus argumentos. Acredito que neste ponto 
chegamos a um clímax de aprendizado, 
pois o discente nada vê além da conquista 
própria em saber ouvir e falar. No mesmo 
dia, a participação em uma dinâmica com o 
professor José Maria, staff e outros profes-
sores participantes do evento, ofereceu-nos 
a oportunidade de debatermos a respeito 
das dificuldades que o professor encontra 
hoje em sala de aula. A conclusão unânime 
é que as gerações passam e as técnicas 
de aprendizado devem acompanhar as 
gerações, atendendo da melhor forma 
uma relação harmoniosa entre professor, 
conhecimento e os alunos.
No último dia de evento observamos ideias 
inovadoras, formação de opiniões conjun-
tas, debates e, por fim, uma proposta de 
resolução para cada grupo de trabalho, 
que veio através de um olhar diferente de 
todos os delegados. E assim foi elaborada 
uma solução global para se alcançar a 
sétima meta.
Acredito que este é um dos melhores e mais 
gratificantes eventos de que já participei na 
minha carreira acadêmica e, com certeza, 
desejo em 2015, em que será debatida 
última meta, participar novamente com 
meus alunos desta experiência incrível!

DEPOIMENTO DO PROFESSOR 
CONSELHEIRO FILIPE DE ANDRADE 
(EE OTONIEL MOTA – RIBEIRÃO PRETO)

Na plenária final, os diretores Karina Calandrin, Júlia Borges, Raquel Pereira Silva Dell’Agli 
e Peter Sturken fizeram um relato do desenrolar dos trabalhos em seus respectivos GTs.

Filipe de Andrade.
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ENTREVISTAS COM ALUNOS 
QUE PARTICIPARAM DA 

8ª EDIÇÃO DO FÓRUM 
FAAP DE DESENVOLVIMENTO

NOME: VALENTINA RIBEIRO
IDADE: 17 ANOS
ESCOLA: COLÉGIO FAAP - SÃO PAULO

Qual a sua história no Fórum FAAP de 
Desenvolvimento?
Sempre me interessei em melhorar o 
mundo. Isso foi sempre uma meta para 
mim. Quando me informaram do Fórum, 
foi algo que chamou minha atenção. Iria 
representar o Brasil, país em que moro. 
Assim, aceitei na hora. Poder conhecer a 
opinião dos outros países é algo realmente 
interessante.

Qual a sua opinião sobre o tema dessa 
edição do evento?
Este é um tema que aparenta ser fácil, 
mas é muito complicado. Temos de achar 
medidas para melhorar o desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais sem ir 
contra a política externa de muitos países. 
Mas é algo de que antes eu não possuía 
conhecimento, hoje é diferente e aprendi 
muito no Fórum.

NOME: JULIANA AIDÊ BORTOLOTTI
IDADE: 15 ANOS 
ESCOLA: OBJETIVO RIO CLARO

Qual a sua história no Fórum FAAP de 
Desenvolvimento? 
Esta é a primeira vez que participo do 
Fórum FAAP.

Qual a sua opinião sobre o tema dessa 
edição do evento? 
O tema desta edição sobre como fortalecer 
medidas para viabilizar o acesso à água 
potável e o saneamento básico tem uma 
finalidade bem cooperativa, pois cada país 
apresenta propostas para tentar cooperar 

com tais problemas enfrentados ao redor 
do mundo. Porém, é algo bem difícil de 
alcançar, pois é necessário que todos se 
envolvam e que o seu exemplo sirva para as 
próximas gerações. Acredito ser um tema 
muito discutido atualmente e possível de 
ser alcançado em longo prazo.

NOME: MARINA PAOLILLO BARBOZA
IDADE: 17 ANOS
ESCOLA: EDUCATIVA - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA - SÃO CARLOS

Qual a sua história no Fórum FAAP de 
Desenvolvimento?
Após a experiência do meu professor de 
geografia com o Fórum FAAP em edi-
ções passadas, a iniciativa de participar 
da simulação foi proposta na Educativa. 
Muitos alunos, dentre eles eu, demonstra-
ram grande interesse pelo projeto. Coube 
aos professores indicarem aqueles que 
representariam a escola. Para mim, é um 
grande privilégio estar aqui. Porém, muito 
mais que um privilégio, foi uma experiência 
riquíssima, ao deparar-me com desafios e 
testes de conhecimento que completam o 
ensino tradicional.

Qual a sua opinião sobre o tema dessa 
edição do evento?
O tema dessa edição do evento é de re-
levância generalizada. Espero que, com 
o enfoque da 7ª meta do milênio, sejam 
democratizadas as discussões sobre o 
tema, pois, muitas vezes, o debate fica 
restrito a governos e empresas, mas, na 
verdade, é relevante para toda popu-
lação, a qual direta e indiretamente é 
afetada pelos danos ambientais e ações 
insustentáveis. A 7ª meta é importante 

para que o indivíduo tome consciência 
do seu papel e da interação homem/
ambiente, pois, além de sermos agentes 
modificadores do ambiente, somos tam-
bém partes integrantes dele.

