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Produção de conhecimento Compartilhamento de conhecimento

Fortalecimento de capacidades

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

18. Sinergias entre sustentabilidade, conservação �orestal e 
re�orestamento e desenvolvimento agrícola: um mapa para a 
economia rural brasileira do Século XXI.

19. Adaptação do Currículo Liderança e Transformação sobre a 
Construção e Manutenção da Proteção Social Básica na África 
(Leadership & Transformation Curriculum on Building and 
Managing Social Protection Floors in Africa — TRANSFORM) 
em cursos online.

20. Apoio ao Ministério de Assistência e Reinserção Social (MINARS) 
e outras instituições nacionais em Angola no fortalecimento de 
iniciativas de assistência e proteção social no país.

21. Desenvolvimento de um currículo detalhado e conteúdo para 
o curso de e-learning sobre redução da pobreza e realização de 
dois workshops de desenvolvimento de capacidades.

22. Tradução do Currículo de cinco dias em Proteção Social do 
TRANSFORM para o português.

23. Segunda edição do curso TRANSFORM e treinamento 
de facilitadores.

24. Tradução do Currículo de cinco dias em Proteção Social do 
TRANSFORM para o francês.

Projetos em curso no IPC-IG

1. Os efeitos dos benefícios de proteção social 
no crescimento e na igualdade.

2. Monitoramento e avaliação do projeto do 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
comunicação social e mudança de comportamento 
na província de Manica, em Moçambique.

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

4. 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).

5. Monitoramento e avaliação das Vilas 
Olímpicas no Rio de Janeiro.

6. Avaliação de impacto das intervenções do 
PMA para melhorar o acesso de agricultores 
familiares em Moçambique a mercados.

7. Avaliação da cobertura e da incidência dos 
benefícios das iniciativas de forti�cação de 
alimentos do PMA em Moçambique, sob o 
Programa ODM1c.

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

9. 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.

10. Programa de desenvolvimento de 
capacidades para aprimorar o uso da análise 
da pobreza no desenvolvimento de políticas.

11. Estudos acerca dos desa�os para o Brasil 
em 2018 e 2019.

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

13. Suporte à publicação de edição da revista 
Policy in Focus: “Women at work: addressing 
the gaps.”

14. 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.

15. Gastos com a Mudança Climática 
no Brasil.

16. Estudos sobre �uxos de recursos de 
Assistência O�cial ao Desenvolvimento 
(O�cial Development Assistance — ODA) 
reservados para o Brasil e o crédito concessional 
do Governo Brasileiro.
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O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) orgulhosamente 

apresenta o seu Relatório de Atividades de 2018, 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 2004, o Centro vem fornecendo serviços e ferramentas para 

fortalecer as capacidades institucionais de países do Sul Global para desenhar, monitorar e 

avaliar políticas sociais. Guiado por uma parceria entre o Governo do Brasil e o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IPC-IG, com seus parceiros, decisores 

políticos e especialistas, desenvolve soluções para fortalecer capacidades e recursos humanos 

e institucionais.

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.

O IPC-IG também organiza eventos internacionais dedicados a temas centrais da agenda  

de desenvolvimento. 

Este Relatório abrange o período entre 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2018. 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 (16 projetos e 172 publicações); compartilhamento de 

conhecimento (2 projetos, 73 webinars, 40 comunidades online, 5 cursos online e a participação 

da equipe do IPC-IG em 43 seminários nacionais e internacionais); e fortalecimento de 

capacidades (6 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 2018.

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 2018, 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).

O Centro, em 2018, realizou 24 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 em Angola, Brasil, Egito, Etiópia, Malauí, 

Moçambique, Níger, Senegal e países na região do Oriente Médio e Norte da África (Middle 

East and North Africa — MENA). 



11

Parceiros

Os projetos foram conduzidos em colaboração com vários parceiros: 

 � Ministérios do Governo Brasileiro nas áreas socioeconômicas e ambientais; 

 � Agência Nacional de Águas (ANA); 

 � Departamento de Relações Exteriores e Comércio do Governo Australiano (DFAT); 

 � Fundo de Defesa Ambiental (EDF); 

 � Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); 

 � Agência Francesa de Desenvolvimento (Agence Française de Développement — AfD);

 � Fundación Espacio Público; 

 � Agência Alemã de Cooperação Internacional (Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit — GIZ), em nome do Ministério Federal Alemão de Desenvolvimento 

Econômico e Cooperação (BMZ); 

 � Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA);

 � Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacional (IDRC);

 � Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA); 

 � Nike, Inc.

 � Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); 

 � Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); e

 � Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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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 16 

projetos de pesquisa para desenhar, analisar e avaliar políticas públicas. Para consolidar o 

conhecimento reunido durante essas atividades, 172 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, a academia, 

membros da mídia e da sociedade civil, para enriquecer o debate internacional na arena  

de cooperação Sul-Sul. Abaixo, são apresentados os projetos realizados em 2018.

O IPC-IG investigou o papel dos benefícios de proteção social, tais como pensões, 

benefícios empregatícios e de assistência social, no crescimento inclusivo. Para 

identificar comportamentos individuais que conduzam ao crescimento inclusivo e 

testar empiricamente se tais comportamentos são afetados por benefícios de proteção 

social, o IPC-IG e a OCDE estruturaram o projeto em quatro fases: (i) identificação de 

comportamentos que potencialmente levem ao crescimento, de acordo com as principais 

teorias econômicas de desenvolvimento; (ii) revisão da literatura internacional sobre os 

impactos de benefícios sociais em comportamentos individuais que possam conduzir ao 

crescimento inclusivo; (iii) definição de países, bases de dados e modelos analíticos para 

medir empiricamente a relação entre benefícios sociais e comportamentos individuais; e 

(iv) análise empírica da relação entre benefícios sociais e comportamentos individuais que 

conduzam ao crescimento inclusivo.

Projetos

1. Os efeitos dos benefícios de proteção social no crescimento e na igualdade

Nome Os efeitos dos benefícios de proteção social no crescimento e na igualdade

Doador Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Início Junho de 2016

Fim Março de 2018

Parceiro OCDE    

Resultados principais Identificar e quantificar o papel dos benefícios de proteção social no crescimento inclusivo

Produtos principais 1. Revisão da literatura econômica sobre comportamentos individuais e desenvolvimento inclusivo

2. Revisão da literatura internacional sobre os impactos dos benefícios sociais em comportamentos individuais potencialmente relacionados ao crescimento inclusivo: 
oferta de trabalho, consumo, poupança, educação, inovação e disposição a assumir riscos, fertilidade e migração

3. Definição dos países, bases de dados e modelos analíticos para medir empiricamente a relação entre benefícios sociais e comportamentos individuais

4. Análise empírica dos efeitos de benefícios sociais em comportamentos individuais em três ou quatro países

Equipe em 2018 Coordenador: Luis Henrique Paiva

Pesquisadores: Sergei Soares e Rodrigo Orair e Niccolo Bird
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2. Monitoramento e avaliação do projeto do PMA de comunicação social e mudança de comportamento na província de Manica, em Moçambique

Nome Monitoramento e avaliação do projeto do PMA de comunicação social e mudança de comportamento na província de Manica, em Moçambique

Doador Governo de Moçambique e Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Moçambique

Início Setembro de 2016

Fim Setembro de 2018

Parceiros Governo de Moçambique e PMA Moçambique

Resultado principal Monitorar e avaliar um projeto inovador de comunicação social e mudança de comportamento para melhorar a saúde e a nutrição de crianças na província de Manica, 
em Moçambique

Produtos principais 1. Elaboração de uma metodologia de pesquisa e plano de avaliação

2. Elaboração de um quadro lógico para a intervenção

3. Relatórios de monitoramento regulares

4. Coordenação de pesquisas domiciliares 

5. Elaboração de um relatório final de avaliação 

Equipe em 2018 Coordenadores: Fábio Veras Soares e Mario Gyori

Pesquisadores: Diana Sawyer, Fábio Veras Soares, Jessica Baier, María Hernandez, Tatiana Martínez, Sofie Olsson e Wesley Silva

Estagiários: Ariane Gordan, Alexis Lefevre, Salomé Drouard e Lara Aquino

Dada a expertise do IPC-IG em segurança alimentar e nutricional e no monitoramento  

e na avaliação de políticas e programas, o PMA de Moçambique convidou o Centro a 

conduzir o monitoramento e a avaliação de impacto deste projeto inovador, que pretende 

melhorar a nutrição e a saúde de crianças no país, por meio da conscientização da população 

a respeito de boas práticas, por meio de comunicação direta e mídias de massa.  

