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Parceiros em 2019
Os projetos foram desenvolvidos em colaboração com vários parceiros, entre os quais:



Governo do Egito;



Governo do Quênia (Secretaria de Proteção Social);
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Agência Alemã de Cooperação Internacional (Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit — GIZ), em nome do Ministério Federal Alemão de Desenvolvimento
Econômico e Cooperação (BMZ);
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Projetos do IPC-IG em andamento

Produção de conhecimento
• Melhoria da sensibilidade às
necessidades das crianças do
componente de monitoramento e
avaliação dos programas de transferência
de renda Takaful e Karama, no Egito.
• Apoio à produção de conhecimento e
análise de políticas de proteção social na
região do Oriente Médio e Norte da África
(Middle East and North Africa — MENA).
• Monitoramento e avaliação das Vilas
Olímpicas no Rio de Janeiro.
• Criando oportunidades para jovens
vulneráveis: ouvindo suas vozes para
informar políticas.
• Estudos e propostas para medidas
rumo à realização do ODS 6: garantindo a
disponibilidade e a gestão sustentável de
água e o saneamento a todos.
• Estudos acerca dos desafios para o Brasil
em 2018 e 2019.
• Avaliação de impacto dos programas
Pró-Semiárido e Dom Helder Câmara
Fase II.

• Suporte ao Ministério de Proteção Social
do Quênia para revisar e atualizar a
Política Nacional de Proteção Social
(National Social Protection Policy — NSPP)
e facilitar o diálogo entre o governo e
partes interessadas.
• Gastos com a Mudança Climática no Brasil.

Compartilhamento
de conhecimento
• Sinergias entre sustentabilidade, conservação e
restauração florestal e desenvolvimento agrícola:
um mapa para a economia rural brasileira do século 21.
• Aprendizagem global e compartilhamento
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• Portal de compartilhamento de conhecimento sobre
a proteção social (socialprotection.org).

• Proteção social em áreas rurais na região
do Oriente Próximo e Norte da África
(NENA) — sistemas existentes e
cobertura estimada.
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o Escritório Regional do UNICEF para a
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• Apoio aos Escritórios de Países da
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unificada de proteção social no Marrocos.

Fortalecimento
de capacidades
• Desenvolvimento e implementação de um programa
de desenvolvimento de capacidades para aprimorar
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Visão geral
O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) orgulhosamente
apresenta o seu Relatório de Atividades de 2019, detalhando as principais atividades,
os projetos e as conquistas que foram do ano. O IPC-IG é um fórum global de ponta para
o diálogo Sul-Sul sobre políticas de desenvolvimento, e seu trabalho reflete sua missão
de promover o diálogo sobre políticas e facilitar o aprendizado entre países em
desenvolvimento sobre políticas sociais para o crescimento inclusivo.
Com a disseminação deste Relatório de Atividades, o Centro busca prestar contas do seu
trabalho com os respectivos parceiros, doadores e a sociedade em geral, fornecendo dados
transparentes e precisos sobre os projetos conduzidos durante o ano.
Desde sua fundação em 2002, o Centro vem fornecendo serviços e ferramentas para
fortalecer as capacidades institucionais de países para desenhar, monitorar e avaliar políticas
sociais. Com seus parceiros, decisores políticos e especialistas, o IPC-IG desenvolve soluções
para fortalecer capacidades e recursos humanos e institucionais.
O Centro é guiado por uma parceria entre o Governo do Brasil e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Também conta com o apoio da Agência Brasileira
de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores.
As abordagens inovadoras utilizadas pelo IPC-IG giram em torno de três pilares: produção
de conhecimento, compartilhamento de conhecimento e fortalecimento de capacidades:


Produção de conhecimento: realizando pesquisas e estudos, como análises
e avaliações de políticas.



Compartilhamento de conhecimento: facilitando o intercâmbio de experiências inovadoras
e iniciativas entre os países do Sul.



Fortalecimento de capacidades: fornecendo e facilitando a construção colaborativa
de atividades de capacitação e fluxos de conhecimento entre os países do Sul.

Este Relatório abrange o período entre 1º de janeiro até 30 de setembro de 2019.
Divide-se em três capítulos principais, os quais apresentam informações a respeito
de projetos e de atividades de pesquisa realizados sobre os produtos de
conhecimento publicados durante o ano. Os projetos e as atividades estão agrupados
nos três pilares citados anteriormente: produção de conhecimento (14 projetos);
compartilhamento de conhecimento (3 projetos e a participação da equipe do IPC-IG
em 43 seminários nacionais e internacionais); e fortalecimento de capacidades
(3 projetos).
As informações são apresentadas na forma de tabelas, que ilustram parceiros, objetivos,
resultados, e fornecem um sumário operacional de cada projeto, acompanhadas por um
retrato dos produtos e resultados práticos. Finalmente, o Relatório apresenta a equipe do
Centro em 2019.
Nossos agradecimentos sinceros às equipes de Operações, Comunicações, TI e Publicações,
cujos nomes nem sempre aparecem nessas tabelas. Sua contribuição é imprescindível para
o sucesso de muitas das atividades do Centro e não há dúvida quanto ao valor que agregam
à qualidade de nosso trabalho. O apoio que fornecem garante a alta qualidade e a rápida
entrega dos produtos.

Projetos e áreas temáticas
Em 2019, o Centro expandiu seu portfólio, ampliando seus campos temáticos de atividade,
especialmente na intersecção de questões ambientais e de proteção social, principalmente
no que diz respeito às mudanças climáticas e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Até setembro, o Centro havia implementado 20 projetos nas áreas de proteção social,
cooperação Sul-Sul, monitoramento e avaliação (M&A), segurança alimentar e nutricional,
desenho de políticas públicas e fortalecimento de capacidades no Brasil, Egito, Quênia,
Moçambique, países na região do Oriente Médio e Norte da África (Middle East and North
Africa — MENA) e no Sul da Ásia.
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conhecimento
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As atividades de produção de conhecimento do Centro incluem os resultados de projetos de
pesquisa e as publicações. Elas responderam às demandas de países do Sul e orientaram 14 projetos
de pesquisa para desenhar, analisar e avaliar políticas públicas. Para consolidar o conhecimento
reunido durante essas atividades, 109 publicações foram lançadas em vários formatos e idiomas.

As publicações do IPC-IG também servem para compartilhar conhecimentos preexistentes e
recém-produzidos com um público global que inclui decisores políticos, acadêmicos, membros
da mídia e da sociedade civil, para enriquecer o debate internacional na arena de cooperação
Sul-Sul. A seguir, são apresentados os projetos realizados em 2019.

Projetos
1. Melhoria da sensibilidade às necessidades das crianças do componente de monitoramento e avaliação dos programas de transferência de renda Takaful e Karama, no Egito
Nome

Melhoria da sensibilidade às necessidades das crianças do componente de monitoramento e avaliação dos programas de transferência de renda Takaful e Karama, no Egito

Doador

UNICEF

Início

Dezembro de 2016

Fim

Dezembro de 2020

Parceiros

Governos nacionais e UNICEF

Resultados principais

Melhorar a sensibilidade às necessidades das crianças do componente de M&A dos programas de transferência egípcios Takaful e Karama, por meio de assistência prestada
ao Ministério de Solidariedade Social para alcançar os seguintes objetivos: integrar indicadores infantis com o quadro de monitoramento e avaliação do programa; adquirir
as ferramentas e capacidades necessárias à coleta de dados referentes aos indicadores propostos; e fornecer orientações quanto à implementação de condicionalidades

Produtos principais

1. Proposta para a integração de indicadores de M&A centrados em crianças
2. Desenho de metodologia e ferramentas de M&A necessárias para monitorar os indicadores infantis
3. Desenvolvimento de uma ferramenta de relatório e apoio à sua implementação
4. Treinamento em M&A centrado em crianças e em novas ferramentas

Equipe em 2019

Coordenadores: Fábio Veras Soares e Rafael Guerreiro Osorio
Pesquisadora: Raquel Tebaldi
Apoio: Mohamed Ayman Abdelhameed

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o IPC-IG estabeleceram parceria em um
projeto de pesquisa para revisar e melhorar a sensibilidade às necessidades das crianças nos
sistemas de M&A dos principais programas de transferência de renda do Egito, Takaful e Karama.
O Centro forneceu assistência ao Ministério da Solidariedade Social do país para produzir e

integrar dados sensíveis à criança sobre pobreza e vulnerabilidade nas estruturas de M&A dos
programas. O IPC-IG também desenvolveu e apoiou o Ministério com a institucionalização da
metodologia e com ferramentas para coleta de dados sobre os indicadores infantis propostos,
bem como no desenvolvimento de uma estrutura para futuras avaliações de impacto do projeto.

Relatório de Atividades 2019 Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo
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2. Apoio à produção de conhecimento e análise de políticas de proteção social na região do Oriente Médio e Norte da África (Middle East and North Africa — MENA)
Nome

Apoio à produção de conhecimento e análise de políticas de proteção social na região do Oriente Médio e Norte da África (Middle East and North Africa — MENA)

Doador

UNICEF

Início

Fevereiro de 2017

Fim

Dezembro de 2019

Parceiros

Escritório da UNICEF para o Oriente Médio e Norte da África (MENARO)

Resultados principais

Fornecer apoio à produção de conhecimento e à análise de políticas de proteção social na região MENA (escopo: todos os países com representação do UNICEF
MENA); e fornecer suporte técnico remoto aos 16 escritórios do UNICEF em países da região, bem como suporte técnico presencial em casos específicos

Produtos principais

1. Uma série de cinco produtos de conhecimento, seguidos por quatro webinars correspondentes:
Overview of Non-contributory Social Protection Programmes in the Middle East and North Africa (MENA) Region Through a Child and Equity Lens
(incluindo 20 One Pagers) (publicado)
Children’s Right to Social Protection in the Middle East and North Africa Region — an Analysis of Legal Frameworks from a Child Rights Perspective (publicado)
Building Shock-Responsive National Social Protection Systems in the MENA Region
Fiscal space for child-sensitive social protection in the MENA region (publicado)
The Role of Social Protection in Young People’s Transition to the Workplace (YPTW) in MENA (publicação prevista para 2020).
2. Fornecer suporte remoto e presencial para iniciativas de proteção social aos escritórios locais da UNICEF na região MENA: Djibouti (remoto e presencial);
Irã (remoto); Líbano (remoto e presencial) Marrocos (remoto e presencial); Tunísia (remoto e presencial); Sudão (remoto e presencial)
3. Webinars organizados até outubro de 2019:
Overview of Non-contributory Social Protection Programmes in the Middle East and North Africa (MENA) Region through a Child Lens (28 de novembro de 2017)
Changes in the provision of social protection in MENA since the Arab uprisings (11 de junho de 2018)
Children’s Right to Social Protection in the Middle East and North Africa — An analysis of legal frameworks from a child-rights perspective (2 de outubro de 2018)
Building Shock-Responsive National Social Protection Systems in the MENA Region (6 de dezembro de 2018)
4. Edição especial da principal publicação do Centro, a revista Policy in Focus: ”Social Protection after the Arab Spring” (disponível em inglês, francês e árabe)
5. Comunidade online na plataforma socialprotection.org: “Social Protection in the Middle east and North Africa Region”
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Equipe em 2019

Coordenadores: Fábio Veras Soares e Rafael Guerreiro Osorio
Pesquisadores: Anna Carolina Machado, Carolina Bloch, Pedro Arruda, Raquel Tebaldi, Sergei Soares e Wesley Silva
Estagiários: Lea Smidt, Yannick Markhof e Beatriz Burattini
Apoio: Mohamed Ayman Abdelhameed, Nicolo Bird e Mohamed Anwer Idris Mohammed Musa

No âmbito desse acordo entre agências das Nações Unidas, o IPC-IG, em parceria com
a UNICEF MENARO, apoia a produção de conhecimento na área de proteção social e
fornece análise sobre políticas em todos os 20 países da região do MENA. Em 2019, o
Centro forneceu suporte técnico remoto e presencial para escritórios da UNICEF na região,

especialmente na Tunísia e no Sudão. Além disso, representantes do Centro participaram
da Reunião da Rede de Políticas Sociais da UNICEF MENA em Amã, apresentando uma
visão geral dos resultados dos projetos para representantes de vários escritórios da
UNICEF na região.
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3. Monitoramento e avaliação das Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro
Nome

Monitoramento e avaliação das Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro

Doador

Nike

Início

Agosto de 2017

Fim

Novembro de 2019

Parceiros

Subsecretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro (SUBEL) e Nike

Resultados principais

Fornecer suporte ao monitoramento e à avaliação das metas do projeto da Nike para 22 Vilas Olímpicas na cidade do Rio de Janeiro

Produtos principais

1. Projeções para as vilas
2. Desenvolvimento de indicadores de monitoramento
3. Criação e desenvolvimento de perfis para as vilas
4. Análise de bases de dados

Equipe em 2019

Coordenadora: Diana Sawyer
Pesquisadores: Mariana Hoffmann, Wesley Silva, Tamara Santos e José Henrique Monteiro da Silva

O IPC-IG está conduzindo o monitoramento e a avaliação das metas iniciais e intermediárias do
projeto. Em 2019, o Centro entregou produtos relacionados à segunda fase, incluindo um relatório
de monitoramento intermediário de 19 Vilas Olímpicas, para os anos de referência 2016/2018.
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O relatório engloba indicadores que medem o alcance gradual das metas. A equipe também
desenvolveu apresentações dos principais resultados do relatório para parceiros-chave, tais como o
Impacto Comunitário Global da Nike, coordenadores da SUBEL e representantes das Vilas Olímpicas.
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4. Criando oportunidades para jovens vulneráveis: ouvindo suas vozes para informar políticas
Nome

Criando oportunidades para jovens vulneráveis: ouvindo suas vozes para informar políticas

Doador

Fundación Espacio Público

Início

Outubro de 2017

Fim

Data a ser determinada

Parceiros

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Resultados principais

Produzir um estudo para influenciar a elaboração de políticas com o objetivo de facilitar a participação dos jovens nos sistemas de trabalho educacionais, com base
em estudos originais, produzindo recomendações para o Brasil

Produtos principais

1. Estudos quantitativos sobre os jovens
2. Estudos qualitativos sobre os jovens
3. Análise dos resultados do projeto e das recomendações para políticas
4. Disseminação dos resultados e incidência

Equipe em 2019

Coordenadoras: Enid Rocha A. Silva e Diana Sawyer
Pesquisadores: Claudia Silva e Joana Costa
Apoio: Fernando Campos Leza

Nesse projeto em parceria com a Fundación Espacio Público, do Chile, o IPC-IG somou
esforços com o Ipea para produzir um estudo com base em novas pesquisas, com o objetivo
de influenciar a criação de políticas no sentido de facilitar a participação dos jovens nos

sistemas de trabalho e educação, produzindo recomendações para o Brasil. Em 2019,
o Centro produziu uma versão em português do produto principal, para fortalecer a
disseminação do projeto.
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5. Estudos e propostas para medidas rumo à realização do ODS 6: garantindo a disponibilidade e a gestão sustentável de água e o saneamento a todos
Nome

Estudos e propostas para medidas rumo à realização do ODS 6: garantindo a disponibilidade e a gestão sustentável de água e o saneamento a todos

