
14:00 Credenciamento e recepção dos convidados

14:30 Abertura

14:45 Os 10 anos da parceria FAPESP-DFG
  Frank Allgöwer, Vice-Presidente da DFG
  Carlos Henrique de Brito Cruz, Diretor Científico da FAPESP

15:15 Leibniz Lecture: Autonomous cars, smart energy distribution and   
 Industry 4.0: Towards the new cybernetics of the 21st century 
  Frank Allgöwer, Diretor do Institute for Systems Theory and Automatic Control da  
  Universidade de Stuttgart 

16:15 Apresentação de dois projetos em parceria Brasil-Alemanha
 • Dynamical Phenomena in Complex Networks, Elbert E. N. Macau, INPE
 • Role and Mechanism of Action of Anabolic Stimuli on Neuromuscular  
 Trophicity, Isis do Carmo Kettelhut e Luiz Carlos Carvalho Navegantes, FMRP-USP

17:00 Coquetel de encerramento

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e a 

Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa, DFG, têm a satisfação de convidá-lo 

para a celebração dos

Informações atualizadas e inscrições: www.fapesp.br/eventos/dfg10

Evento em inglês  
Vagas limitadas – Inscrições gratuitas

Informações:  
(11) 3838-4216 
meletti@fapesp.br

Sugestões de estacionamento: 
Pio Park - Rua Pio XI, 1320

Tonimar - Rua Jorge Americano, 89

C O N V I T E

Para celebrar esta data especial, a cerimônia de 10 anos de parceria será 

realizada em conjunto com a quarta edição da DFG Leibniz Lecture em São 

Paulo, com o Prof. Dr. Frank Allgöwer, Diretor do Institute for Systems 

Theory and Automatic Control da Universidade de Stuttgart e Vice-Presidente  

da DFG, que apresentará a palestra “Autonomous cars, smart energy 

distribution and Industry 4.0: Towards the new cybernetics of the 21st 
century“. 

A Leibniz Lecture é uma estratégia da DFG para estimular o diálogo entre  

os vencedores do Prêmio Leibniz e a comunidade científica.

28 de setembro de 2016, às 14 horas
FAPESP – Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa – São Paulo 

Programa Preliminar

10 anos de parceria FAPESP-DFG
e para a 

DFG Leibniz Lecture com o Prof. Dr. Frank Allgöwer

A Cibernética, ciência do controle e comunicação em 
máquinas, organismos vivos e organizações sociais 
tem sido um fator fundamental para muitos avanços 
tecnológicos desde a segunda metade do século passado. 
Novos desafios tecnológicos, como a direção de carros 
autônomos em estradas automatizadas, distribuição de 
energia através de redes inteligentes, robótica de enxame, 
vida em cidades inteligentes ou o novo paradigma de 

produção da indústria 4.0, no entanto, exigem um novo tipo de sistemas cibernéticos 
e teoria de controle que ultrapassam as ideias clássicas. A partir dos conceitos de 
feedback e sua importância na natureza e na tecnologia, serão apresentados nessa 
palestra os novos desenvolvimentos e desafios em relação ao controle de redes 
interconectadas de sistemas complexos.

Frank Allgöwer