O projeto busca promover a adoção de boas práticas nas áreas de saúde e nutrição em 

quatro áreas: prevenção da malária, alimentação de lactentes e crianças, cuidado materno  

e higiene e saneamento.
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o IPC-IG estabeleceram  

parceria com o projeto de pesquisa para analisar e aprimorar os aspectos sensíveis às 

necessidades das crianças dos sistemas de M&A dos principais programas de transferência 

de renda do Egito, Takaful e Karama. O Centro está fornecendo suporte ao Ministério 

de Solidariedade Social na produção e integração de dados com foco em crianças, 

considerando pobreza e vulnerabilidade nas estruturas de M&A dos programas.  

O IPC-IG também está desenvolvendo e fornecendo suporte ao Ministério para 

institucionalizar a metodologia e as ferramentas para a coleta de dados sobre os 

indicadores propostos, bem como o desenvolvimento de um marco para futuras  

avaliações de impacto para o projeto.

3. Melhoria dos aspectos sensíveis 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 Junho de 2019

Parceiros Governos nacionais e UNICEF

Resultado principal 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 2018 Coordenador: Rafael Guerreiro Osorio

Pesquisadores: Anna Carolina Machado, Charlotte Bilo, Pedro Arruda, Raquel Tebaldi, Solange Gonçalves e Mohammed AbdelHameed

Estagiárias: Juliane Becker Facco e Jamila Odeh-Moreira
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4. 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 Junho de 2019

Parceiros UNICEF MENARO e Escritórios da UNICEF nos países da região MENA

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

Produtos principais 1. Uma série de quatro produtos de conhecimento, seguidos por quatro webinars correspondentes:

 y 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)

 y Children’s Right to Social Protection in the Middle East and North Africa Region — an Analysis of Legal Frameworks from a Child Rights Perspective

 y Building Shock-Responsive National Social Protection Systems in the MENA Region

 y Fiscal space for child-sensitive social protection in the MENA region

2. Fornecer suporte remotamente e presencial para iniciativas de proteção social aos escritórios locais da UNICEF na região MENA:

 y Djibouti (remoto e presencial)

 y Irã (remoto)

 y Líbano (remoto e presencial)

 y Marrocos (remoto e presencial)

 y Tunísia (remoto e presencial)

 y Sudão (remoto e presencial)

http://www.ipc-undp.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/RR24_Children_s_Right_to_Social_Protection_in_the_Middle_East_and_North_Africa_Region.pdf
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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. A equipe do Centro também fornece suporte 

técnico remoto (e presencial, em alguns casos) para todos os escritórios da UNICEF na região.

Produtos principais 3. Webinars organizados:

 y 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)

 y Changes in the provision of social protection in MENA since the Arab uprisings (11 de junho de 2018)

 y 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) 

 y 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 no socialprotection.org: “Social Protection in the Middle East and North Africa Region” 

Equipe em 2018 Coordenadores: Fábio Veras Soares e Rafael Guerreiro Osorio

Pesquisadores: Amelie Coureau, Anna Carolina Machado, Carolina Bloch, Charlotte Bilo, Eunice Godevi, Imane Helmi, Joana Mostafa, Lea Smidt, Mohamed Ayman 
AbdelHameed, Pedro Arruda, Rafael Guerreiro Osorio, Raquel Tebaldi e Sergei Soares 

Estagiárias: Bárbara Branco, Jamila Odeh-Moreira, Juliana Bernardino e Juliane Becker Facco

http://socialprotection.org/overview-non-contributory-social-protection-programmes-middle-east-and-north-africa-mena-region
http://socialprotection.org/changes-provision-social-protection-mena-arab-uprisings
http://socialprotection.org/children%E2%80%99s-right-social-protection-middle-east-and-north-africa-%E2%80%93-analysis-legal-frameworks-child
http://socialprotection.org/building-shock-responsive-national-social-protection-systems-mena-region
http://www.ipc-undp.org/pt-br/publication/28434
http://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-middle-east-and-north-africa-region-mena
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5. 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 Março de 2019

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

Resultado principal 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 2018 Coordenadora: Diana Sawyer 

Pesquisadores: Mariana Hoffmann, Wesley Silva e Solange Ledi Gonçalves

Estagiários: Juliana Facco e Diego da Silva Rodrigues

O IPC-IG fornece suporte para o M&A das metas do projeto Nike para 22 Vilas Olímpicas 

na cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, o Centro está conduzindo o monitoramento e a 

avaliação das metas iniciais e intermediárias do projeto. A primeira fase do projeto inclui um 

relatório parcial de bases de dados, seguido por um relatório inicial das atividades do ano 

de referência 2015-2016, com uma análise de todas as 22 Vilas Olímpicas. A segunda fase do 

projeto compreende um relatório de monitoramento intermediário para os anos de referência 

2016/2018 para 19 Vilas Olímpicas. Os relatórios inicial e intermediário deverão incluir 

indicadores para medir a concretização gradual das metas.
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6. Avaliação de impacto das intervenções do Programa Mundial de Alimentos para melhorar o acesso de agricultores familiares em Moçambique a mercados

Nome Avaliação de impacto das intervenções do Programa Mundial de Alimentos para melhorar o acesso de agricultores familiares em Moçambique a mercados 

Doador Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Moçambique

Início Setembro de 2017

Fim Novembro de 2018

Parceiro PMA Moçambique

Resultado principal Avaliar o impacto do apoio fornecido por parte do PMA a 14 organizações de agricultores familiares, com o objetivo de melhorar o acesso de seus membros a mercados, 
bem como a sua situação nutricional

Produtos principais 1. Avaliação de impacto quantitativa de tecnologias de economia de mão de obra e programas de treinamento focados em desenvolvimento e gestão pós-colheita para 
membros de 14 organizações de agricultores familiares

2. Avaliação qualitativa do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA) e do suporte do PMA à sua expansão para novos distritos

3. Avaliação qualitativa sobre a efetividade de programas de treinamento fornecidos a funcionários do SIMA (INFOCOM) e a funcionários do governo, sobre como a gestão 
do SIMA e INFOCOM mudaram em resposta à intervenção e sobre como agricultores familiares estão acessando e usando informações providas pelo SIMA e INFOCOM

Equipe em 2018 Coordenadores: Diana Sawyer e Mario Gyori

Pesquisadores: Alexander Cambraia, Wesley Silva, Sofie Olsson, Elisio Mazive, Vinícius Nogueira, Tatiana Martínez e Jessica Baier

Em parceria com o PMA de Moçambique, no âmbito da iniciativa do PMA de suporte ao 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 1 (ODM1), o IPC-IG avaliou o impacto do suporte  

e as intervenções promovidas pelo PMA para promover 14 organizações de agricultores 

familiares e melhorar seu acesso a mercados no país.
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7. Avaliação da cobertura e da incidência dos benefícios das iniciativas de fortificação de alimentos do PMA em Moçambique, sob o Programa ODM1c

Nome Avaliação da cobertura e da incidência dos benefícios das iniciativas de fortificação de alimentos do PMA em Moçambique, sob o Programa ODM1c

Doador Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Moçambique 

Início Setembro de 2017

Fim Novembro de 2018

Parceiro PMA Moçambique

Resultado principal Analisar a cobertura e a incidência de benefícios da fortificação de alimentos básicos em Moçambique, no âmbito da iniciativa ODM1c do PMA

Produtos principais 1. Avaliação quantitativa da cobertura e incidência dos benefícios de fortificação de alimentos em Moçambique, para avaliar quais grupos socioeconômicos se 
beneficiam com a fortificação de farinha de trigo, farinha de milho, óleo vegetal e açúcar e quais não se beneficiam