Doador

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Brasil

Início

Outubro de 2017

Fim

Junho de 2019

Parceiros

Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e PNUD Brasil

Resultados principais

Estudar e propor uma estratégia para programas e políticas públicas de gestão que contribuam para a realização do ODS 6 (abastecimento de água,
esgotamento e elementos para o descarte final), fornecendo informações de suporte à ANA na implementação e no monitoramento do ODS 6 no Brasil

Produtos principais

1. Mapeamento de elementos essenciais que contribuem para, ou prejudicam, a implementação e o monitoramento do ODS 6
2. Elaboração de uma proposta de orientação para a implementação do ODS 6
3. Elaboração de uma proposta de orientação para o monitoramento do ODS 6

Equipe em 2019

Coordenadores: Gesmar dos Santos (Ipea) e Diana Sawyer
Pesquisadores: Julio Issao Kuwajima e Luiz Augusto Bronzatto
Apoio: Leisy Mikaelly Alves Teixeira

Neste projeto de pesquisa, o IPC-IG e o Ipea juntaram os esforços e a expertise
de suas equipes para fornecer apoio à ANA e ao PNUD Brasil na implementação
e no monitoramento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6: 
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Garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento a todos no Brasil.
Em 2019, o IPC-IG e parceiros produziram relatórios técnicos para informar à ANA, bem
como um livro para disseminação externa.
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6. Estudos acerca dos desafios para o Brasil em 2018 e 2019
Nome

Estudos acerca dos desafios para o Brasil em 2018 e 2019

Doador

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Brasil

Início

Janeiro de 2018

Fim

Setembro de 2019

Parceiros

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil (SAE-PR), Ipea e PNUD Brasil

Resultados principais

Produzir estudos, metodologias e software acerca dos seguintes tópicos: (i) a reforma dos sistemas de previdência estaduais e municipais; (ii) o impacto distributivo de
reformas nas pensões; (iii) impactos de longo prazo de reformas nas pensões no crescimento econômico; (iv) a judicialização caótica de políticas públicas; (v) o impacto
social da abertura da economia; e (vi) a cooperação brasileira como uma forma de poder brando, que permite redimensionar as relações internacionais do país

Produtos principais

1. Projeções populacionais para municípios brasileiros

10. Impactos distributivos da abertura econômica (regressão)

2. Probabilidades de entrada e saída do serviço público municipal

11. Construção de uma matriz de insumos e produtos por
estado/microrregiões

3. Probabilidade de geração de pensão
4. Projeções estruturadas da evolução de regimes próprios de previdência social (RPPS)
5. Base de dados integrando a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) com
registros administrativos

12. Impactos distributivos da abertura comercial (modelo EGC)
13. Modelo compartilhado de coleta de dados e API
14. Mecanismos para a correlação e extração de dados

6. Metodologia Monte Carlo

15. Dicionário de práticas

7. Estimação da incidência tributária das contribuições previdenciárias

16. Workshop sobre cooperação internacional para o desenvolvimento

8. Modelo EGC para simulação de previdência social de longo prazo

17. Estudo de processos de transparência para servidores federais

9. Workshop para discussão de várias metodologias

18. Tipologia de processos
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Equipe em 2019

Coordenadores: Sergei Soares e Diana Sawyer
Pontos focais no PNUD Brasil: Maristela Baioni e Moema Freire
Pontos focais na ABC: Márcio Correa e Carmen Roseli Menezes
Pontos focais na SAE-PR: Luis Henrique D’Andrea e Wilson Roberto Trezza
Pontos focais no Ipea: Pedro Sousa, Marco Antonio Cavalcanti, Fabiano Pompemayer, João Maria de Oliveira, Bruno Cesar Pino Oliveira de Araujo, Bernardo Alves
Furtado, José Ronaldo de Castro Souza Júnior, Alexandre dos Santos Cunha e Mauricio Mota Saboya Pinheiro
Pesquisadores: Flavio Freire, Marcos Roberto Gonzaga, Laura Lidia Wong, Cristiane Silva Correa, Bernardo Lanza, Simone Wajnman, Cassio Turra, Daniel Lima Viegas,
Carolina Bloch, Gabriela Bonifacio, Juan Pablo Pizano, Vilma da Conceição, Francis Tseng, Denise Cristina Rocha, Julia Monteah França, Ilton Garcia, Juliana Siqueira,
Juliana Costa, Gilberto Gonçalves, Aline Rizzo, Olivia Pessoa, Mateus Peixoto, Leonardo Jesus e Sergio Coletto
Apoio: Breno Magro, Maria Gabriela Vieira, Flavia Pestana e Igor Nascimento

Em 2019, o IPC-IG e os coordenadores parceiros concluíram este projeto,
tal como estabelecido no memorando de entendimento com o PNUD Brasil.
Todos os resultados foram alcançados e apresentados em uma série de workshops para
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discussão com especialistas convidados. O Comitê Diretor aprovou todos
os resultados, que serão listados em uma área dedicada do website do Centro,
bem como catalogados na Biblioteca da Presidência da República.
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7. Avaliação de impacto dos programas Pró-Semiárido e Dom Helder Câmara Fase II
Nome

Avaliação de impacto dos programas Pró-Semiárido e Dom Helder Câmara Fase II

Doador

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)

Início

Março de 2018

Fim

Junho de 2019

Parceiros

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e Semear Internacional

Resultados principais

Elaboração e análise da avalição de impacto de base do projeto Pró-Semiárido, do FIDA, no Estado da Bahia, bem como do projeto Dom Helder Câmara Fase II —
também apoiado pelo FIDA —, abrangendo os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito
Santo e Maranhão e o desenvolvimento do desenho amostral para estudos de base para novos projetos no Maranhão, Ceará e Piauí

Produtos principais

1. Relatório com a definição e análise da proposta de desenho amostral para estudar a avaliação de impacto de base do projeto Pró-Semiárido, do FIDA, no
Estado da Bahia, bem como do projeto Dom Helder Câmara Fase II, também apoiado pelo FIDA, abrangendo os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Maranhão
2. Relatório com os resultados da análise de consistência das bases de dados e do arcabouço analítico (descrevendo a estrutura dos indicadores,
plano analítico e recursos metodológicos) que subsidiam uma análise descritiva e inferencial dos projetos Pró-Semiárido e Dom Helder Câmara Fase II
3. Relatório com a proposta de desenho amostral para o estudo da avaliação de impacto de base nos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí
4. Relatório com análises descritivas e análises, incluindo um sumário executivo e apresentações de PowerPoint sobre os projetos Pró-Semiárido e Dom Helder Câmara Fase II

Equipe em 2019

Coordenadora: Diana Sawyer
Pesquisadores: Alexander Cambraia, Wesley Silva, José Henrique Monteiro da Silva e Tamara Santos
Apoio: Vinicius Nogueira e Diego Rodrigues

O componente Pró-Semiárido do projeto foi concluído, cumprindo todas as tarefas
estabelecidas no Termo de Referência, desde o desenho amostral e analítico até a
avaliação dos dados coletados e a análise de impacto de base. O componente Dom
Helder Câmara foi interrompido em razão de mudanças na administração; as tarefas

concluídas incluíram o desenho das unidades de amostragem para a instituição de
coleta de dados, e as remanescentes foram substituídas por uma apresentação dos
resultados dos estudos de base realizados em outros estados (Ceará, Piauí e Paraíba)
e financiado pelo FIDA.
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8. Suporte ao Ministério de Proteção Social do Quênia para revisar e atualizar a Política Nacional de Proteção Social (National Social Protection Policy — NSPP) e facilitar o diálogo entre o governo e as
partes interessadas
Nome

Suporte ao Ministério de Proteção Social do Quênia para revisar e atualizar a Política Nacional de Proteção Social (National Social Protection Policy — NSPP)
e facilitar o diálogo entre o governo e as partes interessadas

Doador

UNICEF Quênia e Governo do Quênia

Início

Março de 2018

Fim

Junho de 2019

Parceiros

UNICEF Quênia e Governo do Quênia (Secretaria de Proteção Social)

Resultados principais

Fornecer suporte ao Governo do Quênia na revisão e atualização do Programa Nacional de Proteção Social (NSPP) para o padrão atual de proteção social no país.
A política atualizada levará em conta as mudanças que ocorreram nos últimos sete anos (2012-2019), bem como uma visão para o desenvolvimento futuro do setor
de proteção social no país

Produtos principais

1. Mapeamento do contexto do NSPP e identificação de problemas em potencial
2. Análise dos problemas identificados e recomendação para novas políticas
3. Atualização do NSPP e validação das análises e recomendações

Equipe em 2019

Coordenador: Fábio Veras Soares
Pesquisadores: Judy Mwangi, Pedro Arruda e Alexander Cambraia

Em parceria com o UNICEF Quênia, o IPC-IG fornece suporte ao Governo do Quênia na revisão e
atualização da Política Nacional de Proteção Social (NSPP) no país. Em 2019, o Centro conduziu
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uma série de atividades, incluindo dois workshops de consulta com partes interessadas do
governo, para discutir uma versão preliminar da NSPP atualizada.
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9. Gastos com a Mudança Climática no Brasil
Nome

Gastos com a Mudança Climática no Brasil

Doador

Agência Alemã de Cooperação Internacional (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit — GIZ)

Início

Setembro de 2018

Fim

Junho de 2019

Parceiros

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Resultados principais

Fornecer suporte aos esforços do Governo do Brasil, no sentido de identificação, classificação e transparência, relativos ao financiamento público na área
de mudanças climáticas

Produtos principais

1. Identificar, classificar e sistematizar os gastos públicos do Governo Federal em questões relacionadas a mudanças climáticas, elaborando séries históricas anuais detalhadas
2. Disseminar informações sobre financiamento relativo a mudanças climáticas para maior transparência e participação social, como mecanismos para aprimorar
a eficiência e a qualidade de tais investimentos
3. Institucionalizar um processo sistemático de coleta de dados e análise de gastos do Governo brasileiro em e para mudanças climáticas

Equipe em 2019

Coordenadores: Diana Sawyer e Gustavo Luedemann (Ipea)
Pesquisadora: Heloisa Tozato

No âmbito deste projeto, o IPC-IG irá fornecer apoio às atividades do Governo brasileiro
relacionadas à identificação, classificação e disseminação transparente acerca do financiamento
em mudanças climáticas. Em 2019, o Centro realizou o projeto e a aplicação de uma metodologia
inovadora para analisar os gastos públicos federais em mudanças climáticas. Tal metodologia
é fundamentada em lições aprendidas, a partir de experiências internacionais e nacionais,

e está sendo implementada com a contribuição de diversos especialistas. Utiliza conhecimentos
quantitativos e qualitativos de análise de dados, possibilitando uma análise do desempenho de
diferentes setores em torno das mudanças climáticas. A aplicação dessa metodologia irá possibilitar
a organização e a provisão de um banco de dados nacional com os valores gastos nas diferentes
iniciativas alinhadas com o marco regulatório brasileiro em mudanças climáticas, de 2009 a 2019.
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10. Proteção social em áreas rurais na região do Oriente Próximo e Norte da África (NENA) — sistemas existentes e cobertura estimada
Nome

Proteção social em áreas rurais na região do Oriente Próximo e Norte da África (NENA) — sistemas existentes e cobertura estimada

Doador

Escritório Regional da FAO para o Oriente Próximo

Início

Outubro de 2018

Fim

Junho de 2020

Parceiros

Escritório Regional da FAO para o Oriente Próximo e Escritório da FAO no Sudão

Resultados principais

Fornecer apoio ao Escritório Regional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no Oriente Próximo e Norte da África (NENA)
para gerar conhecimento sobre a situação atual dos programas de proteção social na região, com um grande foco nas áreas rurais

Produtos principais

1. Relatório Inaugural, com a lista de bases de dados e metodologia detalhada
2. Relatório de Missão aos Países
3. Conjunto de ferramentas para aferir indicadores do ODS 1 sobre a cobertura de programas de proteção social
4. Revisão por pareceristas de materiais de pesquisa da FAO
5. Relatório final e um One Pager resumindo as conclusões

Equipe em 2019

Coordenadores: Rafael Guerreiro Osorio
Pesquisadores: Anna Carolina Machado, Wesley Silva e Mohamed Anwer Idris Mohammed Musa
Estagiários: Lucas Sato e Lea Smidt
Apoio: Juliana Bernardino e Mohamed Ayman Abelhameed

No âmbito deste projeto de pesquisa, o IPC-IG realizou uma revisão da literatura acerca de
conceitos-chave e propôs uma metodologia para aferir a cobertura de programas de proteção
social, refletida no relatório final do projeto. Ademais, o Centro iniciou o desenvolvimento
de um estudo de caso sobre a cobertura da proteção social no Sudão, com base na análise
dos dados da Pesquisa Nacional de Orçamento Familiar do Sudão de 2014, e em informações
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fornecidas por partes interessadas do governo durante reuniões presenciais conduzidas em
setembro de 2019. A equipe de pesquisadores também forneceu suporte ao Escritório Regional
da FAO no Oriente Próximo e Norte da África (Near East and North Africa — NENA) para
produzir conhecimentos acerca da situação atual dos programas de proteção social na região,
com foco nas áreas rurais.
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11. Produção de conhecimentos e suporte técnico em proteção social para o Escritório Regional da UNICEF para a América Latina e o Caribe (LACRO)
Nome

Produção de conhecimentos e suporte técnico em proteção social para o Escritório Regional da UNICEF para a América Latina e o Caribe (LACRO)

Doador

Escritório Regional da UNICEF para a América Latina e o Caribe (LACRO)

Início

Dezembro de 2018

Fim

Dezembro de 2020

Parceiros

Escritório Regional da UNICEF para a América Latina e o Caribe (LACRO)

Resultados principais

Apoiar a produção de conhecimentos acerca da proteção social e análise de políticas na América Latina e no Caribe

Produtos principais

1. Avaliação e sistematização de melhores práticas em políticas e programas de proteção social na América Latina e no Caribe, incluindo o desenvolvimento
de dois estudos, com seus respectivos webinars:
“Políticas nacionales para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo de la lactancia materna en el lugar de trabajo” (no prelo)
“Niños en movimiento: dimensión y respuesta pública desde la protección social” (no prelo)
2. Gestão do conhecimento e desenvolvimento de proteção social na América Latina e Caribe, incluindo a elaboração da estratégia de proteção social da UNICEF para a região

Equipe em 2019

Coordenadores: Rafael Guerreiro Osorio e Fábio Veras Soares
Pesquisadores: Anna Carolina Machado, Wesley Silva e Raquel Tebaldi
Estagiários: Lucas Sato e Livia Baeso
Apoio: Patricia Nabuco, Sulma Marcela Ramirez e Nurth Palomo

O IPC-IG iniciou a elaboração de dois relatórios de pesquisa sobre políticas e programas de
proteção social na América Latina e no Caribe; um sobre licenças maternidade e paternidade e
políticas de apoio ao aleitamento materno; e outro sobre acesso a sistemas de proteção social

no contexto de deslocamento forçado na América Latina — com foco especial na situação das
crianças venezuelanas. Além disso, o Centro está ajudando a UNICEF a elaborar uma estratégia
de proteção social para a região. Todos os produtos serão lançados no primeiro semestre de 2020.
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12. Apoio ao Escritório Regional da UNICEF para o Sul da Ásia no Afeganistão, Maldivas, Nepal e Paquistão na área de proteção social
Nome

