
NOTAS BIOGRÁFICAS

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho

É pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), professor  
do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade de Brasília  
(Propaga-UnB) e doutor em teoria econômica pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), tendo realizado pesquisa de doutoramento na Universidade  
de Bordeaux, no Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée (GREThA).  
Em 2014, foi pesquisador visitante da Universidade de Columbia, trabalhando no 
Technological Change Lab (TCLab) e no Institute of Latin American Studies (ILAS). 
Além disso, obteve mestrado em economia aplicada pela Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), especialização em administração pública pela Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP) e bacharelado em economia pela Universidade Federal de  
Minas Gerais (UFMG). No meio acadêmico, leciona disciplinas de economia, 
organização das empresas e agronegócio. Na esfera federal, desenvolve e avalia políticas 
públicas de inovações tecnológicas na agricultura. Em 2013, foi agraciado com  
o Prêmio Ruy Miller Paiva da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e  
Sociologia Rural (Sober).

Albert Fishlow

É professor emérito da Universidade de Columbia e da Universidade de Berkeley na 
Califórnia. Tem servido como diretor do Institute of Latin American Studies (Ilas) 
e do Center for Brazilian Studies na Universidade de Columbia. Publicou pesquisas 
com a temática de história econômica, aprofundando-se nas estratégias latino-ame-
ricanas e brasileiras de desenvolvimento, bem como as relações econômicas entre 
países industrializados e em desenvolvimento. Foi senior fellow de Paul Volcker para 
assuntos de economia internacional no conselho de relações exteriores. Serviu como 
vice-secretário assistente de Estado para assuntos interamericanos de 1970 a 1976.  
Em 1999, foi condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul pelo governo 
do Brasil. Anteriormente, foi professor de economia da Universidade da Califórina em 
Berkeley e decano da área de estudos internacionais. Foi também professor visitante 
na Yale School of Management, bem como professor de economia e diretor do centro  
de estudos internacionais da Universidade de Yale. Obteve seu PhD pela Universidade de  
Harvard e bacharelado pela Universidade da Pennsylvania. 


