
Alumnus da WWU é o novo Presidente da CAPES 
 
Desde 10 de junho último o Prof. Abílio Baeta Neves é o novo Presidente da Fundação 
CAPES Ministério da Educação. Com isso ele assume esse importante cargo pela segunda 
vez, já que também o ocupou entre 1995 e 2003. 
 
Após seus estudos de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Baeta Neves completou 
em 1985 seu doutorado em 
Ciências Políticas pela 
Universidade de Münster. Mais do 
que um simples alumnus ele se 
engajou desde então na 
consolidação da WWU como 
universidade de referência nas 
relações Brasil-Alemanha em 
ensino, pesquisa e inovação. Assim, 
por exemplo, ele teve um papel 
preponderante na criação do Centro 
Brasileiro da WWU. Ele tomou 
parte das primeiras discussões , que 

levaram à idéia de formação de uma estrutura para congregar e apoiar as atividades da WWU 
com o Brasil sob um único teto. Esteve presente à cerimônia de inauguração do Centro 
Brasileiro e abriu em 2012 juntamente com o Pro-Reitor de Pesquisas Stephan Ludwig 
oficialmente o Escritório de Representação no Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) 
em São Paulo. Esteve também envolvido nas conversas para o estabelecimento da “Cátedra 
Brasil” na Universidade de Münster, única na Alemanha. 
 
O Prof. Dr. Abílio Baeta Neves foi agraciado em 2011 com o título "Embaixador Honorário 
da WWU", em reconhecimento “aos seus méritos em prol do renome internacional da WWU 
Münster” – conforme assentado no certificado. Na ocasião, o título foi concedido pela 
primeira vez.  
 
Baeta Neves possui um profundo conhecimento sobre o panorâma universitário da Alemanha 
e é considerado pelas organizações científicas alemãs DAAD, DFG e Fundação Umboldt 
como um respeitável parceiro de contato para a cooperação com o Brasil. Mesmo após 
terminado seu primeiro mandato, ele continuou apoiando a CAPES em suas relações com a 
Alemanha.  
 
O Centro Brasileiro se alegra muito com as boas perspectivas de continuidade da parceria 
entre a CAPES e a WWU e deseja a Abilio muito sucesso nessa sua nova e nos tempos atuais 
certamente desafiadora tarefa.  
 
 