Apoio ao Escritório Regional da UNICEF para o Sul da Ásia no Afeganistão, Maldivas, Nepal e Paquistão na área de proteção social

Doador

Escritório Regional da UNICEF para o Sul da Ásia

Início

Janeiro de 2019

Fim

Dezembro de 2021

Parceiros

UNICEF

Resultados principais

Produzir conhecimentos que forneçam uma visão geral sucinta e abrangente da proteção social no Sul da Ásia. Os relatórios irão propor recomendações de como
partes interessadas nacionais, regionais e internacionais poderiam agir para aprimorar e desenvolver ainda mais as medidas de proteção social na região

Produtos principais

1. Elaboração de produtos de conhecimento:

Elaboração de um One Pager resumindo o contexto da proteção social de cada país
da região (no prelo)

Estudo 1: Visão geral dos programas de proteção social no Sul da Ásia, a
partir de uma perspectiva focada nas crianças e na equidade (no prelo)
Estudo 2: Marcos legais da proteção social no Sul da Ásia, a partir de uma
perspectiva focada nas crianças (no prelo)
Estudo 3: Gênero e proteção social no Sul da Ásia (publicado)
Estudo 4: Evidências vinculando programas de proteção social ao
crescimento econômico e melhorias no desenvolvimento humano (no prelo)
Equipe em 2019

2. Implementação da primeira fase de missões para negociar projetos de assistência
técnica com escritórios da UNICEF no Afegenistão, Índia, Nepal, Sri Lanka e Maldivas
3. Planejamento da série de webinars “Lessons from UNICEF’s Country Office-level
policy and programme engagements—opportunities for cross-learning”
4. Planejamento da segunda fase de missões para 2020, para negociar projetos
de assistência técnica específicos para cada país junto aos escritórios da UNICEF
no Paquistão, Butão e Bangladesh

Coordenadores: Rafael Guerreiro Osorio e Pedro Arruda
Pesquisadores: Charlotte Bilo, Carolina Bloch, Raquel Tebaldi, Luca Lazarrini, Wesley Silva, Anna Carolina Machado e Nicolo Bird
Estagiários: Yannick Markhof, Lea Smidt, Isabela Nunes Franciscon, Beatriz Burattini e Lucas Sato
Apoio: Amanullah Ahmadzai

No âmbito deste projeto, o IPC-IG irá fornecer apoio à produção de conhecimento sobre a
situação da proteção social no sul da Ásia. Para tal, o Centro irá produzir quatro relatórios
com recomendações sobre de que forma os parceiros nos âmbitos nacional, regional e
internacional podem contribuir para o desenvolvimento contínuo das iniciativas e políticas
de proteção social na região.

proteção social existentes, com foco nas legislações de proteção às crianças. O terceiro relatório será
uma revisão de literatura e análise regional da sensibilidade às questões de gênero nos programas
de proteção social atuais. O quarto relatório irá proporcionar uma revisão de literatura dos estudos
de avaliação de impacto existentes e suas conclusões acerca da pobreza infantil, desenvolvimento
humano e acesso ao emprego.

O primeiro relatório irá analisar os mecanismos de proteção social existentes no sul da Ásia.
O segundo relatório fornecerá uma revisão de literatura e análise regional dos marcos legais de

Um One Pager resumindo as conclusões para cada país da região será produzido, bem como
um webinar correspondente a cada relatório e One Pager.
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13. Fortalecimento de políticas de proteção social na Bahia
Nome

Fortalecimento de políticas de proteção social na Bahia

Doador

Governo do Estado da Bahia, por meio de um projeto de implementação do PNUD

Início

Agosto de 2019

Fim

Março de 2021

Parceiros

PNUD Brasil e Governo do Estado da Bahia

Resultados principais

Dez estudos para ajudar o Governo da Bahia no desenvolvimento da estratégia do estado para o planejamento e gestão do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), por meio de análise quantitativa e qualitativa, que irá fornecer subsídios para a elaboração do Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) e o Plano de
Melhoria do SUAS no Estado da Bahia

Produtos principais

1. (PEAS) Diagnóstico socioterritorial — coleta de dados secundários, sistematização e análise
2. (PEAS) Definição de objetivos, diretrizes e prioridades deliberadas (Conferências e Conselho Estadual de Assistência Social — CEAS)
3. (PEAS) Validação de conteúdos elaborados e analisados com metodologia participativa
4. Proposta consolidada (PEAS) e documento final do PEAS
5. Estudo dos processos de trabalho do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
6. Estudo sobre a entrega e qualidade dos serviços e o nível de conexão com os programas básicos de proteção social na Bahia
7. Estudo sobre a prestação e qualidade de serviços de proteção social especial de média e alta complexidade na Bahia
8. Estudo sobre as formas de comunicação do SUAS desenvolvidas pela administração estadual e municipal
9. Estudo sobre o processo de participação social dos usuários e trabalhadores da assistência social
10. Proposta de Pacto Estadual para melhoria da gestão do SUAS

Equipe em 2019

Coordenadora: Diana Sawyer
Pesquisadores: Alexandre Cunha, José Henrique Monteiro da Silva, Mariana Hoffman, Tamara Santos, Vinícius Nogueira, Márcia Helena Carvalho Lopes
e Maria Luiza Amaral Rizzotti

O IPC-IG firmou parceria com o PNUD Brasil e o Governo do Estado da Bahia para prestar apoio
ao desenvolvimento de uma estratégia para o planejamento e gestão do SUAS, por meio da
produção de 10 estudos que permitirão a formulação do novo PEAS e do Plano de Melhoria do

SUAS. Em 2019, o Centro entregou o plano de trabalho para os produtos 1, 2, 3, 4 e 10.
Um plano de viagem para missões e reuniões com partes interessadas está sendo discutido,
bem como metodologias para os produtos de 2020 (5, 6, 7, 8 e 9).
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14. Desenvolvimento de uma política unificada de proteção social no Marrocos
Nome

Desenvolvimento de uma política unificada de proteção social no Marrocos

Doador

UNICEF Marrocos

Início

Julho de 2019

Fim

Dezembro de 2019 — novo encerramento a ser decidido

Parceiros

UNICEF Marrocos, Governo do Marrocos (Ministério da Economia, Finanças e Reforma Administrativa — Departamento de Assuntos
Gerais e Governança)

Resultados principais

Desenvolver uma Política Unificada de Proteção Social (PUPS) — 2030, seguindo uma abordagem participativa, intersetorial e com base nos direitos humanos,
capitalizando nos diversos trabalhos e reflexões realizados no âmbito das reformas correntes

Produtos principais

1.Desenvolver uma proposta para a PUPS
2. Elaborar os seguintes documentos: Política Unificada de Proteção Social (PUPS) — Versão Final; PUPS — Documento-resumo e PUPS — Plano de ação

Equipe em 2019

Coordenadores: Fábio Veras Soares e Sergei Soares
Pesquisadores: Carolina Bloch e Sergei Soares
Estagiária: Beatriz Burattini

O Governo de Marrocos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o
IPC-IG fizeram parceria neste projeto de pesquisa para desenvolver a Política Unificada
de Proteção Social (PUPS) e seu plano de ação, que orientarão sua implementação
até 2030. Fundamentada em discussões e análises anteriores, a elaboração da PUPS
pretende estabelecer um sistema de proteção social coerente, integrado e igualitário,
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que provenha cobertura a toda a população marroquina, com foco especial nas
populações mais vulneráveis. A implementação da PUPS segue a mesma linha do
novo modelo de desenvolvimento para o Marrocos e deve contribuir para se alcançar
os objetivos de desenvolvimento (incluindo os ODS), cumprindo compromissos
nacionais e internacionais.
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Compartilhamento
de conhecimento

Foto: Fred Dunn <bit.ly/2OqNryl>

As atividades de compartilhamento de conhecimento do IPC-IG em 2019 incluíram dois projetos
e produtos, resultantes de seus esforços de comunicação. O Centro promove debates e dissemina
conhecimentos por meio de uma grande variedade de canais, tais como as comunidades de prática,
mídias sociais, webinars e várias atividades de comunicação. Isso inclui a gestão de seus websites,
a elaboração de artigos informativos, a preparação de newsletters mensais em inglês, português
e francês, a preparação de notas de imprensa, o estabelecimento de relações com canais de mídia,
a produção de traduções de material de conhecimento, a edição de vídeos e a organização de
eventos acadêmicos, relacionados a políticas, tais como seminários e workshops.
Uma audiência global de especialistas, elaboradores e praticantes de políticas públicas e a
sociedade civil, bem como organizações parceiras e outras agências das Nações Unidas, se mantêm
conectadas por meio de atividades de compartilhamento de conhecimento. Tais atividades,
somadas à presença do Centro nas mídias sociais (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Flickr),
têm tido papel, cada vez mais, importante no apoio à disseminação de nosso trabalho.

Mídias sociais
O IPC-IG esforça-se para manter um canal aberto com sua audiência por meio de uma forte presença
em vários canais diferentes de mídias sociais. A lógica por trás da estratégia de comunicação do
Centro é apresentar o seu trabalho ao mesmo tempo em que fornece informações e ajuda para
conscientizar as pessoas a respeito de importantes desafios na agenda global de desenvolvimento.



Newsletters:
9 edições mensais da Inclusive Growth Bulletin publicadas em inglês em 2019;
4 edições das newsletters bimestrais em francês e português.
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Top 10 downloads

Publicações
O IPC-IG acredita que a livre circulação do conhecimento inspira as pessoas a produzirem
novas pesquisas e contribui para um futuro mais inclusivo. De acordo com essa filosofia,
parte da missão do Centro é apresentar seus estudos com base em evidências sobre questões
relacionadas ao desenvolvimento, por meio de formatos de publicação diferenciados, desde
os populares One Pagers até os Working Papers mais técnicos. Todas as novas publicações
são disponibilizadas online, gratuitamente, no website do Centro. As publicações são
originalmente lançadas em inglês, mas versões traduzidas também são produzidas em árabe,
bahasa (Indonésia), chinês, francês, italiano, português, espanhol, turco e sueco.
De janeiro a setembro de 2019, o Centro disponibilizou um total de 109 publicações, incluindo
uma nova edição da Policy in Focus e uma edição traduzida, 73 One Pagers, 12 Working Papers,
17 Research Report, 5 Policy Research Briefs e 2 Reports. Também produziu 71 traduções
(30 em português, 19 em árabe, 17 em francês, 4 em espanhol e 1 em alemão). Desde a fundação
do IPC-IG em 2002, as publicações do Centro superaram 8,2 milhões em mais de 180 países.
O IPC-IG fornece recomendações sobre políticas fundamentadas em pesquisa por meio de
diferentes formatos de publicação:

PIF

Policy in Focus é a principal publicação do Centro — uma revista que busca
sintetizar debates e discussões sobre políticas, para educar e conscientizar
o público sobre temas de desenvolvimento específicos.

Working Papers publicados pelo IPC-IG são trabalhos mais formais, no estilo
acadêmico, que exploram temas de desenvolvimento de maneira mais aprofundada.

PRB

OP

Relatórios de Pesquisa apresentam os resultados estruturados de projetos
desenvolvidos pelo Centro, frequentemente envolvendo a classificação e taxonomia de
programas de proteção social em diferentes regiões do mundo.
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PIF No. 28 Youth and employment
among the BRICS

107.378

PIF No. 32 Social protection, entrepreneurship
and labour market activation

92.876

RR No. 22 The food security policy
context in Brazil

85.236

WP No. 136 Taxation and distribution of
income in Brazil: new evidence from
personal income tax data

63.732

5

PIF No. 27 Protagonist women

62.473

6

PIF No. 26 On the middle class

60.456

7

PIF No. 15 Cash transfers—
lessons from Africa and Latin America

56.692

8

PIF No. 25 Recent developments in the role
and design of social protection programmes

52.868

9

PIF No. 24 The role of South-South
cooperation in inclusive and sustainable
agricultural development: focus on Africa

52.274

10

WP

1

435.876 downloads

Policy Research Briefs apresentam análises teóricas e práticas concisas de opções
concretas para políticas na área de desenvolvimento.

One Pagers são publicações em formato pequeno, extremamente populares, que
buscam introduzir uma vasta audiência de leitores a ideias ou conceitos centrais
explorados de maneira mais aprofundada em trabalhos maiores.

RR

PIF No. 9 What is poverty?

3
4
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Algumas edições publicadas em 2019
Policy in Focus, volume 16, edição no 1
“Rural poverty reduction in the 21st century”
Apesar das dinâmicas políticas variarem muito de um lugar para outro, as áreas rurais ainda sofrem com injustiças específicas muito significativas.
A pobreza em áreas rurais é mais predominante e mais aguda do que em áreas urbanas — cerca de 80 por cento das pessoas extremamente pobres
no mundo vivem em áreas rurais. Os artigos desta edição oferecem visões diferentes sobre o que tem sido feito para reduzir a pobreza rural, mostrando
o progresso que foi alcançado e oferecendo sugestões para se avançar ainda mais.

Research Report no 36
“Fiscal space for child-sensitive social protection in the MENA region”
Oferecer proteção social adequada a crianças é especialmente importante no Oriente Médio e Norte da África (região MENA), uma vez que a pobreza
multidimensional continua a ser uma grande preocupação na região. Ademais, uma janela de oportunidade e um dividendo demográfico acontecerão
em breve, apresentando oportunidades para crescimento econômico. Este relatório examina, detalhadamente, o espaço fiscal para identificar o escopo
para gastos maiores e mais eficientes em proteção social sensível às questões das crianças: como países na região MENA poderiam alocar recursos para
novos programas de proteção social sensíveis às questões das crianças e/ou aumentar os orçamentos dos programas existentes?