2. Elaboração de um plano de avaliação e de uma estratégia de amostragem

3. Seleção e contratação de uma empresa de coleta de dados

4. Supervisão de uma pesquisa domiciliar quantitativa, incluindo a coleta de análise de amostras de alimentos

5. Limpeza de dados, análise de dados e transcrição de dados

Equipe em 2018 Coordenadores: Diana Sawyer e Mario Gyori

Pesquisadores: Alexander Cambraia, Wesley Silva, Sofie Olsson, Elisio Mazive, Vinícius Nogueira, Jean Paiva, Tatiana Martínez e Jessica Baier

O IPC-IG está trabalhando com o PMA em Moçambique para avaliar a cobertura  

e a incidência dos benefícios das intervenções do PMA para acelerar a fortificação  

de alimentos básicos no país. A equipe do Centro construiu uma análise  

quantitativa da cobertura para avaliar quais grupos socioeconômicos se beneficiam  

com a fortificação de farinha de trigo, farinha de milho, óleo vegetal e açúcar e quais  

não se beneficiam.
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8. 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 Dezembro de 2018

Parceiro Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

Resultado principal 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 2018 Coordenadora: Enid Rocha A. Silva, com apoio de Diana Sawyer

Pesquisadoras: Claudia Silva e Joana Costa

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. O estudo foi lançado durante um seminário em  

dezembro, em Brasília.
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9. 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)

Início Outubro de 2017

Fim Dezembro de 2018

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

Resultado principal 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 2018 Coordenador: Gesmar dos Santos (Ipea), com apoio de Diana Sawyer

Pesquisadores: Ana Lizete Farias, Daniela Nogueira Soares, Diego Franca Freitas, Eveline Maria Vasquez Arroyo, Julio Issao Kuwajima, Luiz Augusto Bronzatto, Maíra 
Simões Cucio e Valéria Maria Rodrigues Fechine

Equipe de suporte do IPC-IG: Denise Marinho dos Santos, Lucas Guimarães, Lídia Alves e o Departamento de Operações

Estagiárias: Isabelle Araújo e Karina Berardo 

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: “Garantir a disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento a todos”no Brasil. Sob a coordenação do Ipea, o projeto 

teve por objetivo produzir estudos e propostas, bem como desenvolver estratégia para  

a implementação de programas e políticas públicas. Três seminários foram organizados  

(em fevereiro, setembro e dezembro de 2018) para engajar partes interessadas no debate 

acerca do ODS 6 no Brasil e apresentar os resultados do estudo.
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O principal objetivo desse projeto é aprimorar o uso da análise da pobreza pelos escritórios 

regionais e locais da FAO, bem como por seus parceiros, e contribuir para se atingir o ODS 1 

“Eliminar a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares” e 2 “Acabar com a fome 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”. 

10. Programa de desenvolvimento de capacidades para aprimorar o uso da análise da pobreza no desenvolvimento de políticas

Nome Programa de desenvolvimento de capacidades para aprimorar o uso da análise da pobreza no desenvolvimento de políticas

Doador Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

Início Outubro de 2017

Fim Dezembro de 2018

Parceiros Sede da FAO, FAO Marrocos e FAO Panamá

Resultado principal Aprimorar o uso da análise da pobreza pela FAO e parceiros (incluindo governos, a sociedade civil, o setor privado e outras agências), com o objetivo de ajudar as 
políticas do Marrocos e do Panamá a alcançar os ODS 1 e 2

Produtos principais 1. Entrega de uma proposta detalhada para o programa de desenvolvimento de capacidades (PDC), que deverá incluir uma visão geral fundamentada em: (i) a teoria 
de mudança da FAO para a redução da pobreza rural; (ii) boas práticas globais documentadas nas áreas de redução de pobreza, segurança alimentar e nutricional e 
proteção social; (iii) materiais para treinamento e ensino disponíveis no setor, incluindo estatísticas para a aferição de pobreza e segurança alimentar; e  (iv) a expertise 
do IPC-IG em pobreza rural, demanda institucional, segurança alimentar e nutricional e M&A de programas sociais

Ademais, a proposta deve detalhar a abordagem pretendida para se implementar o PDC no Marrocos e no Panamá, com base em uma combinação de iniciativas de 
aprendizagem eletrônica (e-learning), usando a funcionalidade Virtual Campus da plataforma socialprotection.org e cursos presenciais

2. Produção de materiais de desenvolvimento de capacidades, incluindo módulos de treinamento, exercícios individuais e de grupo, tabelas de planejamento, e 
diretrizes para implementação de diversas atividades, usando as experiências e prioridades de cada país para definir o conteúdo (em parceria com instituições locais ou 
consultores do Panamá e Marrocos)

3. Implementação do PDC no Marrocos e no Panamá, para 20-25 participantes

4. Entrega de um relatório descrevendo as principais lições aprendidas, a partir de experiências com o PDC nos dois países, incluindo sugestões para implementação futura

Equipe em 2018 Coordenador: Fábio Veras Soares

Pesquisadoras: Maria Hernandez Lagaña, Carolina Bloch e Isabela Machado

socialprotection.org: Mariana Balboni, Arthur Andrade e Patricia Velloso
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11. Estudos acerca dos desafios para o Brasil em 2018 e 2019

Nome Estudos acerca dos desafios para o Brasil em 2018 e 2019

Doador PNUD

Início Janeiro de 2018

Fim Dezembro de 2018

Parceiros Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR), Ipea e PNUD Brasil

Resultado principal 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

2. Probabilidades de entrada e saída do serviço público municipal

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

6. Metodologia Monte Carlo 

7. Estimação da incidência tributária das contribuições previdenciárias

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

9. Workshop para discussão de várias metodologias

10. Impactos distributivos da abertura econômica (regressão)

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

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

15. Dicionário de práticas

16. Workshop sobre cooperação internacional para o desenvolvimento

17. Estudo de processos de transparência para servidores federais

18. Tipologia de processos

Equipe em 2018 Coordenadores: Sergei Soares e Diana Sawyer

Pesquisadores Ipea: Pedro Sousa, Marco Antonio e Fabiano Pompemayer

Ponto focal PNUD Brasil: Maristela Baioni

Ponto focal ABC: Márcio Correa

Ponto focal SAE-PR: Luis Fernando de Lara Resende

Neste projeto, o IPC-IG e seus parceiros produziram estudos, metodologias e software que 

abordam os seguintes tópicos: (i) a reforma dos sistemas de previdência social estaduais e 

municipais; (ii) o impacto distributivo de reformas previdenciárias; (iii) os impactos de longo 

prazo de reformas previdenciárias no crescimento econômico; (iv) a judicialização de políticas 

públicas; (v) o impacto social da abertura econômica; e (vi) a cooperação brasileira como uma forma 

de “soft power”, que permite um redimensionamento das relações internacionais do país.
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12. 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 a Agricultura

Início Março de 2018

Fim Março de 2019

Parceiros Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e Semear Internacional

Resultado principal 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 2018 Coordenadora: Diana Sawyer

Pesquisadores: Alexander Cambraia e Wesley Silva

Esse projeto de pesquisa pretende elaborar e analisar a base da avaliação de impacto do 

projeto do FIDA no Estado da Bahia — o Pró-Semiárido — bem como o projeto Dom Helder 

Câmara Fase II, que abrange os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, 

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O IPC-IG também irá 

desenvolver uma proposta de desenho amostral para estudos de base para novos projetos no 

Ceará, Maranhão e Piauí.
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13. Suporte à publicação de edição da revista Policy in Focus: “Women at work: addressing the gaps”

Nome Suporte à publicação de edição da revista Policy in Focus: “Women at work: addressing the gaps”

Doador Fundación Espacio Público

Início Março de 2018

Fim Agosto de 2018

Parceiro Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacional (IDRC)