NOME: LUCAS GMEINER ALLEOTTI
IDADE: 17 ANOS
ESCOLA: COLÉGIO FAAP - RIBEIRÃO PRETO

Qual a sua história no Fórum FAAP de 
Desenvolvimento?
No primeiro ano do colegial logo me 
interessei pelo curso que preparava para 
o Fórum, por conta da minha paixão por 
geopolítica. No mesmo ano participei da 
primeira vez do Fórum FAAP de Ribeirão 
Preto, representando a China. Ainda não 
estava suficientemente preparado, porém 
foi uma experiência muito gratificante a 
qual me levou participar do ano seguinte 
no Fórum FAAP de São Paulo. Um evento 
muito mais abrangente e complexo, onde 
pude observar realmente como são apli-
cados os trabalhos e resoluções da ONU, 
o que me motivou a participar novamente 
em 2013 e 2014. Apesar de não querer 
seguir na carreira diplomática, tomei muito 
gosto pelas simulações, as quais me trou-
xeram muito conhecimento e experiência 
no assunto.

Qual a sua opinião sobre o tema dessa 
edição do evento?
Apesar de ser um tema interessante e de 
grande importância para a humanidade, 
estou ansioso para que o Fórum de Ribei-
rão Preto possa se expandir e aproximar-se 
também das outras discussões da ONU, 
adotando temas ainda mais fortes, com-
plexos e polêmicos.



ENCERRAMENTO
A cerimônia de encerramento foi conduzida pelo pro-
fessor José Maria Rodriguez Ramos. Após agradecer a 
presença de todos, ele passou a palavra à professora Fer-
nanda Magnotta, que resumiu em breves considerações 
o sentimento de satisfação e alegria por ter participado 
deste modelo de simulação. A seguir, os quatro diretores 
dos GTs apresentaram um resumo da participação dos 
delegados nos respectivos comitês. Os depoimentos 
seguiram a ordem dos grupos: Peter Sturken, do GT1; 
Raquel Pereira Dell’Agli, do GT2; Júlia Borges, do GT3; e 
Karina Calandrin, do GT4.
Os quatro diretores destacaram o elevado comprometi-
mento dos delegados de seus respectivos GTs e afirma-
ram que superaram amplamente as expectativas, quer 
pelo preparo anterior, quer pelo amadurecimento durante 
as sessões de trabalho. Todos reconheceram também que 
isso só foi possível graças à eficiência e dedicação dos 
professores conselheiros, que não mediram esforços no 
sentido de garantir as melhores condições à participação 
de seus alunos.
Dando continuidade à cerimônia, um delegado repre-
sentante de cada grupo de trabalho leu a proposta de 
resolução aprovada no seu comitê, fruto dos dois dias 
de trabalho dos delegados. Participaram da leitura os 
alunos Mateus Marques, Camila Vieira, Vinícius Lagguzi e 
Marina Melo. A seguir, Victor Dias Grinberg, responsável 
pela organização do Fórum, fez um breve discurso, e com 

a tradicional batida do malhete, declarou encerradas as 
atividades do 8º Fórum FAAP de Desenvolvimento.
Por último, o professor José Maria Rodriguez Ramos 
sublinhou a importância do tema deste ano, Garantir a 
sustentabilidade ambiental, e convidou os alunos e pro-
fessores a estarem presentes na nona edição do Fórum 
FAAP de Desenvolvimento, a ser realizada em 2015, em 
que será debatido o oitavo e último ODM, Estabelecer 
uma parceria mundial para o desenvolvimento. O 
Fórum do próximo ano coincide com o encerramento 
oficial dos ODMs, um conjunto de metas propostas em 

O staff do 8º Fórum FAAP de Desenvolvimento (da esquerda para a direita): professora Fernanda Magnotta, José Vilches, Julia Borges, Victor Dias Grinberg, 
Raquel Pereira Silva Dell’Agli, Victória Junqueira Franco Ribeiro, Maria Eduarda Rafael Gaidies, Carolina Andreosi, Karina Calandrin, Peter Sturken, Gabriella 
Lemos Brackman, Bárbara Ilana Molitor Perini  e professor José Maria Rodriguez Ramos. 

Professora Fernanda Magnotta, coordenadora do curso 
de Relações Internacionais, no discurso de encerramento 
dos trabalhos do 8º Fórum FAAP de Desenvolvimento.
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setembro do ano 2000 para 
serem atingidas pelos países 
até 2015, por meio de ações 
concretas dos governos e da 
sociedade. A declaração 
do milênio, que fixou os 
oito objetivos, foi aprovada 
e assinada por 192 países, 
entre eles o Brasil. 

Delegados, professores 
conselheiros e staff 

durante a solenidade 
de encerramento do 8º 
Fórum FAAP de Desen-

volvimento.

A tradicional foto de todos os participantes do Fórum FAAP de Desenvolvimento na entrada da FAAP de Ribeirão Preto. 