Research Report no 38
“Gender and social protection in South Asia: an assessment of the design of non-contributory programmes”
A proteção social tem recebido cada vez mais atenção como uma medida de redução de pobreza e vulnerabilidade, para se alcançar a transformação social. Apesar
do Sul da Ásia ter alcançado um progresso significativo em termos de desenvolvimento humano nos últimos anos, a região ainda enfrenta grandes disparidades
de gênero. Normas sociais discriminatórias e fatores estruturais levam ao descaso em relação aos direitos das mulheres a das crianças em todos os aspectos da vida.
Sistemas de proteção social que respondam a esses riscos são de grande importância para a região. Nesse contexto, o IPC-IG e a UNICEF ROSA estabeleceram uma
parceria para analisar até que ponto os programas de proteção social não contributivos do Sul da Ásia foram desenhados para serem sensíveis ao gênero.
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Projetos de compartilhamento de conhecimento
15. Sinergias entre sustentabilidade, conservação florestal e desenvolvimento agrícola: um mapa para a economia rural do Brasil para o século XXI
Nome

Sinergias entre sustentabilidade, conservação florestal e desenvolvimento agrícola: um mapa para a economia rural do Brasil para o século XXI

Doador

Environmental Defense Fund (EDF)

Início

Outubro de 2018

Fim

Setembro de 2019

Parceiros

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Resultados principais

Organizar um workshop de dois dias de duração em 2019, com renomados especialistas brasileiros e internacionais e partes interessadas do governo e da sociedade civil

Produtos principais

O workshop discutiu as sinergias entre agricultura sustentável — inclusive a conservação florestal em escala de paisagem — e o reflorestamento/restauração
de terras degradadas

Equipe em 2019

Coordenadores: Diana Sawyer e Gustavo Luedemann (Ipea)
Pesquisadores: Flavia Frangetto (Ipea) e Ana Paula Veiga (Ipea)
Apoio: Ana Paula Beber Veiga, Jose Maria Reganhan, Lia Kesselring, Neyel Udre Varela e Raquel Souza da Silva

O IPC-IG e o EDF, em parceria com o Ipea, organizaram um workshop internacional de
dois dias de duração, abordando as sinergias em potencial entre a agricultura sustentável,
conservação florestal em escala de paisagem, reflorestamento e restauração de terras
degradadas e agricultura sustentável. Especialistas internacionais e representantes do

Governo brasileiro, do setor privado, da sociedade civil e do setor acadêmico se reuniram
para estudar novas oportunidades para negócios sustentáveis no setor rural brasileiro
e identificar estratégias e desafios para desenvolvê-los. O workshop foi realizado em
14 e 15 de maio e o relatório foi publicado em julho.
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16. Aprendizagem global e compartilhamento de conhecimento sobre proteção social
Nome

Aprendizagem global e compartilhamento de conhecimento sobre proteção social

Doador

Agência Alemã de Cooperação Internacional (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit — GIZ), em nome do Ministério Federal Alemão de Cooperação
Econômica e Desenvolvimento (BMZ)

Início

Novembro de 2018

Fim

Dezembro de 2019 — nova data de encerramento a ser decidida

Parceiros

Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), em nome do Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ)

Resultados principais

Fornecer apoio aos formatos de aprendizagem e trocas de experiências do programa da GIZ G
 lobal Alliances for Social Protection II”, bem como promover
os programas da GIZ nas estruturas internacionais

Produtos principais

1. Manutenção, melhoria e desenvolvimento adicional da plataforma socialprotection.org
2. Assistência técnica no desenvolvimento de conteúdo, gestão de conhecimento e formatos de aprendizagem da plataforma socialprotection.org
3. Disseminação da Cooperação Alemã para o desenvolvimento e das atividades de proteção social da GIZ, incluindo a iniciativa USP 2030, apoiada pela Social
Protection Inter-Agency Cooperation Board (SPIAC-B)

Equipe em 2019

Coordenadora: Mariana Balboni
Pesquisadores: Aline Peres, Ana Carolina Romano, Arthur Andrade, Isabelle Araújo, Karine Farinha, Marina Carvalho, Patrícia Velloso Cavallari,
Pedro Magalhães e Yannick Roulé
Estagiários: Gabriel Mazaro, Júlia Brito, Larissa Mascarenhas, Luiza Nakamura, Nurth Palomo, Thayná Shervis, Rayra Fortunato, Roberta Brito e Sabrina Sabatovicz
Apoio: Ana Paula Beber Veiga, Jose Maria Reganhan, Lia Kesselring, Neyel Udre Varela e Raquel Souza da Silva

O objetivo principal deste projeto tem sido dar apoio aos formatos de aprendizagem e trocas
de experiências do programa da GIZ G
 lobal Alliances for Social Protection II”, bem como
promover os programas da GIZ nas estruturas internacionais.
As seguintes atividades foram realizadas durante o período do relatório: 21 webinars
ministrados, com 1.661 participantes; 7 livestreams organizados, com 2.557 visualizações
ao vivo e 4.335 visualizações via YouTube; 3 cursos online oferecidos, com 136 participantes;
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72 postagens no blog; 977 publicações incluídas na plataforma, perfazendo um total de 5.010
até setembro de 2019; 9 newsletters mensais enviadas a mais de 3.500 assinantes.
Para alcançar os objetivos do projeto, de janeiro a setembro de 2019 importantes evoluções
técnicas foram atingidas, incluindo melhorias na funcionalidade Comunidades Online,
um novo desenho para a homepage, o desenvolvimento de uma funcionalidade de Espaço
Social e atualizações ao hub de e-aprendizagem.
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17. Portal de compartilhamento de conhecimento sobre a proteção social (socialprotection.org)
Nome

Portal de compartilhamento de conhecimento sobre a proteção social (socialprotection.org)

Doador

Agência Alemã de Cooperação Internacional (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit—GIZ), em nome do Ministério Federal Alemão de Cooperação
Econômica e Desenvolvimento (BMZ)

Início

Março de 2014

Fim

Junho de 2021

Parceiros

Social Protection Inter-Agency Cooperation Board (SPIAC-B)

Resultados principais

Facilitar o compartilhamento de conhecimento, a construção de capacidades e a colaboração em matéria de políticas de proteção social entre governos, centros de
pesquisa, organizações internacionais, organizações não governamentais e outras partes interessadas

Produtos principais

1. Crescimento saudável da plataforma, garantido por meio da gestão de projetos e de conhecimento
2. Compartilhamento e produção de conhecimentos acerca da proteção social, priorizando a promoção de aprendizado
3. Manutenção de tecnologia e desenvolvimento web de alto padrão

Equipe em 2019

Coordenadora: Mariana Balboni
Pesquisadores: Ana Carolina Romano, Arthur Andrade, Ashleigh Slingsby, Isabelle Araújo, Karine Farinha, Marina Carvalho, Patrícia Velloso Cavallari,
Pedro Magalhães e Yannick Roulé
Estagiários: Gabriel Mazaro, Júlia Brito, Larissa Mascarenhas, Luiza Nakamura, Nurth Palomo, Thayná Shervis, Rayra Fortunato, Roberta Brito e Sabrina Sabatovicz

Em 2019, a plataforma socialprotection.org celebrou seu quarto aniversário. Ao longo dos
anos, tornou-se referência na área de proteção social, fomentando o compartilhamento
de conhecimentos e fortalecimento de capacidades e estabelecendo uma comunidade
global de profissionais em políticas. No âmbito deste projeto, durante o período relatado,
as seguintes atividades foram realizadas:



3 cursos online ofertados, com 136 participantes;



136 postagens no blog realizadas;



977 publicações adicionadas à plataforma, perfazendo um total de 5.010
em setembro de 2019;



21 webinars ministrados, com 1.661 participantes;



7 livestreams organizados, com 2.557 visualizações ao vivo e 4.335 via YouTube;



9 newsletters mensais, entregues a 3.500 assinantes.
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Atividades de compartilhamento de conhecimento
A organização de visitas de estudo, sessões sobre políticas, seminários, missões e reuniões
técnicas, bem como a participação em eventos nacionais e internacionais, são essenciais
para a estratégia de compartilhamento de conhecimento e fomento do diálogo Sul-Sul
do IPC-IG. No período de janeiro a setembro de 2019, a equipe participou, organizou ou
contribuiu para as seguintes atividades:

Participação da equipe do IPC-IG em eventos nacionais
ou internacionais
1. BALBONI, Mariana; CARVALHO, Marina: Participantes da Reunião de Revisão do
TRANSFORM, em Lusaka, Zâmbia. OIT Zâmbia, Lusaka, 14-18 de janeiro de 2019.
2. BALBONI, Mariana: Participante no evento “Together to Achieve Universal Social
Protection by 2030 High Level Conference”. ODI, Genebra, 5 de fevereiro de 2019.
3. BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso na Conferência Internacional sobre Benefícios Infantis
Universais. UNICEF, OIT e ODI, Genebra, 6-8 de fevereiro de 2019.
4. BALBONI, Mariana: A
 plataforma socialprotection.org, apresentação no 11º Encontro da
Social Protection Interagency Cooperation Board. SPIAC-B, Genebra, 7 de fevereiro de 2019.

Brazilian Programme Bolsa Família”. American University in Cairo e The Public Policy Hub.
Cairo, 7 de fevereiro de 2019.
8. SOARES, Sergei: “Towards a universal child benefit in Brazil: What needs
to be done and what can be expected?, apresentação na Conferência
Internacional sobre Benefícios Infantis Universais. OIT, ODI e UNICEF, Genebra,
7 de fevereiro de 2019.
9. BLOCH, Carolina: “Fiscal space for child-sensitive social protection in the MENA region”,
apresentação na Reunião da Rede de Políticas Sociais do Oriente Médio e Norte da África.
UNICEF, Amã, 10-12 de março de 2019.
10. VERAS, Fábio: “The Role of Social Protection in Young People’s Transition to the
Workplace in MENA”, apresentação na Reunião da Rede de Políticas Sociais do Oriente
Médio e Norte da África. UNICEF, Amã, 10-12 de março de 2019.
11. VERAS, Fábio: “UN to UN agreement between IPC-IG and UNICEF MENARO: Support
to Social Protection Knowledge Generation and Policy Analysis in the MENA Region”,
apresentação na Reunião da Rede de Políticas Sociais do Oriente Médio e Norte da
África. UNICEF, Amã, 10-12 de março de 2019.

5. GYORI, Mario: “Universal Social Protection in Tunisia: Comparing the Effectiveness and
Cost-efficiency of Food and Energy Subsidies with A Proposed Universal Child Allowance
Programme, apresentação na Conferência Internacional sobre Benefícios Infantis
Universais. OIT, ODI e UNICEF, Genebra, 7 de fevereiro de 2019.

12. SOARES, Sergei: “Towards a Universal Child Benefit in Brazil: What Needs to be
Done and What can be Expected?”, apresentação no Seminário Internacional
Inversión en la Infancia en América Latina y el Caribe: una estratégia para acelerar
el logro de los ODSs. Governo da República Dominicana e UNICEF, Santo Domingo,
14 de março de 2019.

6. MACHADO, Anna Carolina; e BILO, Charlotte: “Cash Transfer Programmes in MENA from
a Child Rights Perspective”, apresentação na Conferência Internacional sobre Benefícios
Infantis Universais. OIT, ODI e UNICEF, Genebra, 7 de fevereiro de 2019.

13. BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso na Segunda Conferência de Alto Nível das Nações
Unidas sobre Cooperação Sul-Sul (BAPA+ 40). Escritório das Nações Unidas para a
Cooperação Sul-Sul, Buenos Aires, 20-22 de março de 2019.

7. OSORIO, Rafael: “Bolsa Família Programme”. Palestra de abertura ministrada no
“Spotlight Seminar — a fair chance for all children in Egypt: New Evidence from the

14. HOFFMANN, Mariana: Participante na Reunião do Projeto das Vilas Olímpicas da Nike.
Nike e SUBEL, Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019.
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15. VERAS, Fábio: “Graduation from Poverty versus Graduating from Social Protection —setting
the scene and discussing the evidence”, apresentação no Workshop do Transfer Project:
Proteção Social, Transferências de Renda e Redução da Pobreza a Longo Prazo. UNICEF, FAO
e University of North Carolina at Chapel Hill, Arusha, Tanzânia, 2-4 de abril de 2019.
16. SOARES, Sergei: “Políticas e programas de proteção social no Brasil. Palestra ministrada
a uma turma de futuros diplomatas brasileiros do Ministério das Relações Exteriores
(MRE) e representantes de governos internacionais, Brasília, 10 de abril de 2019.

23. MACHADO, Anna Carolina: “Universal Child Grants what, where and why?,
apresentação na reunião de Comunidade de Prática Anglófona e Lusófona sobre
programas de transferência de renda, Kigali, 20-24 de maio de 2019.
24. SAWYER, Diana. Segundo comitê diretor da reunião do Censo 2020.
IBGE, Rio de Janeiro, 27-28 de maio de 2019.

17. SAWYER, Diana: Primeiro comitê diretor da reunião técnica do Censo 2020. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

25. CUNHA, Alexandre: “Children as authors and parents as defendants in Constitutional
Rights Cases: Empirical Evidence from Brazilian Courts, apresentação da reunião anual
de 2019 da Law and Society Association. Law and Society Association, Washington D.C.,
30 de maio a 2 de junho de 2019.

18. BALBONI, Mariana; CARVALHO, Marina: Participantes no Workshop para a
Apresentação de uma Proposta para um Marco Conceitual para o Sistema de
Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem (MAAp) — do Programa de Cooperação
Trilateral Brasil — UNICEF Brasil, Brasília, 16-18 de abril de 2019.

26. CUNHA, Alexandre: Pesquisa Empírica e Aplicada no Direito, apresentação
no XXVIII Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Direito (CONPEDI). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 19-21 de
junho de 2019.

19. TEBALDI, Raquel: Participante na reunião anual do grupo francófono da Comunidade
de Prática em Transferências de Renda na África. UNICEF e Banco Mundial, Madagascar,
22-26 de abril de 2019.

27. OSORIO, Rafael; SOARES, Sergei: Debatedores no Seminário F air Progress: Economic
Mobility across Generations around the World”, com o economista Roy van der Weide.
Ipea e Banco Mundial, Brasília, 10 de junho de 2019.

20. BILO, Charlotte: Proteção Social Sensível ao Gênero no Sul da Ásia,
apresentação no Workshop de Especialistas sobre Proteção Social Responsiva
ao Gênero e Sensível à Idade. UNICEF Office of Research-Innocenti, Florença,
6 de maio de 2019.

28. CARVALHO, Marina; HOFFMANN, Mariana; VELLOSO, Patricia: Pessoas-recurso
na Primeira Reunião do Grupo de Trabalho de Organizações Internacionais sobre
Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem. Agência Brasileira de Cooperação (ABC),
Brasília, 13 de junho de 2019.

21. SAWYER, Diana: Discurso de abertura no Seminário Internacional sobre Oportunidades
de Negócios para uma Agricultura Rural Sustentável: A contribuição das Florestas e da
Agricultura, Brasília, 14-15 de maio de 2019.

29. BALBONI, Mariana; HOFFMANN, Mariana: Participantes no Segundo Workshop
sobre Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem do Programa de Cooperação
Trilateral do Brasil: Apresentação do Marco Conceitual. UNICEF Brasil, Brasília,
30 de junho de 2019.

22. TEBALDI, Raquel: Moderadora do webinar “No excuses: filling the evidence gap on
social assistance in humanitarian settings”. Organizado pelo IPC-IG e pela UNICEF
e hospedado pelo socialprotection.org, 23 de maio de 2019.