Resultado principal Uma nova edição da revista Policy in Focus, coeditada pelo International Development Research Centre (IDRC) e o IPC-IG, abordando a participação das mulheres no 
mercado de trabalho, especialmente na região latino-americana. Investigações sobre as últimas tendências, determinantes e limitações da participação feminina no 
mercado de trabalho, bem como as diferentes políticas implementadas para abordar essas questões, são apresentadas nos artigos dessa edição 

Produtos principais Revisão, tradução, impressão e disseminação da edição

Equipe em 2018 Coordenador: Rafael Guerreiro Osorio

Editoras especialistas convidadas: Raquel Tebaldi (IPC-IG) e Carolina Robino (IDRC)

Equipe de Publicações do IPC-IG: Roberto Astorino, Flávia Amaral, Manoel Salles e Rosa Arendt

A edição da revista Policy in Focus intitulada “Women at work: addressing the gaps”, 

coeditada pelo IDRC e o IPC-IG, aborda a participação das mulheres no mercado de 

trabalho, especialmente na região latino-americana. Essa edição especial foi lançada  

em março de 2018 para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Uma tradução para 

o espanhol também foi lançada. Intitulada “Las mujeres en el trabajo: abordar las 

desigualdades”, foi lançada durante o fórum “Work and Economic Empowerment of 

Women: How do we Advance?”, organizado pelo Espacio Público e pelo IDRC, na capital  

do Chile, Santiago, em 4 de outubro.
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14. 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 Julho de 2019

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

Resultado principal 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 revisão vai levar em consideração o que ocorreu na área nos últimos cinco anos (2012-2017). O NSPP é crucial para garantir a coerência entre as principais intervenções 
de proteção social no Quênia, instituições governamentais, partes interessadas e os principais atores do sistema

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 da análise e recomendações

Equipe em 2018 Coordenador: Fábio Veras Soares

Pesquisadores: Judy Mwangi (consultora), 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. Atividades relacionadas 

a esse projeto incluem a revisão de documentos, as consultas com partes interessadas locais e 

representantes do governo e a elaboração e validação da nova política.
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15. 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 Agosto de 2019

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

Resultado principal 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 Identificar, classificar e sistematizar os gastos públicos do Governo Federal em questões relacionadas a mudanças climáticas, elaborando séries históricas anuais detalhadas

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

Institucionalizar um processo sistemático de coleta de dados e análise de gastos do Governo brasileiro em e para mudanças climáticas

Equipe em 2018 Coordenadores: Diana Sawyer e Alexandre Ywata (Ipea)

Dada a demanda crescente para uma ampla gama de bens e serviços fornecidos pelo 

governo, o uso de recursos deve ser transparente e sujeito a debate público. Portanto, 

informações acerca de gastos públicos podem subsidiar análises sobre a eficiência e 

efetividade na alocação e uso de recursos, vis-à-vis os resultados obtidos. Essas análises 

fornecem subsídios importantes para a avaliação e o desenho de políticas públicas. Portanto, 

no âmbito desse projeto, o IPC-IG irá fornecer apoio às atividades do Governo Brasileiro 

relacionadas à identificação, classificação e disseminação transparente do financiamento 

público acerca das mudanças climáticas.
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16. Estudos sobre fluxos de recursos de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (Official Development Assistance — ODA) reservados para o Brasil e o crédito concessional do Governo Brasileiro

Nome
Estudos sobre fluxos de recursos de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (Official Development Assistance — ODA) reservados para o Brasil e o crédito concessional do 
Governo Brasileiro

Doador Agência Francesa de Desenvolvimento (Agence Française de Développement — AFD)

Início Outubro de 2018

Fim Dezembro de 2018

Parceiro Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

Resultado principal Componente 1: Desenvolver um estudo para identificar, classificar e qualificar os fluxos de recursos de assistência oficial ao desenvolvimento (ODA) reservados ao Brasil, 
com foco nos projetos de desenvolvimento sustentável

Componente 2: Analisar o crédito concessional brasileiro, na perspectiva de compromissos internacionais (PABA, AAAA e ODS)

Produtos principais 1. Identificar, classificar e disseminar os fluxos de recursos ODA destinados ao Brasil, com foco em projetos de desenvolvimento sustentável fundamentados em ajustes 
de metodologias nacionais e internacionais

2. Acompanhar o desenvolvimento metodológico do Suporte Oficial Total para o Desenvolvimento Sustentável (Total Official Support for Sustainable Development — 
TOSSD), com foco em sua eventual implementação pelo Brasil

3. Analisar o programa de crédito concessional do Governo Brasileiro para projetos de desenvolvimento de infraestrutura econômica em países estrangeiros entre 1998 e 2017

4. Sistematizar dados sobre empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para países estrangeiros

5. Desenvolver uma metodologia para calcular créditos concessionais concedidos pelo Governo Brasileiro (BNDES)

6. Calcular o montante de crédito concessional do Governo Brasileiro (BNDES)

7. Comparar metodologias de crédito concessional adotadas por outros bancos nacionais, regionais e internacionais

Equipe em 2018 Coordenador: José Eduardo Malta de Sá Brandão

Equipe de pesquisa do Ipea: Ivan Oliveira, José Eduardo M. S. Brandão, João Brígido Bezerra Lima, João Antônio dos Santos Lima, Jhonatan do Rosario Ferreira,  
José Alejandro S. Barríos Díaz e Ana Luiza Jardim C. Rochael Garcia

Equipe de suporte do IPC-IG: Denise Marinho dos Santos e Lídia Alves

Estagiária: Lia Kesselring

Há uma necessidade e oportunidade para aprimorar os instrumentos disponíveis ao Governo 

Brasileiro para análise de políticas públicas — principalmente seus aspectos analíticos — 

nos campos de cooperação para desenvolvimento internacional e o auxílio recebido pelo 

país no que diz respeito à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto 

pretende conduzir um estudo para identificar, classificar e qualificar os fluxos de recursos ODA 

reservados para o Brasil, com foco em projetos de desenvolvimento sustentável. Também irá 

analisar o crédito concessional brasileiro, sob a perspectiva de compromissos internacionais.  

Um seminário foi organizado em 2018 para apresentar resultados preliminares dos estudos.
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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.

Em 2018, o Centro disponibilizou um total de 172 publicações, incluindo três novas 

edições da Policy in Focus e três edições traduzidas, 136 One Pagers, 16 Working Papers, 

9 Relatórios de Pesquisa, 2 Policy Research Briefs, 2 Relatórios e 1 publicação conjunta. 

Também produziu 111 traduções (43 em português, 30 em árabe, 30 em francês e  

8 em espanhol).

A capacidade de alcance de nossas publicações é marcante. Desde a fundação do IPC-IG em 

2004, as publicações do Centro superaram 7,5 milhões em mais de 179 países.

Inglês Português Espanhol Francês Árabe

Outros idiomas 
(bahasa, chinês, 
italiano, sueco  

e turco)

Total

2011 22 20 – – 6 13 61

2012 92 14 30 – 8 5 149

2013 85 41 4 3 4 3 140

2014 51 14 30 26 22 4 147

2015 58 35 31 23 13 7 167

2016 70 48 1 20 5 1 145

2017 56 35 22 29 1 1 144

2018 61 43 8 30 30 -- 172

Desde 
2004

771 376 247 194 91 30 1.732

Top 10 downloads de 2018

Poverty in Focus no 9 — What is Poverty?

Downloads: 65.162
1

Joint Publication no 9 — Mudanças no Código Florestal Brasileiro:
desafios para a implementação da nova lei

Downloads: 4.399
6

Policy in Focus no 38 — Social protection towards gender equality

Downloads: 3.937
10

Policy in Focus no 40 — Social protection after the Arab Spring

Downloads: 11.143
2

Working Paper no 2 —
Economic growth and poverty reduction: initial conditions matter

Downloads: 4.326
7

Downloads: 4.111
8Policy in Focus no 37 — 

A new urban paradigm: pathways to sustainable development

3 Research Report no 24 — Overview of non-contributory social protection 
programmes in the MENA region through a child and equity lens 

Downloads: 8.551

Policy in Focus no 43 — Social Protection meeting children’s rights and needs

Downloads: 4.101
9

Policy in Focus no 41 — Women at work: addressing the gaps

Downloads: 7.733
4

Policy in Focus no 39 — Debating Graduation

Downloads: 4.451
5
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Volume 15, Edição no 1

“Women at work: addressing the gaps”

Produzida em parceria com o Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacional (IDRC), do Canadá, essa edição especial teve a participação das 

editoras especialistas Carolina Robino (IDRC) e Raquel Tebaldi (IPC-IG) e apresenta 15 artigos elaborados por especialistas e profissionais em políticas.  