30. HOFFMANN, Mariana; SANTOS, Tamara: Participantes na reunião do Projeto das Vilas
Olímpicas. Nike e SUBEL, Rio de Janeiro, 17 de julho de 2019.
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Atividades de compartilhamento de conhecimento
31. CUNHA, Alexandre: “O processo de execução fiscal promovido pelos conselhos
profissionais perante a Justiça Federal. Dívida ativa dos conselhos profissionais”,
apresentação no Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 12 de agosto de 2019.
32. CUNHA, Alexandre: “Como a pesquisa empírica em Direito pode contribuir com a
redução das desigualdades?, apresentação no IX Encontro de Pesquisa Empírica em
Direito. Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 5-9 de agosto de 2019.
33. SAWYER, Diana: Organizou e participou do workshop para a apresentação e discussão
das atividades do subprojeto Regimes Municipais de Previdência, relacionado ao
projeto Brasil 3 Tempos. Brasília, 4 de setembro de 2019.
34. BALBONI, Mariana; MACHADO, Anna Carolina; SANTOS, Aline Peres dos: Participantes
na Semana da Proteção Social na Ásia-Pacífico 2019 (APSP 2019). Banco de
Desenvolvimento Asiático (BDA). Manila, 7-13 de setembro de 2019.
35. HOFFMANN, Mariana; SILVA, J. H. C. M. da; SANTOS, Tamara: Participantes na reunião
do Projeto das Vilas Olímpicas. Nike e SUBEL, Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

39. SAWYER, Diana: Organizou o workshop para apresentação da discussão das atividades
dos subprojetos Disponibilização de dados sobre a cooperação brasileira para o
desenvolvimento internacional e Modelo CGE previdenciário simplificado de longo
prazo, relacionados ao projeto Brasil 3 Tempos. Brasília, 16 de setembro de 2019.
40. BALBONI, Mariana: Participante no workshop Proteção Social Sensível ao Gênero, uma
iniciativa conjunta entre a ODI e o DFID, e na Reunião do Grupo de Gênero da SPIAC-B,
Londres, 17-18 de setembro de 2019.
41. CAVALLARI, Patrícia: Participante na Conferência Internacional Proteção Social Resiliente
para um Futuro Inclusivo, Katmandu, 18-19 de setembro de 2019.
42. SAWYER, Diana: Organizou o workshop para a apresentação e discussão dos subprojetos
“Micro simulações de impactos distributivos de curto prazo de reformas previdenciárias”
e “Impactos sociais e de produtividade de uma abertura da economia”, relacionados ao
projeto Brasil 3 Tempos. Brasília, 23 de setembro de 2019.

Eventos organizados pelo IPC-IG

36. SAWYER, Diana: Participou no workshop para apresentação e discussão das atividades
do subprojeto Análise do quadro crescente de funcionários públicos responsabilizados
por irregularidades entre 2003-2018”, Relacionado ao projeto Brasil 3 Tempos. Brasília,
10 de setembro de 2019.

1. IPC-IG: Palestra com o Dr. Marco Pomati, da Universidade de Cardiff, sobre medidas de
pobreza e padrões de vida. Cardiff, 25 de abril de 2019.

37. BALBONI, Mariana; PERES, Aline: Participantes na Semana de Proteção Social da ÁsiaPacífico 2019 (APSP 2019). Mariana ministrou uma apresentação sobre o potencial
da plataforma socialprotection.org para apoiar esforços de compartilhamento de
conhecimento na região. ADB, Manila, 9-12 de setembro de 2019.

2. IPC-IG/Ipea/EDF: Seminário Internacional sobre Oportunidades de Negócios para uma
Agricultura Rural Sustentável: A Contribuição das Florestas e da Agricultura. O principal
objetivo deste seminário de dois dias de duração foi conectar especialistas renomados
brasileiros e internacionais, representantes do setor privado e do governo para debater
novas oportunidades de negócios sustentáveis no setor rural brasileiro, bem como novos
desafios e estratégias para lidar com eles. Brasília, 14-15 de maio de 2019.

38. BALBONI, Mariana: Participante no workshop ODI-DFID “Women’s
empowerment, gender equality and social protection: Where next?”.
ODI, Londres, 16 de setembro de 2019.
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3. IPC-IG: Palestra com Thiago Varanda Barbosa, economista do Ministério da Cidadania,
sobre os resultados de um estudo de como o programa de transferência condicionada de
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renda Bolsa Família é abordado na comunidade internacional acadêmica
e científica. Brasília, 31 de maio de 2019.
4. IPC-IG/SAWYER, Diana. Reuniões da Mesa Diretora do IPC-IG. A Mesa Diretora do IPC-IG se
reuniu para apresentar os resultados do mandato do Sr. Niky Fabiancic como Diretor Interino
do IPC-IG, apontar a Sra. Katyna Argueta como a nova Diretora Interina e aprovar o plano de
trabalho de 2019 do Centro. Brasília, 24 de julho e 7 de agosto de 2019.
5. IPC-IG/GIZ. Mariana Balboni, junto com a equipe do socialprotection.org, recebeu Christof
Kersting, Cecilia Chávez Mendonça e Nora Sieverding, da GIZ, em nome da BMZ, no escritório
do IPC-IG. O grupo discutiu como o socialprotection.org pode continuar a colaborar com
o programa Global Alliances 4SP II. A equipe apresentou uma atualização das conquistas,
desenvolvimentos e desafios da plataforma. Brasília, 20-21 de agosto de 2019.

Webinars organizados pelo IPC-IG e parceiros na plataforma
socialprotection.org
1. IPC-IG/UNICEF MENA: “The role of zakat in the provision of social protection”, em
janeiro. Este webinar foi parte de uma série com especialistas em proteção social na
região MENA e foi organizado pelo IPC-IG e o Escritório Regional MENA da UNICEF. O
webinar teve 147 pessoas inscritas, 66 participantes e 106 visualizações no YouTube.
2. IPC/UNICEF/UNOSSC: “Expanding access to good practices on Elimination of Mother-toChild Transmision of HIV and Syphilis (EMTCT) through SSC”, 31 de janeiro de 2019. O
quarto webinar temático no âmbito da Comunidade de Práticas na Cooperação Sul-Sul
para Crianças (COP-SSC4C) foi organizado pelo IPC-IG, UNICEF e o Escritório das Nações
Unidas para a Cooperação Sul-Sul (UNOSSC). O webinar teve 158 pessoas inscritas, 81
participantes e 79 visualizações no YouTube.
3. IPC-IG/UNICEF MENA: “No excuses: filling the evidence gap on social assistance in
humanita-rian settings”, 23 de maio de 2019. O webinar teve 184 pessoas inscritas,
83 participantes e 88 visualizações no YouTube.

4. IPC-IG/socialprotection.org: “Universal social protection in the context of the SDGs —
where are we now?”, 18 de julho de 2019. O webinar teve 207 pessoas inscritas,
94 participantes e 153 visualizações no YouTube.
5. IPC-IG/socialprotection.org: “Universal social protection: achievements, challenges
and opportunities”, 25 de julho de 2019. O webinar teve 162 pessoas inscritas,
55 participantes e 95 visualizações no YouTube.
6. IPC-IG /socialprotection.org: “Social Protection and Social Security”, 29 de agosto de 2019.
O webinar teve 162 pessoas inscritas, 69 participantes e 218 visualizações no YouTube.

Participação da equipe em missões
1. IPC-IG/UNICEF: Missão ao Egito. Rafael Guerreiro Osorio viajou ao Cairo de 2 a
11 de fevereiro, como parte de uma missão para reuniões técnicas com a equipe
de monitoramento e avaliação do Ministério da Solidariedade Social. O objetivo
foi compartilhar o trabalho recente do Centro no desenvolvimento de uma nova
ferramenta de relatório de monitoramento e avaliação e desenvolver formas mais
eficientes de se usar os dados disponíveis.
2. IPC-IG/UNICEF: Missão ao Quênia. Fábio Veras Soares viajou às cidades de Naivasha
e Nakuru, de 18 a 28 de fevereiro, para participar em dois workshops no âmbito do
projeto para apoiar a Secretaria de Proteção Social do Quênia na revisão da Política
Nacional de Proteção Social do país.
3. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Afeganistão: Missão ao Afeganistão. Pedro Arruda viajou
a Cabul de 27 de abril a 1º de maio para avaliar uma parceria para apoiar a elaboração
de uma nova política de proteção social para o Afeganistão.
4. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Nepal: Missão ao Nepal. Pedro Arruda viajou a Katmandu
de 1 a 6 de maio como parte de uma missão para explorar uma parceria para apoiar o
desenvolvimento do componente Cash+ do programa de Auxílio Infantil Universal do Nepal.
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Atividades de compartilhamento de conhecimento
5. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Maldivas: Missão às Maldivas. Pedro Arruda viajou a
Male de 6 a 13 de maio como parte de uma missão para explorar novas parcerias em
torno de várias áreas de proteção social.
6. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Afeganistão: Missão ao Afeganistão. Pedro Arruda
viajou a Cabul de 13 a 17 de maio para ajustes finos do escopo do apoio
do IPC-IG à elaboração da nova política de proteção social do país e para
conscientizar o governo sobre o diálogo que precisa ser estabelecido
para tal fim.
7. IPC-IG/PNUD: Missão à Bahia. Diana Sawyer, Mariana Hoffmann, Tamara Santos
e José H. C. Monteiro da Silva visitaram os Municípios de Salvador, Lauro de
Freitas, Santo Amaro e Santo Estevão, de 10 a 14 de junho, como parte
de uma missão inaugural do projeto Fortalecimento de Políticas de Proteção
Social na Bahia, uma parceria entre o PNUD Brasil e o Governo do Estado
da Bahia. Reuniram-se com funcionários dos Departamentos de Assistência
Social dos municípios e conheceram mais sobre programas de proteção
social e instalações.
8. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Índia: Missão à Índia. Pedro Arruda viajou a Délhi,
Jaipur e Chennai de 14 a 20 de julho para explorar parcerias para fortalecer os
sistemas de informação de proteção social nos estados.
9. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Sri Lanka: Missão ao Sri Lanka. Pedro Arruda viajou a
Colombo de 20 a 27 de julho para explorar uma parceria para elaborar documentos
de referência para a elaboração de um benefício infantil universal concebido pela
UNICEF Sri Lanka.
10. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Nepal: Missão ao Nepal. Pedro Arruda viajou a
Katmandu de 27 de julho a 3 de agosto para discutir os termos de uma parceria para
apoiar o desenvolvimento do componente Cash+ do programa de Auxílio Infantil
Universal do Nepal.
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11. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Afeganistão: Missão ao Afeganistão. Pedro Arruda e
Rafael Guerreiro Osorio viajaram a Cabul de 3 a 10 de agosto para efetuar os ajustes
finais no escopo do apoio do IPC-IG à elaboração da nova política de proteção social
do país, para conscientizar o governo sobre a necessidade do diálogo sobre políticas e
conduzir entrevistas com gestores de programas para elaborar um mapeamento das
iniciativas de proteção social afegãs.
12. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Índia: Missão à Índia. Pedro Arruda e Rafael Guerreiro
Osorio viajaram a Délhi e Bhopal de 11 a 21 de agosto para explorar parcerias para
fortalecer os sistemas de informação em proteção social SAMAGRA de Madhya Pradesh.
13. IPC-IG/UNICEF ROSA e UNICEF Afeganistão: Missão ao Afeganistão. Pedro Arruda
e Rafael Guerreiro Osorio viajaram a Cabul de 21 a 22 de agosto para efetuar
os ajustes finais no escopo do apoio do IPC-IG à elaboração da nova política
de proteção social do país. O objetivo foi o de conscientizar o governo sobre a
necessidade do diálogo acerca das políticas e conduzir entrevistas com gestores
de programas para elaborar um mapeamento das iniciativas de proteção social
afegãs. Na ocasião, os pesquisadores reuniram-se com o Conselho dos Ministros
para a Redução da Pobreza.
14. IPC-IG/UNICEF: Missão ao Reino do Marrocos. Carolina Bloch e Fábio Veras Soares
viajaram ao Marrocos, de 7 a 14 de setembro, para se reunirem com representantes
de alto nível de departamentos ministeriais e de instituições públicas para conduzir
entrevistas detalhadas e workshops para elaborar, implementar, monitorar e avaliar
programas de proteção social no Marrocos, bem como angariar insumos para a
elaboração da Política Unificada de Proteção Social do Marrocos.
15. IPC-IG/UNICEF MENA/FAO/NENA: Missão a Cartum. Rafael Guerreiro Osorio,
Anna Carolina Machado e Charlotte Bilo viajaram a Cartum, de 15 a 26 de
setembro, como parte de dois projetos: UNICEF MENA e FAO NENA. O principal
objetivo foi a reunião com as partes interessadas do governo do Sudão e
apresentar resultados desenvolvidos pelo IPC-IG, tais como o mapeamento de
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programas de proteção social (desenvolvido em parceria com a UNICEF Sudão)
e as ferramentas preliminares de cobertura da proteção social (desenvolvidas em
parceria com a FAO Sudão).

Artigos de opinião, papers e entrevistas publicadas
1. CARREIRA, G. B; Dutra, V. G. P.; SILVA, J. H. C. M. da; GUIMARÃES, R. M.
“Desigualdade social, desenvolvimento humano e padrões de fertilidade no Brasil,
2000-2010”. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 18, n. 4, p. 835-850,
Recife, janeiro-março de 2019.
2. JACQUES, F. V. L.; SILVA, J. H. C. M. da; GUIMARÃES, R. M. “Qualidade da informação
da idade nos registros de óbito no Brasil, 1996-2015”. Revista Eletrônica de
Comunicação Informação e Inovação em Saúde, v. 13, n. 1, p. 158-171, Rio de Janeiro,
janeiro-março de 2019.
3. CUNHA, Alexandre dos Santos; COELHO, Danilo Santa Cruz; COSTA, Joana Simões
de Mel; SILVA, Claudia Jackeline Barbosa; SOARES, Milena Karla; PESSOA, Olívia
Alves Gomes. Monitoramento dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do
mercado de cannabis sobre a zona de fronteira: vitimização e percepção social em
políticas sobre drogas na fronteira brasileira com o Uruguai — 2a. rodada. Brasília:
Ipea, 29 de abril de 2019.
4. BLOCH, Carolina; SOARES, Sergei. Entrevista para o artigo “Abertura comercial
afeta salário mais alto”, por Gabriel Vasconcelos. Jornal Valor Econômico,
14 de agosto de 2019.
5. COELHO, Danilo Santa Cruz; CUNHA, Alexandre dos Santos; VIANNA, Salvador
Teixeira Werneck. “Desenhos organizacionais e atuação de think-tanks
governamentais: uma análise comparativa internacional.” Texto para Discussão 2472.
Brasília: Ipea, 13 de maio de 2019.