Essa publicação aborda um aspecto fundamental do empoderamento econômico das mulheres: sua participação no mercado de trabalho. Nem todos os 

tipos de trabalho levam a resultados positivos para as mulheres, uma vez que elas enfrentam desafios para encontrar empregos bem-pagos e produtivos 

que lhes permitam angariar bens. O uso do tempo pelas mulheres continuará restringido, se normas tradicionais sociais, tais como responsabilidades 

relacionadas ao trabalho doméstico e ao cuidado com as crianças, não forem compartilhadas por outros membros da família. O lançamento dessa edição 

celebrou o Dia Internacional da Mulher em 2018.

Volume 15, Edição no 3

“Social Protection: meeting children’s rights and needs”

Esta edição da Policy in Focus apresenta 15 artigos, elaborados por estudiosos, pesquisadores e profissionais de políticas públicas, sobre alguns dos 

principais desafios na promoção de programas de proteção social para crianças. Tais contribuições incluem uma seleção diversa de estudos de caso da 

Ásia, da América Latina, do Oriente Médio e da África Subsaariana.

Volume 15, Edição no 2

“Minimum wage: global challenges and perspectives”

Esta edição apresenta perspectivas diversas e globais sobre a implementação de políticas de salário mínimo e seus efeitos na redução da pobreza, 

desigualdade e no crescimento inclusivo no mundo todo, bem como seus possíveis efeitos negativos e atuais tendências no desenho de políticas. 

Apresentada pelo editor convidado especialista Sergei Soares, a edição inclui nove artigos inspiradores elaborados por peritos e estudiosos  

de ponta sobre contextos do salário mínimo na América Latina, Europa, Ásia, África Subsaariana e em cenários mais específicos, tais como nos  

Estados Unidos, na China, na Índia e na França.

Women at work:  
addressing the gaps  

Volume 15, Issue No. 1 • April 2018

A publication of
The International Policy Centre for Inclusive Growth

Social protection: meeting  
children’s rights and needs 

Volume 15, Issue No. 3 • December 2018

A publication of
The International Policy Centre for Inclusive Growth

Minimum wage: global 
challenges and perspectives

Volume 15, Issue No. 2 • September 2018

A publication of
The International Policy Centre for Inclusive Growth

Edições da Policy in Focus publicadas em 2018
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As atividades de compartilhamento de conhecimento do IPC-IG em 2018 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 visitas de estudo. 

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, têm se mantido 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 representar 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.

 � Twitter:  33.368 seguidores 

 � Facebook:  13.000 curtidas

 � LinkedIn: 1.593 seguidores 

 � YouTube: 1.878 seguidores

 � Newsletters: 11 edições mensais da Inclusive Growth Bulletin publicadas em inglês  

em 2018; 6 edições das newsletters bimestrais em francês e português
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Projetos de compartilhamento de conhecimento

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

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

Doador Departamento de Relações Internacionais e Comércio do Governo Australiano (DFAT) e a Agência Alemã de Cooperação Internacional (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH — GIZ), em nome do Ministério Federal de Desenvolvimento e Cooperação Econômica (BMZ)

Início Março de 2014

Fim Março de 2021

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

Resultado principal 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 do conhecimento

2. Compartilhamento e produção de conhecimentos acerca da proteção social, priorizando a promoção do aprendizado

3. Manutenção de tecnologia e desenvolvimento web de alto padrão

Equipe em 2018 Coordenadora: Mariana Balboni 

Equipe: Ana Carolina Romano, Arthur Andrade, Ashleigh Slingsby, Débora Zampier, Isabelle Araújo, Karine Farina, Marina Carvalho, Patrícia Velloso Cavallari, Pedro 
Magalhães, Stefan Trifunovic e Yannick Roulé

Estagiários: Alice Assis de Figueiredo Roza, Ana Carolina de Paula Romano, Bárbara Macedo dos Santos, Bárbara Ohrana Rocha Mariano, Gabriel Roberto Dauer, Isabelle 
Araújo, Juliana Bernardino, Luiza da Silva Nakamura, Nurth Inés Palomo Suárez e Tiago Gabriel Tasca

A missão da plataforma online socialprotection.org é fornecer conteúdo atualizado e completo 

sobre proteção social aos praticantes, formuladores de políticas públicas e pesquisadores, além de 

fortalecer a cooperação Sul-Sul, fomentar o networking e engajar os participantes. Por ser uma 

plataforma colaborativa e fundamentada na participação de seus usuários, ela hospeda o conteúdo 

de indivíduos, agências de cooperação bilateral e multilateral, organizações não governamentais, 

centros de pesquisa, órgãos governamentais e academia. Com isso, permite o compartilhamento de 

informações e o contato entre seus membros. A plataforma é hospedada pelo IPC-IG e, em 2018, 

celebrou seu terceiro aniversário.
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2. Sinergias entre sustentabilidade, conservação florestal e reflorestamento e desenvolvimento agrícola: um mapa para a economia rural brasileira do Século XXI

Nome Sinergias entre sustentabilidade, conservação florestal e reflorestamento e desenvolvimento agrícola: um mapa para a economia rural brasileira do Século XXI

Doador Fundo de Defesa Ambiental (EDF)

Início Outubro de 2018

Fim Fevereiro de 2019

Parceiro Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

Resultado principal Organizar um workshop de dois dias no Brasil durante o primeiro trimestre de 2019, reunindo especialistas técnicos de destaque, tanto brasileiros quanto 
internacionais, bem como partes interessadas no Governo Brasileiro e na sociedade civil

Produtos principais O workshop discutirá as sinergias entre agricultura sustentável — incluindo a conservação florestal em escala de paisagem — e o reflorestamento/restauração  
de terras degradadas

Equipe em 2018 Coordenadores: Diana Sawyer e Alexandre Ywata (Ipea)

O IPC-IG e o EDF, em parceria com o Ipea e outros parceiros, irão organizar um workshop 

internacional de dois dias, abordando as possíveis sinergias entre a agricultura sustentável, 

a conservação florestal em escala de paisagem, o reflorestamento e a restauração de 

terras degradadas e agricultura sustentável. Este projeto também irá informar discussões 

preparatórias e resumos de políticas acerca de tais sinergias e oportunidades econômicas 

relacionadas à sustentabilidade agrícola, conservação e restauração florestal e desenvolvimento 

econômico rural, bem como as condições para aproveitar tais oportunidades. O workshop será 

realizado em 2019. 
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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. Em 2017, a equipe participou, organizou ou contribuiu para as seguintes atividades. 

Participação da equipe do IPC-IG em eventos nacionais  
ou internacionais

1.   SAWYER, Diana: “O trabalho do IPC-IG”, apresentação na reunião técnica com a  

Sra. Fiona Lappin, Diretora do DFID no Brasil. IPC-IG, Brasília, 29 de janeiro de 2018.

2.   TEBALDI, Raquel: “socialprotection.org”, apresentação na reunião técnica com a  

Sra. Fiona Lappin Diretora do DFID no Brasil. IPC-IG, Brasília, 29 de janeiro de 2018.

3.   BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso no workshop inaugural do Grupo Técnico de 

Trabalho do Social Registries & Integrated Social Information Systems — ISPA.  

Banco Mundial, Nova York, 30 de janeiro de 2018.

4.   BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso no evento paralelo “Universal Social Protection: 

Towards a Partnership for All” da 56ª Comissão das Nações Unidas para 

Desenvolvimento Social. Governo da Alemanha, copatrocinado pela Finlândia,  

OIT e Banco Mundial, SPIAC-B e a Embaixada da Alemanha, Nova York,  

31 de janeiro de 2018.

5.   VERAS, Fábio: Pessoa-recurso no Seminário “Progresa-Oportunidades-Prospera: 

Twenty Years Since its Creation.” Conselho Nacional para a Avaliação da Política  

de Desenvolvimento Social do México (CONEVAL), Cidade do México, 15-16 de 

fevereiro de 2018.

6.   VERAS, Fábio; Nehring, Ryan: “Rural Poverty Reduction White Paper”, apresentação 

no workshop sobre Learning Needs Assessment. FAO e Centro Internacional de 

Treinamento da OIT, Turim, 26-28 de fevereiro de 2018.

7.   DA MATA, Daniel: “Of Cities and Slums”, paper apresentado no XXI  

workshop em Economia Internacional e Finanças. Escritório do Economista- 

Chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Departamento  

de Pesquisa do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento, Universidad  

Torcuato Di Tella, LACEA e Banco Central do México, Cidade do México,  

12-13 de março de 2018.

8.   SLINGSBY, Ashleigh Kate: Pessoa-recurso no treinamento presencial  

da Agency Social Protection Assessments (ISPA Tools) face-to-face training.  

ISPA, Indonesia, 12-16 March 2018.

9.   SAWYER, Diana; Berdu, Guilherme: Pessoas-recurso no lançamento do Instituto  

Inter-americano para a Cooperação em Agricultura do Semear, Brasília,  

15 de março de 2018.

10. VERAS, Fábio: Palestrante principal, “Social protection: an effective means for  

reducing poverty and vulnerability”, apresentação na Conferência do Quênia sobre 

Proteção Social de 2018. Governo do Quênia e organizações internacionais, Nairobi,  

20-23 de março de 2018.

11. VERAS, Fábio: Panelista no painel de discussões “Roadmap from 2015? The gains 

and achievements in the social protection sector”, na Conferência do Quênia sobre 

Proteção Social de 2018. Governo do Quênia e organizações internacionais, Nairobi, 

20-23 de março de 2018.

12. CAMBRAIA, Alexander: “Brazil’s social protection policy and legislation experience”, 

apresentação na Conferência do Quênia sobre Proteção Social de 2018. Governo do 

Quênia e organizações internacionais, Nairobi, 20-23 de março de 2018.

13. OSORIO, Rafael: “Reforms and Social Protection in the Middle East and North Africa 

Region”, apresentação na conferência internacional “Leave No One Behind: the Fight 

Against Poverty, Exclusion and Inequality”. Governo de Botswana e PNUD, Gaborone, 

20-21 de março de 2018.

Atividades de compartilhamento de conhecimento
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14. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso no lançamento global do mundial das Nações  

Unidas sobre desenvolvimento dos recursos hídricos 2018: “Soluções baseadas na 

natureza para a gestão da água”. UNESCO, 8º. Fórum Mundial da Água, Brasília,  

19 de março de 2018. 

15. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na Sessão Especial: “Sua Voz”.  

PNUD, 8º Fórum Mundial da Água, Brasília, 20 de março de 2018.

16. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na Sessão Especial sobre monitoramento e relatoria sobre 

o ODS 6. UNESCO e OMS, 8º. Fórum Mundial da Água, Brasília, 20 de março de 2018.

17. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na Sessão Especial sobre monitoramento e  

relatoria sobre o ODS 6. UN Environment and FAO, 8º. Fórum Mundial da Água, 

Brasília, 20 de março de 2018.

18. TEBALDI, Raquel: Participante da mesa-redonda “Social insurance: a social contract 

as a basis for contributory approaches?”, apresentado na conferência internacional 

Potsdam Spring Dialogues. Development and Peace Foundation (SEF), Postdam,  

19-20 de abril de 2018.

19. TEBALDI. Raquel: Pessoa-recurso na reunião anual do grupo francófono da 

Comunidade de Práticas sobre Transferências de Renda na África. Banco Mundial, 

Dacar 23-27 de abril de 2018.

20. OSORIO, Rafael: Participante no workshop sobre indicadores para aferir o ODS 1.  

Ipea e IBGE, Brasília, 25 de abril de 2018. 

21. MACHADO, Anna Carolina; BILO, Charlotte: “The role of Zakat in the provision 

of social protection — A comparison between Jordan, Palestine and Sudan”, 

apresentação na Conferência Internacional sobre Políticas Sociais no Mundo Islâmico. 

Universidade Allameh Tabataba’i, Teerã, 12-13 de maio de 2018.

22. MACHADO, Anna Carolina; BILO, Charlotte: “Overview of Non-Contributory Social 

Protection Programmes in the Middle East and North Africa (MENA) Region through  

a Child and Equity Lens”, apresentação na Conferência Internacional sobre  

Políticas Sociais no Mundo Islâmico. Universidade Allameh Tabataba’i, Teerã,  

12-13 de maio de 2018.

23. BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso na Conferência European Development Days 

(EDD). Comissão Europeia, Bruxelas, 6-7 de junho de 2018.

24. BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso na primeira reunião do Grupo de Trabalho de 

Gênero da SPIAC-B. SPIAC-B, Missão permanente da Finlândia à União Europeia em 

Bruxelas, 7 de junho de 2018.

25. BALBONI, Mariana: Participante no workshop “Gender, Care Economy and Social 

Protection Systems — Structural Transformations for Reaching the SDGs”. Sistemas de 

Proteção Social da União Europeia (EU-SPS), Missão permanente da Finlândia à União 

Europeia em Bruxelas, 7 de junho de 2018.

26. SOARES, Sergei: Participante na cerimônia sancionando a lei para o sistema unificado 

de segurança pública. Presidência do Brasil, Brasília, 11 de junho 2018.

27. BILO, Charlotte: Moderadora do webinar “Changes in the provision of  

social protection in MENA since the Arab uprisings”. socialprotection.org,  

11 de junho de 2018.

28. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na Primeira Reunião da Comissão Consultiva do  

Censo Demográfico 2020. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2018.

29. GYORI, Mario: “Social Learning to improve the Health and Nutrition of Infants in 

Mozambique”, apresentação da Conferência da Sociedade Europeia para Economia 

Populacional (ESPE). ESPE, Universidade da Antuérpia, 26 de junho de 2018.

30. GYORI, Mario: Coordenador de sessão do painel “Infant Health and Mortality”, 

apresentado na Conferência da Sociedade Europeia para Economia Populacional 

(ESPE). ESPE, Universidade da Antuérpia, 26 de junho de 2018.
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31. VERAS, Fábio: “The expansion of non-contributory social protection worldwide and 

its implications for SDG 1: monitoring by the International Labour Organization 

(ILO) and the World Bank”, Seminário GW4 Research and Policy: “Transnational 

transformations in social protection: concepts, instruments and contexts”. 

Universidade de Bath, 2 de julho de 2018.

32. GYORI, Mario: “Social Learning to improve the Health and Nutrition of Infants in 

Mozambique”, apresentação na Conferência de 2018 da Associação Europeia de 

Economia da Saúde (EUHEA): “Shaping the future: the role of health economics”. 

EUHEA, Maastricht, 13 de julho de 2018.

33. GYORI, Mario: Presidiu a sessão “Health care and development”. Apresentação na 

Conferência da Associação Europeia de Economia da Saúde (EUHEA) 2018: “Shaping 

the future: the role of health economics”. EUHEA, Maastricht, 13 de julho de 2018.

34. SAWYER, Diana: “O trabalho do IPC-IG”, apresentação em reunião técnica com 

representantes da Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH — GIZ, 

Christof Kersting, Jakob Lessin and Alice Guimarães. IPC-IG, Brasília, 31 de julho a  

1º de agosto.

35. PAIVA, Luis Henrique: “Proteção Social no Brasil”, apresentação em reunião técnica 

com representantes da GIZ, Christof Kersting, Jakob Lessin e Alice Guimarães. IPC-IG, 

Brasília, 31 de julho a 1º de agosto.

36. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na reunião técnica sobre o Censo Demográfico 

Brasileiro 2020, com o representante do INEP Dr. Carlos Eduardo Moreno Sampaio. 