6. CUNHA, Alexandre dos Santos. “Las defensorías públicas en Brasil: acceso a la justicia,
tribunales y defensores públicos. In: BONILLA MALDONADO, Daniel; CRAWFORD,
Colin. (Orgs.). El acceso a la justicia: teoría y práctica desde una perspectiva
comparada. Bogotá: Siglo del Hombre, 30 de junho de 2019.
7. COLETTO, Sérgio Peçanha da Silva; CUNHA, Alexandre dos Santos; MAGRO JUNIOR,
Breno; MEDEIROS, Bernardo Abreu de; PESSOA, Olívia Alves Gomes; PINHEIRO,
Maurício Mota Saboya. “Análise do quadro crescente de funcionários públicos
responsabilizados por irregularidades entre 2003-2018.” Texto para Discussão.
Brasília: Ipea, 2019.
8. AVELINO, Daniel Pitangueira de; BRANDAO, José Eduardo Malta de Sá; CUNHA,
Alexandre dos Santos; FERREIRA, Hélder Rogério SantAna; FONSECA, Igor Ferraz da;
LIMA JUNIOR, Antonio Teixeira; SILVA, Enid Rocha Andrade. ODS 16: O que mostra o
retrato do Brasil?. Brasília: Ipea, 2019.
9. AMORIM, Bruno; BILO, Charlotte. “Seguro-Desemprego ao Redor do Mundo:
Uma Visão Geral.” Nota Técnica n. 55. Brasília: Ipea, julho de 2019.
10. BLOCH, Carolina; SOARES, Sergei. Proteção Efetiva e Desigualdade Intrassetorial.
Brasília: Ipea, julho de 2019.
11. BILO, Charlotte; MACHADO, Anna Carolina. “The role of Zakat in the provision
of social protection. A comparison between Jordan and Sudan”. International Journal
of Sociology and Social Policy, setembro de 2019.
12. FREIRE, F. H. M. A; GONZAGA, M. R.; QUEIROZ, B. L.; MONTEIRO DA SILVA, J. H. C.
“Estimação e projeção probabilística das taxas de mortalidade municipais por idade e sexo,
Brasil 2010 - 2030.” In: SAWYER, D. O. (Coord.). Seguridade Social Municipais. Projeto Brasil
3 Tempos. Brasília: Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
(SAE/SG/PR), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Centro
Internacionais de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG), 2019.
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Fortalecimento
de capacidades
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O trabalho do IPC-IG tem como objetivo fornecer e facilitar a construção colaborativa de
atividades de fortalecimento de capacidades e correntes de conhecimento entre os países do
Sul. Nossos esforços no sentido de fortalecer capacidades voltam-se a formuladores de políticas
e especialistas em instituições nos âmbitos nacional e local.

Em 2019, o Centro realizou seis projetos, adaptados para alcançar as demandas de cada país,
visando à melhoria das capacidades em diversas áreas, tais como o desenho e a implementação
de projetos de monitoramento e avaliação.

Projetos
18. Desenvolvimento e implementação de um programa de desenvolvimento de capacidades para aprimorar o uso pela FAO e parceiros de análise da pobreza em âmbito nacional,para se alcançar
os ODS 1 e 2 e fornecer apoio a políticas e programas com abordagens multissetoriais à redução da pobreza
Nome

Desenvolvimento e implementação de um programa de desenvolvimento de capacidades para aprimorar o uso pela FAO e parceiros de análise da pobreza em âmbito
nacional, para se alcançar os ODS 1 e 2 e fornecer apoio a políticas e programas com abordagens multissetoriais à redução da pobreza

Doador

FAO

Início

Dezembro de 2018

Fim

Março de 2020

Parceiros

FAO

Resultados principais

Fornecer apoio a um programa de desenvolvimento de capacidades (PDC) para aprimorar o uso da análise da pobreza na África Subsaariana, com foco em Gana e na
Zâmbia, por representantes do governo de médio e alto níveis e funcionários selecionados da FAO. O PDC pretende apoiar processos específicos de programas e países
para se alcançar os ODS 1 e 2

Produtos principais

1. Revisão de materiais de fortalecimento de capacidade hospedados no Campus Virtual do socialprotection.org para adaptá-los ao contexto da África Subsaariana
2. Implementação da fase virtual como um curso online no Campus Virtual do socialprotection.org

Equipe em 2019

Coordenadores: Fábio Veras Soares e Mariana Balboni
Pesquisadores: Arthur Andrade, Patricia Velloso e Pedro Magalhães
Estagiários: Gabriel Mazaro, Isabela Machado e Maria Lagana

O IPC-IG forneceu apoio a um programa de desenvolvimento de capacidades (PDC) para
aprimorar o uso da análise de políticas em Gana e na Zâmbia pela FAO e seus parceiros.
O PDC teve três fases, e a primeira foi um curso online organizado pelo Centro. O curso foi
desenvolvido e implementado em inglês, com base no conteúdo de cursos anteriores em
francês e em espanhol, adaptado para as necessidades de um público da África Subsaariana.

A nova versão incorpora novos conteúdos e materiais, abordagens de e-aprendizagem
e tecnologias, e foi disponibilizado no Campus Virtual com base em Moodle do
socialprotection.org em 11 de setembro de 2019. Esse curso online é parte dos esforços da
FAO para ajudar países a alcançarem os ODS efetivamente, enfatizando as ligações entre
pobreza, segurança alimentar e nutrição.
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19. Terceira edição do curso online TRANSFORM
Nome

Terceira edição do curso online TRANSFORM

Doador

Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Início

Janeiro de 2019

Fim

Agosto de 2019

Parceiros

OIT

Resultados principais

Oferecer a terceira edição do curso online TRANSFORM, com 10 semanas de duração, por meio do Campus Virtual da plataforma socialprotection.org, bem como
aprimorar o treinamento de e-facilitadores e melhorar a versão online do curso

Produtos principais

Oferecer a terceira edição do curso online TRANSFORM
Melhorar o conteúdo e as funcionalidades da versão online do TRANSFORM
Treinar novos e-facilitadores para o curso online

Equipe em 2019

Coordenadora: Mariana Balboni
Pesquisadores: Marina Carvalho, Arthur Andrade e Ana Carolina Romano
Apoio: Valentina Barca, Mutale Wakunuma, Samuel Ochieng e Stanfield Michelo

O Centro ministrou a terceira edição do curso online TRANSFORM, com 10 semanas de duração,
que foi oferecido de janeiro a abril de 2019 por meio do Campus Virtual do socialprotection.org.
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As atividades incluíram a melhoria do treinamento de e-facilitadores e aprimoramentos na versão
online do curso. O curso foi oferecido a 49 participantes, 37 dos quais receberam certificados.
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20. Quarta edição do curso online TRANSFORM
Nome

Quarta edição do curso online TRANSFORM

Doador

Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Início

Agosto de 2019

Fim

Abril de 2020

Parceiros

OIT — Escritório de Lusaka

Resultados principais

Oferecer a quarta edição do curso online TRANSFORM, com 10 semanas de duração, incluindo a sua promoção, bem como o registro e acompanhamento dos participantes

Produtos principais

Aprimorar os conhecimentos acerca da proteção social
Apoiar reflexões acerca de sistemas de proteção social em diferentes contextos
Incentivar os participantes a implementarem contribuições significativas e transformativas aos sistemas de proteção social de seus países

Equipe em 2019

Coordenadora: Mariana Balboni
Pesquisadores: Marina Carvalho, Arthur Andrade e Ana Carolina Romano
Apoio: Valentina Barca, Nkatha Ntoburi, Stanfield Michelo e Sarah Mshiu

O e-curso TRANSFORM é uma adaptação da versão presencial do pacote de treinamento
TRANSFORM e de suas atividades propostas. No âmbito deste projeto, o Centro ministrou
a quarta edição do curso online TRANSFORM, com 10 semanas de duração, com início em

setembro de 2019. Está sendo ofertado a 46 participantes por meio do Campus Virtual da
plataforma socialprotection.org. As atividades também incluem o treinamento de novos
e-facilitadores para a versão online do curso.
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A equipe do
IPC-IG em 2019
Foto: Diego Gurgel <bit.ly/34pLo2X>

Katyna Argueta
A Sra. Katyna Argueta foi nomeada representante-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil
em 2019 e é a diretora do IPC-IG. Originalmente de Honduras, começou sua carreira com o PNUD em 2003, primeiro como consultora na
Representação do Escritório do PNUD em Honduras e, subsequentemente, como coordenadora da unidade de RH. Também trabalhou
como vice-diretora de país no Panamá (2009-2012) e no Haiti (2013-2015). Desde 2016, trabalha como diretora de país para o PNUD México.
Uma diplomata de carreira com status de embaixadora, trabalhou no Ministério de Relações Exteriores de Honduras como representante
alternativa da Missão Permanente de Honduras à Organização dos Estados Americanos (OAS), diretora-geral de Política Externa, chefe de
gabinete do Ministro, segunda secretária da Embaixada Hondurenha na Grã-Bretanha e oficial de protocolo. No setor privado, atuou como
diretora de Relações Públicas e Comunicações, gestora de planejamento corporativo e como presidente de uma instituição financeira.
A sra. Argueta possui especialização em gestão e administração e graduou-se pela Academia Diplomática Andrés Bello, no Chile.

Niky Fabiancic
Niky é o coordenador-residente do Sistema das Nações Unidas e representante-residente do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, desde outubro de 2015, e é o diretor do IPC-IG. Cidadão argentino, possui Mestrado em Ciência da
Computação e Telecomunicação pela Universidade Politécnica do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, e Bacharelado em Engenharia
Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Mendoza, Argentina. Com longa trajetória no Sistema das Nações Unidas (cerca de 30 anos),
já ocupou os seguintes cargos: coordenador-residente do Sistema Nações Unidas e representante-residente do PNUD na Venezuela;
vice-assistente-administrador e vice-diretor-regional para a região da América Latina e Caribe no PNUD de Nova York; coordenadorresidente do Sistema Nações Unidas e representante-residente do PNUD na República Dominicana; representante-residente-adjunto na
Venezuela; chefe de gabinete do diretor no escritório do Grupo de Desenvolvimento em Nova York; e diretor de gestão da informação
para a Divisão de Serviço de Gerência da Informação na sede do PNUD.
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Diana Sawyer
Diana possui Doutorado em Ciências da População pela Universidade de Harvard, EUA (1980). Trabalha como pesquisadora sênior e
coordenadora de pesquisa no IPC-IG desde 2009, após deixar o cargo de diretora do departamento de Avaliação e Monitoramento do
então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI-MDS). Alguns destaques de sua carreira acadêmica: professoraadjunta do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Florida, Gainesville (1981); pesquisadora visitante na Faculdade de
Medicina (1990-1991) da Universidade de Yale e no Instituto de Estudos da População da Universidade de Princeton, EUA (1995-1996).
Entrou para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Brasil, como professora-adjunta em 1978. Dedicou a maior parte de sua
carreira a essa instituição, até aposentar-se como professora titular em 2007. Atualmente, detém o título de Professora Emérita da mesma
instituição. Suas áreas de especialização são: análise demográfica, políticas públicas e populacional, design e implementação de sistemas
integrados de monitoramento e avaliação de programas sociais, bem como metodologias de avaliação quantitativa de impacto e estudos
sobre a pobreza e a vulnerabilidade.

Alexandre Cunha
Alexandre Cunha possui graduação (1999), Mestrado (2003) e Doutorado em Direito (2009) pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre (Brasil). Foi um Visiting Research Fellow na Universidade dos Andes (2004) em Bogotá, Colômbia, e na Universidade
da República (2017), em Montevidéu, Uruguai. Ele também é professor e pesquisador em Direito na Escola de Direito de São Paulo
da Fundação Getúlio Vargas (2003/2009) em São Paulo, bem como Especialista em Planejamento e Pesquisa no Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, e trabalha atualmente no IPC-IG.

Fábio Veras Soares
Fábio possui um Ph. D. pela University College London (UCL) (2004), Mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (1999)
e Bacharelado em Economia pela Universidade de Brasília (UnB) (1993). Atualmente, é coordenador de comunicações, publicações e
pesquisa do IPC-IG (PNUD). Está licenciado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em Brasília. Já trabalhou com a avaliação
do impacto das transferências de renda e outros programas sociais em países, como o Brasil, Paraguai, Moçambique e Iêmen. O seu
trabalho já foi publicado no Journal of Development Effectiveness e no Latin American Research Review. Também já escreveu capítulos
de livros sobre a análise comparativa de programas de transferência de renda. É autor de diversas publicações sobre a avaliação do
impacto das transferências de renda e programas de proteção social, políticas públicas e economia do trabalho.
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Mariana Balboni
Mariana é uma oficial de projetos sênior no IPC-IG. Anteriormente, foi coordenadora do Observatório para a Sociedade da Informação
da América Latina e Caribe, na CEPAL. Também foi responsável pela criação do Centro de Estudos em Tecnologias da Informação e
Comunicação no Comitê Gestor da internet, que, de 2004 a 2008, se tornou referência na produção de indicadores e estatísticas sobre
a disponibilidade e uso da internet no país. Mariana possui Doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo
(USP), na qual se especializou no impacto das TCI no desenvolvimento socioeconômico de comunidades de baixa renda. Também possui
Mestrado em Ciências de Comunicação pela Universidade de Montreal, Canadá, e Bacharelado em Comunicações, com especialização
em Jornalismo, pela USP.

Rafael Guerreiro Osorio
Rafael Guerreiro Osorio possui Doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Pesquisador sênior do IPC-IG e do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ele coordenou estudos e pesquisas e publicou trabalhos nas áreas de pobreza, desigualdade e políticas
sociais no Brasil e no exterior. Rafael também serviu o Governo Federal do Brasil como assessor do Ministro da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República (2014-2015), como diretor da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Ipea (2012-2014) e como o
coordenador de Estudos em Segurança Social e Demografia (2010-2012). Antes de assumir suas responsabilidades atuais junto ao Governo
Brasileiro, trabalhou como pesquisador do PNUD no IPC-IG (2004-2009).

Sergei Soares
Sergei é Bacharel em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1990) e possui Mestrado (1995) e Doutorado (2010) em
Economia pela Universidade de Brasília. Ingressou no IPC-IG como pesquisador sênior em 2015. Foi presidente do Ipea de maio de 2014 a
setembro de 2015. É pesquisador naquela instituição desde 1998, trabalhando nas áreas de desigualdade, pobreza, educação, discriminação
racial e mercado de trabalho. Suas áreas de especialização são economia e econometria, com ênfase na economia do bem-estar.
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Aline Peres dos Santos
Aline possui Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Urbano pela TU Berlin (Alemanha) e Bacharelado em Comunicação Social pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). É uma consultora residente na Austrália, que trabalha como gestora de
informação para a plataforma socialprotection.org do IPC-IG. Aline ingressou no Centro no começo de 2018, quando ainda morava em
Brasília. Depois de se mudar para Melbourne, ela tem se concentrado, principalmente, em aprimorar as iniciativas da plataforma na
região da Ásia-Pacífico.

Ana Carolina Romano
Ana Carolina é Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e ingressou na equipe do IPC-IG em fevereiro
de 2018. Anteriormente, trabalhou na Embaixada Britânica e na Delegação da EU no Brasil. Atualmente, está envolvida no projeto
socialprotection.org, apoiando suas atividades de gestão de conhecimento. Dedica-se, especialmente, ao curso online TRANSFORM,
ao Programa de Embaixadores e à revisão de conteúdo, tais como perfis de programas, oportunidades de emprego e publicações.
Suas principais áreas de interesse são proteção social e desenvolvimento.

André Lyra
André é Bacharel em Sistemas de Informação, com especialização em Internet e Objetos Distribuídos pela Universidade de Brasília (UnB).
É certificado pela Sun Microsystems, Inc. em Tecnologia de Programação Java e pela Central Computer and Telecommunications Agency,
do Reino Unido em Information Technology Infrastructure Library (ITIL). No IPC-IG, desempenha várias funções de TI, como: administração
da rede; instalação de hardware e software e resolução de problemas; design de páginas web na intranet/internet; e suporte ao usuário
final. André também é o ponto focal junto à UNSECOORD e responsável pela manutenção do plano de segurança do IPC-IG.
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Anna Carolina Machado
Anna Carolina possui Mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Bristol, Inglaterra, e Bacharelado em Administração Pública
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil. Trabalhou como consultora para o Escritório Regional da UN-Habitat, na
América Latina, em projetos de desenvolvimento urbano. Desde seu ingresso no IPC-IG em 2015, trabalha como pesquisadora e é autora
de produtos de conhecimento em parceria com a UNICEF sobre proteção social sensível às questões relacionadas às crianças. Anna
trabalhou em projetos na África Subsaariana, Oriente Médio, América Latina e, mais recentemente, no Sul da Ásia. Suas principais áreas
de interesse são proteção social, migração, desigualdade e direitos humanos.

Arthur Andrade
Arthur possui Licenciatura em Língua e Literatura Inglesa da Universidade de Brasília (UnB) e um certificado de pós-Graduação em Design
Instrucional. Tem mais de nove anos de experiência na área e trabalhou em várias funções de gestão e de ensino no setor acadêmico,
no Governo brasileiro, organizações internacionais e no setor privado. Ele é um especialista em Moodle e, atualmente, é o responsável
pelas atividades de e-aprendizagem do socialprotection.org.

Ashleigh Kate Slingsby
Ashleigh é cidadã sul-africana. É Bacharel em Ciências Sociais em Direito e Políticas Públicas e Administração (2008) e possui um Honours
Degree em Relações Internacionais (2009), ambos pela Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul. Também é Mestre em Relações
Internacionais pela Jawaharlal Nehru University, em Nova Délhi, na Índia (2013). Ela é uma consultora que trabalha a partir de Londres
e é responsável pela comunicação da plataforma online socialprotection.org. Anteriormente, era residente em Brasília, onde trabalhou
como assistente de comunicações para o IPC-IG durante três anos.
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Carolina Bloch
Carolina possui Mestrado em Economia pela Universidade Paris-Dauphine University (2017), bem como Bacharelado em Economia,
com especialização em Econometria (2015) pela Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, em parceria com a Escola de Economia de
Paris. Ingressou no IPC-IG em 2017 e está envolvida em projetos de pesquisa em tópicos diversos, tais como o impacto distributivo de
políticas comerciais, redução da pobreza rural e espaço fiscal para proteção social. Atualmente, conduz pesquisa sobre a proteção social
no Marrocos. Antes de ingressar no Centro, ela trabalhou como pesquisadora no Banco Central da França e no Instituto de Política
Econômica Aplicada (Ipea).

Charlotte Bilo
Charlotte é Bacharel em Ciências Políticas pela University College Maastricht, na Holanda, e possui Mestrado em Pobreza e
Desenvolvimento do Institute of Development Studies (IDS), em Brighton, Reino Unido. No IPC-IG, Charlotte atualmente trabalha em um
projeto de pesquisa em parceria com a UNICEF MENARO sobre proteção social sensível às crianças na região do Oriente Médio e Norte da
África. Antes de seu ingresso no IPC-IG em setembro de 2016, trabalhou como assistente de pesquisa no Centre for Social Protection (CSP)
do IDS, bem como para GIZ no Brasil e para o Ministério de Planejamento Nacional e Políticas Econômicas (MIDEPLAN) na Costa Rica.
Suas principais áreas de interesse são políticas sociais e gênero.

Debora Zampier
Debora possui Mestrado em Gestão de Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE) e Bacharelado em
Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Ela ingressou no IPC-IG em 2018 e está envolvida no projeto socialprotection.org como
gestora de informação. Na década passada, acumulou grande experiência cobrindo matérias nacionais sobre política e poder no Brasil,
especialmente relacionadas ao sistema judicial e ao Judiciário. Ela também está envolvida em pesquisa sobre políticas penais e é uma
das fundadoras do Laboratório de Gestão de Políticas Penais (UnB).
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Denise Marinho dos Santos
Denise possui Mestrado em Administração Pública pelo Instituto de Direito Público de Brasília (2018), Bacharelado duplo em Publicidade
e em Jornalismo (1993 e 1996) e MBA em Marketing (2005) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Completou um
curso de pós-Graduação em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2015). Denise trabalha como Oficial de
Comunicações no IPC-IG. Antes de ingressar no Centro, trabalhou no Grupo Banco Mundial e em empresas do setor privado, como a
CNN, GloboNews, Globo Online e Vale do Rio Doce como jornalista e profissional de marketing.

Flávia Amaral
Flávia possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Bacharelado em Publicidade e Propaganda pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Design Gráfico pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Atualmente trabalha como
assistente de editoração no Departamento de Publicações do IPC-IG, e é responsável pela diagramação e desenvolvimento de projetos
gráficos de publicações, pela criação e manutenção da identidade visual do IPC-IG, assim como de materiais gráficos para projetos e
eventos organizados ou desenvolvidos pelo Centro. Anteriormente, foi responsável pela administração de sua própria gráfica rápida,
além de ter trabalhado em diversas agências de publicidade.

Gabriel Maran Mazaro
Gabriel possui bacharelado em Relações Internacionais (2019) da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), concentrando seus
estudos em ecopolítica e políticas internacionais, especialmente em tópicos relacionados à água, tais como governança da água,
conflitos, escassez e o direito humano à água. No IPC-IG, trabalhou como consultor na plataforma socialprotection.org, e é responsável
pela gestão das mídias sociais, dando apoio aos cursos online e adicionando novos conteúdos.
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Guilherme Berdu
Guilherme possui Especialização em Planejamento e Gestão de Cooperação para Intervenções em Desenvolvimento (Flacso, 2017) e é
Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP, 2015). Juntou-se ao IPC-IG em
2015 e, atualmente, é o ponto focal no IPC-IG para Programas e Operações, atuando na gestão, negociação, implementação e conclusão
dos projetos do Centro.

Heloisa Tozato
Heloísa possui Doutorado em Geografia pela Université de Rennes 2 (Rennes, França) e Doutorado em Ciências Ambientais pela
Universidade de São Paulo (USP). Desenvolveu sua pesquisa de pós-Doutorado no Centro Integrado de Pesquisa da Comissão Europeia
(Ispra, Itália). É uma especialista em análise comparativa de políticas internacionais e avaliação com base em evidências de políticas e
programas, utilizando indicadores SMART (tais como pressão, estado, impacto e indicadores de resposta). Seu trabalho concentra-se
em políticas públicas para se alcançar as Metas de Aichi e os ODS, especialmente nos eixos estratégicos de mitigação e adaptação à
mudança climática. Atualmente, trabalha como pesquisadora do IPC-IG em Brasília. Anteriormente, trabalhou como consultora do PNUD
junto ao Ministério do Meio Ambiente.

Isabelle de Araujo
Isabelle possui Bacharelado em Comunicações (Jornalismo, 2017) pela Universidade de Brasília (UnB). Ingressou no IPC-IG como
estagiária em fevereiro de 2018 e, atualmente, trabalha em Suporte de Gestão do Conhecimento para a plataforma socialprotection.
org. Ela é responsável pelos canais de mídias sociais da plataforma, bem como outras atividades de comunicação.
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Isadora Ferronato Ruotulo
Isadora graduou-se como Secretária Executiva Trilíngue em 2012, pela Universidade de Maringá (UEM). Durante o curso, participou em
uma das poucas empresas júnior na área do secretariado — Conset Junior — na qual trabalhou como diretora de recursos humanos,
de 2010 a 2011. Anteriormente, trabalhou como professora de inglês e secretária executiva bilíngue no setor privado. Atualmente,
trabalha como assistente executiva e de viagens no IPC-IG. Suas tarefas incluem apoio a várias atividades secretariais, gerir as rotinas
administrativas no escritório, supervisionando arranjos de viagem e missões para a equipe de pesquisa do IPC-IG.

José Henrique C. M. da Silva
José é Bacharel em Engenharia Elétrica e possui Mestrado em Demografia pela Universidade de Campinas (Unicamp). Ele ingressou na
equipe de pesquisa do IPC-IG em outubro de 2018, fornecendo apoio em métodos estatísticos e demográficos (tais como manipulação e
visualização de dados, construção de indicadores, inferência estatística e avaliação de impacto). Seu trabalho inclui métodos quantitativos
aplicados a ciências sociais e a avaliação de componentes demográficos (tais como fertilidade e mortalidade).

Julio Issao Kuwajima
Julio possui Doutorado em Ciências de Engenharia Ambientais pela Universidade de São Paulo (USP), com um período sanduíche na
Universidade de Duisburg-Essen (Alemanha) e no Instituto Deltares (Holanda), bem como Mestrado em Ciências de Engenharia Ambiental,
também pela USP. Como pesquisador no IPC-IG, fez parte da equipe do projeto conjunto com a ANA, Ipea e o PNUD, estudando a
implementação e o monitoramento do ODS 6 no Brasil. Além de sua pesquisa relacionada à Agenda 2030 das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável, publicou artigos científicos nas áreas de modelagem hidrológica e otimização de reservatórios. De 2016 a
2017, trabalhou no Governo Estadual de São Paulo em um projeto do Banco Mundial para aumentar a disponibilidade de água nas bacias
hídricas com maior escassez, investindo na segurança hídrica e infraestrutura de saneamento básico.
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Karine Fernandes Farinha
Karine é Bacharel em Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Antes de ingressar no IPC-IG como gestora de
Conhecimento Júnior na equipe do socialprotection.org, fez estágio no Centro, dando apoio às atividades de comunicação da plataforma
socialprotection.org, e trabalhou por um breve período como consultora na Iniciativa Brasileira de Aprendizagem para um Mundo sem
Pobreza (WWP). Ela dá suporte à organização de webinars em tópicos de proteção social, bem como a outras atividades de comunicação.

Letícia Bartholo
Letícia possui Bacharelado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestrado em Demografia pela Universidade de Campinas.
É funcionária pública de carreira e especialista em Políticas Públicas e Gestão desde 2002. Entre 2002 e 2016, trabalhou na gestão de
programas brasileiros de transferência condicionada de renda (incluindo o Bolsa Família). Como diretora do Cadastro Único (2009-2012),
foi responsável pela implementação nacional de sua sétima iteração. Como Secretária Nacional de Renda da Cidadania (2012-2016),
foi principalmente responsável por coordenar uma estratégia de treinamento nacional para gestores municipais e estaduais acerca do
Bolsa Família e o Cadastro Único.

Lídia Ignácio Alves
Lídia Alves é Bacharel em Inglês pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e tradutora e intérprete certificada pela mesma
instituição. Ela ingressou no Centro em 2018 como assistente executiva e de viagens, com ampla experiência administrativa em missões
diplomáticas e em outras organizações internacionais. Trabalhou como assistente da coordenação e de viagens.
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Lorena Santos
Lorena é Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e possui curso de pós-Graduação pelo
Instituto de Relações Internacionais (IREL) da Universidade de Brasília (UnB), com foco na cooperação internacional e nas relações
internacionais na América Latina; e curso sobre Educação, Pobreza e Injustiça Social, parceria entre a UnB, a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e o Ministério de Educação (MEC). Passou a fazer parte da equipe de Gestão
e Operações do IPC-IG em julho de 2014. Em 2018, assumiu posição de analista de projetos e operações, atuando na área de recursos
humanos, viagens, estágios e programas de voluntários das Nações Unidas.

Luca Lazzarini
Luca possui Mestrado em Direito pela Università degli Studi di Milano e Mestrado em Direito Alimentar pela LUISS School of Law, na Itália.
Anteriormente, trabalhou como estagiário na Câmara Internacional de Comércio em Roma, na Comissão Europeia (DG AGRI), em Bruxelas.
Atualmente, trabalha como consultor no IPC-IG, e suas principais áreas de pesquisa incluem alimentação e agricultura, desenvolvimento
sustentável, redução da pobreza e proteção social.

Luis Henrique Paiva
Luis Henrique é Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992) e possui Doutorado pela mesma instituição.
Também possui Mestrados em Sociologia (Unicamp, 1995) e Políticas Sociais (Universidade de Southampton, 2009). Servidor público do
Ministério do Planejamento, Luis Henrique tem ampla experiência de trabalho no Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho
e no então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no qual foi Secretário Nacional do Programa Bolsa Família. Também
trabalhou como pesquisador no Ipea durante 2015 e 2018. Em agosto de 2018, tornou-se Diretor do Cadastro Único de Programas Sociais no
Ministério do Desenvolvimento Social. Luis Henrique colabora como o IPC-IC desde 2015.
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Manoel Salles
Manoel é editor assistente no IPC-IG. Estudou Língua e Literatura Inglesa e Filosofia na Universidade de Brasília (UnB). É o editor da
revista Policy in Focus, a publicação de referência do Centro, e realiza serviços de copyediting e tradução para toda linha de publicações
do IPC-IG, além de auxiliar outros departamentos e pesquisadores do Centro em demandas semelhantes. Também fornece apoio
logístico e administrativo ao Departamento de Publicações.

Maria Beatriz Nakatani
Maria Beatriz Nakatani é Bacharel em Administração de Negócios pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Relações
Internacionais. Atualmente cursa Mestrado em Design e Gestão de Projetos de Cooperação Internacional. Possui experiência em projetos
de cooperação internacional desde 2013, quando trabalhou no PNUD como assistente de programas e projetos. Em 2018, ela ingressou no
IPC-IG também como assistente de programas e operações.

Maria Teresa Fontes
Maria Teresa é Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), possui Mestrado em Estudos Internacionais
pela Universidade de Viena e Especialização em Políticas Públicas pela UnB. Possui 20 anos de experiência profissional em cooperação
técnica internacional com organismos internacionais e órgãos do Governo Federal. Foi gerente do Escritório Estadual do PNUD na Bahia
durante três anos e, desde 2009, exerce a função de Oficial de Programa, responsável pelos projetos de política social e infraestrutura
do PNUD em Brasília.
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Mariana Hoffmann
Mariana possui Mestrado em Administração Pública pela Universidade de Cornell, EUA. Atualmente, trabalha junto à equipe de
pesquisa do IPC-IG no monitoramento e na avaliação do projeto de esporte para desenvolvimento da Nike, com 22 Vilas Olímpicas
no Rio de Janeiro, Brasil. Também possui Mestrado em Ciências Políticas do Institut d’Etudes Politiques in Aix-en-Provence,
na França, e Bacharelado em Jornalismo pela Universidade de Juiz de Fora, Brasil. De 2009 a 2012 e de 2013 a 2015, Mariana trabalhou
no Departamento de Comunicação do IPC-IG como assistente de gestão do conhecimento e, eventualmente, como gerente de
comunicações. Em 2012, ela trabalhou como consultora na área de comunicações para o Centro de Excelência contra Fome do Programa
Mundial de Alimentos.

Marina Carvalho
Marina é Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de São Paulo, possui Mestrado em Estudos sobre
Desenvolvimento da Universidade de Lund, na Suécia, e Especialização em Gestão de Projetos pela ESALQ/USP. Tem experiência com
projetos sociais, captação de recursos e e-aprendizagem e como voluntária no Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Franca e na
Afrika Kontakt (Dinamarca). Foi selecionada para o Programa de Incentivo à Nova Geração do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e para o programa de intercâmbio no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Foi estagiária no IPC-IG em 2014,
na área de Gestão de Projetos, e atualmente trabalha no Centro como uma assistente de gestão do conhecimento com a equipe do
socialprotection.org. Está envolvida com o projeto TRANSFORM.