IPC-IG, Brasília, 2 de agosto de 2018. 

37. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na reunião técnica Cedeplar-Renova.  

Fundação Renova, Belo Horizonte, 8 de agosto de 2018. 

38. OSORIO, Rafael: Pessoa-recurso no workshop sobre um capítulo do livro  

Desafios da Nação, Volume 2. Ipea, Brasília, 30 de agosto de 2018. 

39. BILO, Charlotte: “Child-sensitive non-contributory Social Protection in North Africa”, 

apresentação na conferência internacional sobre pobreza infantil na África “What Works 

for Africa’s Poorest Children?” Centro de Pesquisa sobre Políticas Econômicas,  

UNICEF Uganda e Universidade de Manchester, Kampala, 10-12 de setembro de 2018.

40. SAWYER, Diana: Principal oradora na conferência de abertura do 40º aniversário 

da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP): “Population, Society and 

Policies”, apresentada no XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. ABEP, 

Poços de Caldas, 24 de setembro de 2018.

41. SAWYER, Diana: Comentadora na mesa redonda “Estimativas regionais de 

mortalidade no Brasil: uma nova surpresa demográfica ou apenas resultados 

implausíveis?”, apresentada no XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. 

ABEP, Poços de Caldas, 25 de setembro de 2018.

42. SAWYER, Diana: Coordenadora e comentadora da Sessão Temática sobre projeções 

e estimações demográficas, apresentada no XXI Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais. ABEP, Poços de Caldas, 26 de setembro de 2018.

43. SOARES, Sergei: Moderador na Sessão Especial “Reflexões acerca do futuro da 

Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD)”, apresentada na  

XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. ABEP, Poços de Caldas,  

27 de setembro de 2018.

44. MACHADO, Anna Carolina: Panelista no webinar “Children’s Right to Social 

Protection in the Middle East and North Africa: An analysis of legal frameworks 

from a child-rights perspective”. Organizado pelo IPC-IG e UNICEF e hospedado no 

socialprotection.org, 2 de outubro de 2018.

45. BILO, Charlotte: Panelista no webinar “Children’s Right to Social Protection in the 

Middle East and North Africa: An analysis of legal frameworks from a child-rights 

perspective”. Organizado pelo IPC-IG e UNICEF e hospedado no socialprotection.org, 

2 de outubro de 2018.

Atividades de compartilhamento de conhecimento
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46. BALBONI, Mariana: “Social-protection.org overview: what does the platform offer?”. 

Apresentação na Semana Internacional sobre Proteção Social: Leaving No One 

Behind. Secretaria de Desenvolvimento Social do México (SEDESOL) e GIZ, em nome 

do BMZ, Cidade do México, 2 de outubro de 2018.

47. TEBALDI, Raquel: “Women at work: addressing the gaps”. Apresentação no fórum 

“Work and economic empowerment of women: How do we advance?” e lançamento 

da versão em espanhol da edição epônima da revista Policy in Focus. Fundación 

Espacio Público e IDRC, Santiago do Chile, 4 de outubro de 2018.

48. BALBONI, Mariana: Moderadora na mesa redonda Population in extreme poverty: 

Elderly, persons with disabilities and the youth. Apresentação na Semana 

Internacional sobre Proteção Social: Leaving No One Behind. Secretaria de 

Desenvolvimento Social do México (SEDESOL) e GIZ, em nome do BMZ, Cidade do 

México, 4 de outubro de 2018.

49. SAWYER, Diana: Palestrante no workshop “Progredindo na Implementação do ODS 

6”. Fundação Oswaldo Cryz (Fiocruz) e Agência Nacional de Águas (ANA), Brasília, 

9 de outubro de 2018.

50. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso no Segundo Encontro Técnico do Comitê Consultivo 

para o Censo 2020. IBGE, Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018.

51. MACHADO, Anna Carolina: “Non-contributory Social Protection Programmes in the 

Middle East and North Africa (MENA) Region Through a Child and Equity Lens”. 

Apresentação na conferência Addressing Inclusion Among Children & Adolescents 

Living in Poverty: Progress Toward Achieving the Sustainable Development Goals 

(SDGs). The New School, Comparative Research Programme on Poverty (CROP), 

UNICEF e SOS Children’s Villages International, Nova York, 12 de outubro de 2018.

52. SAWYER, Diana: Palestrante na mesa redonda Programa de Graduação em Planejamento 

Urbano, Regional e Demográfico: Passado, Presente e Futuro. Apresentada no V 

Seminário Internacional sobre Integração e Desenvolvimento Regional (V Sider). 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 18 de outubro de 2018.

53. BILO, Charlotte: Pessoa-recurso na Reunião: “Meeting of the Multi-Stakeholder 

Partnership for Social Protection Systems and Floors (SDG 1.3)”. OIT, Genebra,  

24 de outubro de 2018.

54. BILO, Charlotte: Pessoa-recurso no workshop “Women and Gender Equality 

(IANWGE): Making social protection, public services and infrastructure work for 

women and girls”. DAC Network on Gender Equality (GENDERNET) e UN Inter-Agency 

Network, Paris, 31 de outubro de 2018.

55. BILO, Charlotte: “Social protection in the MENA region — case study: Yemen’s Social 

Welfare Fund”. Apresentação no Brown Bag Lunch Event on Social Protection.  

BMZ, Bonn, 7 de novembro de 2018.

56. BILO, Charlotte: Pessoa-recurso na Reunião de Especialistas da PEGNET sobre os 

Efeitos de Transferências Sociais de Renda nas Diferentes Dimensões de Pobreza. 

Instituto Alemão de Desenvolvimento (DIE), Bonn, 7 de novembro de 2018.

57. SOARES, Sergei: “Panorama of experiences of social protection programmes 

for children in Latin America and Middle East”. Apresentação na conferência 

internacional “First National Assizes of Social Protection — Together for an 

Integrated and Sustainable Social Protection System”. UNICEF, Ministério de 

Questões Gerais e Governança do Marrocos e União Europeia, Khartoum,  

12 de novembro de 2018.

58. MACHADO, Anna Carolina: “Social protection for groups in situations of  

extreme vulnerability — especially homeless people, orphans, and people on  

the move: Brazil, Latin America and MENA region”. Apresentação na conferência 

internacional “First National Assises of Social Protection — Together for an 

Integrated and Sustainable Social Protection System”. UNICEF, Ministério de 

Questões Gerais e Governança do Marrocos e União Europeia, Khartoum,  

13 de novembro de 2018.

59. SAWYER, Diana: Pessoa-recurso na reunião técnica com usuários do Censo 

Demográfico 2020. IBGE, Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018.
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60. BALBONI, Mariana: Pessoa-recurso na Global South-South Development  

Expo (GSSD Expo 2018). Escritório das Nações Unidas para Cooperação Sul-Sul,  

sede das Nações Unidas, de 26 de novembro a 1º de dezembro.

61. MACHADO, Anna Carolina: Moderadora no webinar “Building Shock- 

Responsive National Social Protection Systems in the MENA Region”.  

Organizado pelo IPC-IG e UNICEF e hospedado pelo socialprotection.org,  

6 de dezembro de 2018.

62. TEBALDI. Raquel: Panelista no webinar “Building Shock-Responsive  

National Social Protection Systems in the MENA Region”. Organizado  

pelo IPC-IG and UNICEF and hosted by socialprotection.org,  

6 de dezembro de 2018.

63. SAWYER, Diana: Considerações de abertura no seminário “Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável — Água e Saneamento: propostas para implementação 

no Brasil”. Ipea, ANA, PNUD e IPC-IG, Brasília, 11 de dezembro de 2018.

64. SAWYER, Diana: Considerações de abertura no seminário “Cooperação Internacional: 

Financiamento para o Desenvolvimento”. Ipea, AFD e IPC-IG, Brasília, 12 e 13 de 

dezembro de 2018.

65. MACHADO, Anna Carolina: Pessoa-recurso na reunião técnica “Mulheres e 

Macroeconomia”. ONU Mulheres, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)  

e Ipea, 13-14 de dezembro de 2018.