Mario Gyori
Mario é cidadão alemão e ingressou no IPC-IG em 2014. Trabalha como pesquisador e é Doutorando pela London School of Economics.
Possui Mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Lund (Suécia) e a Universidad Carlos III, de Madrid (Espanha).
Atualmente, trabalha no M&A do programa PAA África, bem como na avaliação de impacto do projeto SBCC em parceria com o
PMA Moçambique. Está também envolvido na cooperação do Centro com a UNICEF MENARO. Acumulou experiência profissional na
Embaixada da Alemanha em Buenos Aires.
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Mohamed Ayman AbdelHameed
Cidadão egípcio, Mohamed Ayman AbdelHameed é Bacharel (com honras) em Estudos sobre Desenvolvimento Internacional pela
Universidade de Saint Mary em Halifax, Nova Escócia, Canadá. É um entusiasta por tradução e se interessa por várias áreas de pesquisa,
incluindo proteção social e cooperação Sul-Sul. Mohamed trabalha em seu país natal e contribui com o trabalho do IPC-IG fornecendo
traduções para o árabe a apoio à equipe de pesquisa sobre a região MENA. Ele pretende continuar com seus estudos de pós-Graduação
e trabalhar em prol da proteção de todas as crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente as refugiadas.

Nicolò Bird
Nicolò possui Bacharelado em Economia e Relações Internacionais, pela Universidade de Sussex, e Mestrado em Economia, pela
Universidade de Warwick. Estagiou e trabalhou como pesquisador no IPC-IG, analisando transferências de renda e a relação entre
desigualdade e crescimento. Também foi oficial de projeto para o TAXDEV no Instituto de Estudos Fiscais (IFS) em Londres, com foco em
análise de tributos na Etiópia e subsídios fiscais em países em desenvolvimento. Além disso, trabalhou como assistente de pesquisa para
um projeto do Banco Mundial, analisando a economia política de subsídios hídricos em países em desenvolvimento. Atualmente, estuda a
transição dos jovens ao mercado de trabalho na região MENA, em uma parceria com a UNICEF.

Patricia Velloso Cavallari
Patricia possui Mestrado duplo em Políticas Públicas pelo Centro Internacional de Estudos Sociais da Universidade Erasmus em
Rotterdam (ISS) e pelo Institut Barcelona d’Estudis Internacionals pela Universitat Pompeu Fabra, da Universidad Autonoma de
Barcelona e Universidade de Barcelona, com especialização em Estudos para o Desenvolvimento e Economia Política Internacional.
Sua formação acadêmica também inclui um Bacharelado em Direito e pós-Graduação em Estudos Culturais. Atualmente, trabalha na
Gestão do Conhecimento, e suas experiências profissionais incluem cerca de cinco anos como advogada, em organizações internacionais,
ONGs, centros de pesquisa, redes de advocacia e setor privado.
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Pedro Arruda
Pedro é Bacharel com honras em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestre em Relações Internacionais pela
Universidade de Jawaharlal Nehru, JNU, Índia. É especialista em políticas e programas sociais no Sul Global, com foco na cooperação
Sul-Sul. É pesquisador no IPC-IG desde 2013. Desde então, assumiu vários papéis relacionados à pesquisa, inclusive fornecendo suporte
técnico para a elaboração de programas de proteção social em países da África, editando e redigindo publicações oficiais do IPC-IG,
fornecendo assistência técnica a viagens de estudo e negociando proativamente em acordos de pesquisa com parceiros-chave. É autor
de mais de 40 publicações fundamentadas na sua experiência de trabalho com mais de 20 países em desenvolvimento na América
Latina, África, Oriente Médio e Ásia.

Pedro Mourão de Moura Magalhães
Pedro é Bacharel em Sociologia (2018) pela Universidade de Brasília (UnB) e concentrou seus esforços acadêmicos em sociologia política, mais
especificamente no estudo de movimentos sociais e da participação política de pessoas LGBT, bem como estudos de mídia e as ligações entre
a democracia e a teoria queer. Integra a equipe de gestão de conhecimento responsável pela manutenção da plataforma socialprotection.
org desde 2017, e atualmente trabalha no Apoio à Gestão do Conhecimento. É responsável pela administração de várias áreas da plataforma,
principalmente a coordenação do mapeamento e revisão de conteúdo, gestão de Comunidades Online, monitoramento, assistência e suporte
aos membros da plataforma, edição de vídeos e atualizações para a homepage da plataforma.

Priscilla Telles Minari
Priscilla possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Ingressou na equipe de Publicações do IPC-IG
em agosto de 2019, na qual atualmente trabalha com o design gráfico e layout de publicações e no desenvolvimento de materiais
impressos e eletrônicos, referentes aos projetos e eventos conduzidos pelo Centro. Também tem grande experiência
como desenvolvedora web e webdesign.
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Raquel Tebaldi
Raquel é Bacharel em Relações Internacionais e possui Mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS, Brasil). Ingressou no IPC-IG em 2015 e, atualmente, é assistente de pesquisa, trabalhando com a equipe do Portal de Proteção
Social e desenvolvendo atividades no projeto “Brasil & África: lutando contra a pobreza e promovendo o empoderamento das mulheres
por meio da cooperação Sul-Sul”, incluindo um mapeamento de programas de proteção social na África e como coeditora de uma
edição especial da revista Policy in Focus, dedicada à proteção social sensível a gênero.

Roberta Maria Brito
Roberta possui Mestrado em Gestão Pública Internacional e Políticas Públicas da Universidade Erasmo de Roterdã e Mestrado em
Administração Pública com Bacharelado em Administração Pública e Ciências Sociais pela Universidade Aalborg da Dinamarca.
Atualmente, dá apoio à plataforma socialprotection.org com atividades de gestão de conhecimento. Anteriormente, trabalhou como
assistente de programa no Instituto Tropical KIT Royal (Amsterdam), apoiando um curso de treinamento de seis meses de duração
para Treinadores em Gênero, copatrocinado pelo Centro de Treinamento da ONU Mulheres; como assistente pessoal do Presidente da
Organização Dinamarquesa para as Mulheres da Palestina (Copenhagen) e como assistente de pesquisa em SamfundsTanken, onde ajudou
com estudos sobre renda básica universal (Copenhagen).

Roberto Astorino
Roberto é o coordenador do Departamento de Publicações do IPC-IG. É Bacharel em Administração de Negócios Internacionais,
com especialização em Jornalismo online e Mestre em Administração em Marketing e Comunicações. Antes de entrar para o IPC-IG,
acumulou grande experiência com outras organizações internacionais, tais como a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o Banco Mundial. Suas atividades no
Centro incluem a gestão da Equipe Editorial e da Equipe de Desktop Publishing.
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Rosa Maria Banuth
Rosa foi assistente de publicação no Departamento de Publicações do IPC-IG. Possui diploma técnico em Design Gráfico e
Desenvolvimento Web e pós-Graduação em Design Gráfico Editorial. Antes de trabalhar no IPC-IG, Rosa atuou como instrutora no
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e na equipe editorial do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em que
desenvolveu inúmeros projetos de design gráfico, incluindo o layout de um livro em parceria com o DFID, e foi responsável pelo design
e layout de diversas publicações científicas da instituição. Suas principais atividades no Centro incluem o design gráfico das publicações
do IPC-IG, layout e a criação e a manutenção da identidade visual do Centro em várias aplicações.

Sérgio Peçanha da Silva Coletto
Sérgio possui Mestrado em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), especializando-se na organização e recuperação
de conteúdo multimídia em ambientes virtuais. Acumulou nove anos de experiência de pesquisa em partidos políticos, universidades,
fundações e institutos, nas áreas de transparência governamental, acesso à informação, transparência, anticorrupção e patrimônio de
informação. Atualmente trabalha no IPC-IG monitorando a plataforma socialprotection.org. É também um professor substituto na UnB,
ensinando temas relacionados ao planejamento e gestão de unidades de informação, preservação digital e gestão do conhecimento.

Silvana Neves
Silvana graduou-se como Secretária Executiva Bilíngue na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo (1992) e possui
curso de especialização em Educação Aplicada em Organizações, pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB, 2004).
Possui ampla experiência assessorando executivos sênior e gestores de alto nível nos setores público e privado. Atualmente, é a Analista
Administrativa do IPC-IG no Ipea, no qual é responsável pela gestão de contratos com o Centro e outras organizações internacionais.
Também monitora o orçamento, cronograma e pagamento de produtos e verifica a duração dos contratos, garantindo que processos de
follow-up sejam implementados e que os prazos sejam cumpridos. Silvana também apoia a organização de eventos internacionais, tais
como o Fórum Acadêmico BRICS 2019.
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Stefan Trifunovic
Stefan é Bacharel em Jornalismo e Ciência Política da Faculdade de Ciências Políticas pela Universidade de Belgrado (2012) e
possui Mestrado em Direito, com especialização em Democracia e Constitucionalismo pela Universidade de Brasília (UnB, 2017).
Trabalhou no setor não governamental, principalmente em questões relacionadas aos direitos humanos, direitos reprodutivos e tráfico
de pessoas. Tem experiência adicional no setor privado, em comunicações e consultoria de mídia. Desde que ingressou no IPC-IG,
está envolvido diretamente com a plataforma socialprotection.org, trabalhando no Apoio à Gestão de Conhecimento.

Sulma Marcela Cuervo Ramirez
Sulma Marcela possui Doutorado em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Mestrado em Estudos Populacionais da
Universidade Externado de Colômbia e Bacharelado em Economia pela Universidade Pedagógica e Tecnológica da Universidade da
Colômbia. Seu trabalho acadêmico tem foco no estudo dos relacionamentos subjacentes aos processos de migração interna e externa, bem
como deslocamento forçado. Atualmente trabalha como pesquisadora no IPC-IG.

Tamara Vaz de Moraes Santos
Tamara Vaz de Moraes Santos é Bacharel em Economia pela Universidade de Brasília (UnB). Ela ingressou na equipe de pesquisa do IPCIG em outubro de 2018, fornecendo apoio estatístico para análise de dados. Anteriormente, trabalhou como assistente de pesquisa no
Instituto de Política Econômica Aplicada (Ipea). Suas principais áreas de interesse são programação, estatísticas descritivas e inferenciais
e análise de políticas públicas.
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Vinícius Vaz Nogueira
Vinicius é Bacharel em Estudos Internacionais pela Universidade de Paris 3 — Sorbonne Nouvele (França, 2017) e pela Escola Superior de
Economia (Rússia, 2015). Ingressou no IPC-IG como assistente de pesquisa em dezembro de 2017, com foco na avaliação de impacto do
programa de acesso a mercados do PMA, em Moçambique. Anteriormente, participou em projetos de consultoria na área de relações
de governo, tanto na Rússia quanto no Brasil.

Wesley Silva
Wesley é Bacharel e Mestre em Estatísticas pela Universidade de Brasília (UnB). Ingressou no IPC-IG em fevereiro de 2017 e faz parte da
equipe de pesquisa, dando apoio técnico na análise de dados e no desenho de amostragem para pesquisas de avaliação de impacto.
Anteriormente, trabalhou como assistente de pesquisa no Ipea, consultor no Ministério de Integração, Ministério de Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA) e para a Secretaria de Direitos Humanos. Também foi professor temporário na UnB. Suas principais áreas de
interesse são programação, análise de dados, modelagem linear de dados, desenho de amostragem e avaliação de impacto.

Yannick Roulé
Yannick é um cidadão francês e vive no Brasil desde 2013. Estudou Artes e Computação em Paris e trabalha no desenvolvimento de
websites desde 2000. Atualmente, faz parte da equipe de TI do IPC-IG, na qual trabalha como especialista em desenvolvimento para a web,
especialmente na plataforma socialprotection.org. Anteriormente como especialista em Adobe Flash, trabalhou em projetos como websites
para supermercados virtuais, sistemas operacionais para tablets para bancos, artes e aprendizado eletrônico. Trabalhou como autônomo
para várias empresas de pequeno e médio porte na França, tais como G2M Multimedia, French Kitch, Coloquium e BNP Paribas, bem como
no Brasil (Unyleya, Tekan, NabuLearning).
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O Programa de estágio do IPC-IG
O Programa de Estágio do IPC-IG oferece a um grupo de alunos, com notório desempenho acadêmico, a oportunidade de interagir diretamente com o trabalho desenvolvido pelo Centro,
como fórum global de pesquisa, diálogo político e aprendizado Sul-Sul em inovações de desenvolvimento.
Esse Programa é uma oportunidade para complementar a experiência prática dos estagiários em várias questões relacionadas à proteção social e à cooperação Sul-Sul. Adicionalmente,
nosso Programa oferece a possibilidade, para os candidatos, de se envolverem no Sistema das Nações Unidas. Este programa opera sob as regras e políticas de estágio do PNUD.
Em 2019, o IPC-IG recebeu os seguintes jovens profissionais talentosos:



Beatriz Burattini, Brasil



Juliana Monteiro Bernardino, Brasil



Lucas Freschi Sato, Brasil



Ricardo Favaretto Garbin, Brasil



João Pedro Dytz, Brasil



Larissa Mascarenhas Coutinho, Brasil



Luiza da Silva Nakamura, Brasil



Sabrina Sabatovicz Paiva, Brasil



Isabela Nunes Franciscon, Brasil



Lea Maria Smidt, Alemanha



Manuela Oliveira Lima, Brasil



Thayna Shervis, Brasil



João Pedro Lang, Brasil



Lia Carvalho Kesselring, Brasil



Mariana dos Santos B. de Brito, Brasil



Yannick Valentin Markhof, Alemanha



Gabriel Valerio Germando Dias, Brasil



Lívia Baesso de Almeida, Brasil



Rayra Eboli Fortunato, Brasil



Júlia Guimarães Stoimenoff Brito, Brasil



Lucas Eduardo de Sousa, Brasil



Renata A. de Farias Caramaschi, Brasil

Colaboradores
Ao longo do ano, o IPC-IG contou com o importante apoio de vários colaboradores individuais externos:



Aline Duarte da Graça Rizzo



Eveline Maria Vasquez Arroyo



Jader Martins Camboim de Sá



Marcos Roberto Gonzaga



Ana Lizete Farias



Flavia Adriane Pestana de Oliveira



Juan Pablo Mikan Pizano



Maria Gabriela Figueiredo Vieira



Bernardo Lanza Queiroz



Flavio Henrique M. de Araújo Freire



Julia Monteah França



Maria Luiza Rizzotti



Breno Simões Magro Jr.



Francis Tseng



Julianan Jerônimo Costa



Matheus Pelegrino Peixoto



Cassio Maldonado Turra



Francisco Gaetani



Juliana Mota de Siqueira



Mohammed Anwer



Cristiane Silva Correa



Gabriela Marise de Oliveira Bonifácio



Laura Wong



Olivia Alves Gomes Pessoa



Daniel Lima Viegas



Gilberto Luis Vianna Gonçalves



Leonardo Araújo de Jesus



Simone Wanjman



Denise Cristina Corrêa da Rocha



Ilton Garcia dos Santos Silveira



Maíra Simões Cucio



Vilma da Conceição Pinto



Diego Antônio França de Freitas



Isaque Daniel Rocha Eberhardt



Marcia Helena Carvalho Lopes
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