66. BILO, Charlotte. Pessoa-recurso na reunião técnica “Mulheres e Macroeconomia”. 

ONU Mulheres, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e Ipea, 13-14 de 

dezembro de 2018.

67. BARTHOLO, Leticia. Pessoa-recurso na reunião técnica “Mulheres e Macroeconomia”. 

ONU Mulheres, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e Ipea, 13-14 de 

dezembro de 2018.

Eventos organizados pelo IPC-IG

1.   IPC-IG/ANA/Ipea/PNUD: Seminário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e Desafios para a Gestã da Água e Saneamento no Brasil, Brasília,  

1º de fevereiro de 2018. O objetivo principal do evento foi reunir contribuições de 

especialistas de ponta em água e saneamento sobre a implementação do ODS 6.

2.   IPC-IG/DFAT: Diana Sawyer, Mariana Balboni e a equipe do socialprotection.org 

participaram de uma reunião técnica com duração de dois dias sobre a plataforma, 

com David Fuentes-Solano, diretor adjunto do Departamento de Pobreza e 

Transferências Sociais da Divisão de Políticas de Desenvolvimento do DFAT,  

Brasília, 17-18 de abril de 2018.

3.   Série de seminários do IPC-IG: “Child-friendly social protection in Arabic countries”, 

apresentação por Dr. Sergei Soares, pesquisador do Ipea e pesquisador associado do 

IPC-IG, e Joana Mostafa, pesquisadora do Ipea. O seminário discutiu um estudo em 

andamento, conduzido pelo Centro e a UNICEF no Egito, Líbano e Tunísia, Brasília,  

27 de abril de 2018.

4.   Série de seminários do IPC-IG: “Wage Inequality in Latin America”, apresentação pela 

Dra. Joana Silva, Economista-Sênior no Escritório do Banco Mundial do Economista-

Chefe para a América Latina e o Caribe, Brasília, 15 de maio de 2018. 

5.   IPC-IG: Retiro institucional  anual, reunindo a equipe do Centro e parceiros do Ipea e  

PNUD Brasil para discutir o trabalho e projetos conduzidos pelo Centro, Brasília,  

17-18 de maio de 2018.

6.   Série de seminários do IPC-IG: “Measures of cooperation for sustainable 

development: Official Development Assistance (ODA) x Total Official Support for 

Sustainable Development (TOSSD)”, apresentação pelo Dr. José Eduardo Malta Sá 

Brandão, coordenador de estudos em Cooperação Internacional na Diretoria de 

Estudos e Relações Econômicos e Políticas Internacionais do Ipea (Dinte), Brasília,  

29 de junho de 2018.

Atividades de compartilhamento de conhecimento
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7.   IPC-IG/PNUD: Reunião técnica com delegação da Mauritânia. Rafael Osorio, Fábio 

Veras Soares e Luis Henrique Soares receberam uma delegação incluindo membros 

dos Ministérios do Interior e Descentralização, da Economia e Finanças, bem como 

representantes da Associação Nacional de Prefeitos da Mauritânia e do PNUD, para 

uma troca de experiências e conhecimento sobre o programa Bolsa Família, Brasília, 

26 de julho de 2018.

8.   IPC-IG/DFAT: Reunião técnica com representantes da GIZ, Christof Kersting, Jakob 

Lessin e Alice Guimarães, na qual Mariana Balboni apresentou a plataforma online 

socialprotection.org, Brasília, 30 de julho a 1º de agosto de 2018.

9.   Série de seminários do IPC-IG: “Cooperação Sul-Sul e trilateral: a visão a partir do 

Norte”, apresentação por Phillipe Orliange, Representante Regional da AfD para o 

Brasil e Argentina, e o Diretor da sede da AfD em Brasília, Thomas Giblin, Assessor 

Internacional Sênior para o DFID no Brasil, e Alice Guimarães, Coordenador do 

Programa de Cooperação Trilateral entre o Brasil e a Alemanha para o GIZ no Brasil. 

Brasília, 10 de agosto de 2018.

10. IPC-IG/IPEA/PNUD BRASIL/ANA: Seminário: “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e Água e Saneamento no Brasil: Governança e Políticas Públicas”, reunindo 

decisores políticos, pesquisadores, representantes do setor privado, ONGs e da 

sociedade civil para discutir aspectos de governança, financiamento e medidas do 

setor produtivo para a implementação e monitoramento do ODS 6, Brasília, 20 de 

setembro de 2018.

11. IPC-IG/IPEA/IADB/IDRC/EMBAIXADA DO CANADÁ NO BRASIL/FUNDACIÓN ESPACIO 

PÚBLICO: Seminário “Millenials na América Latina e no Caribe: Trabalhar ou Estudar?” 

e lançamento pelo Ipea de um capítulo sobre o Brasil no estudo regional de mesmo 

nome, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o IDRC, 

coordenado pela Fundación Espacio Público do Chile, Brasília, 3 de dezembro de 2018.

12. IPC-IG/ANA/IPEA/PNUD BRASIL: Seminário “Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) — Água e Saneamento: Propostas para Implementação no Brasil”, 

Brasília, 11 de dezembro de 2018. O principal objetivo do evento foi apresentar as 

conclusões do estudo acerca da melhoria da implementação e monitoramento do 

ODS 6 no Brasil.

13. IPC-IG/IPEA/AFD: Seminário “Cooperação Internacional: Financiamento para  

o Desenvolvimento”, Brasília, 12 e 13 de dezembro. O principal objetivo desse 

seminário de dois dias foi apresentar, para o debate, os resultados preliminares  

de estudos sobre fluxos de recursos de auxílio oficial para desenvolvimento ao Brasil  

e crédito concessional ao país, conduzido pelo Ipea com apoio da AFD.

Webinars organizados pelo IPC-IG e seus parceiros na plataforma 
socialprotection.org

1.   IPC-IG/HelpAge International: “Social accountability in the delivery of social protection: 

unpacking the concept”, 18 de janeiro de 2018. Este foi o primeiro webinar de uma 

série de três sobre prestação de gastos sociais, organizados pelo IPC-IG e HelpAge 

International. Reuniu 136 registrados, 57 participantes e 11 visitas no YouTube.

2.   IPC-IG/HelpAge International: “Social accountability in the delivery of social 

protection: exploration of approaches and principles”, 1º de março de 2018. Este foi o 

segundo webinar de uma série de três sobre prestação de gastos sociais, organizados 

pelo IPC-IG e HelpAge International. Reuniu 232 inscritos, 32 participantes e 82 

visualizações no YouTube.

3.   IPC-IG/FAO: “Measuring gender outcomes in social protection programmes: Why is 

it important? How best to do it?”, 22 de março de 2018, organizado pelo IPC-IG e 

pela FAO. Este webinar, o segundo na série “Gender-Sensitive Social Protection”, 

concentrou-se em avaliações de impacto. Houve 234 inscritos, 91 participantes e  

269 visualizações no YouTube.

4.   IPC-IG/UNICEF/UNOSSC: “How South-South cooperation contributes to achieving  

the SDG 6 of ensuring access of all to clean water and sanitation”, 24 de maio de 

2018, organizado por IPC-IG, UNICEF e o UNOSSC. O primeiro webinar temático  

sob o âmbito da Comunidade de Práticas em Cooperação Sul-Sul para Crianças  
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(CoP-SSC4C) abordou o ODS 6, com um foco em água, saneamento e higiene  

(water, sanitation and hygiene — WASH. O webinar reuniu 113 inscritos, 52 

participantes e 70 visualizações no YouTube.

5.   IPC-IG/UNICEF: “Changes in the provision of social protection in MENA since  

the Arab uprisings”, 11 de junho de 2018. Este webinar faz parte de uma série 

com especialistas sobre proteção social no Oriente Médio e Norte da África, 

organizada pelo IPC-IG e UNICEF. A pesquisadora do IPC-IG Charlotte Bilo  

foi a moderadora de sessão. O webinar teve 162 inscritos; 76 participantes  

e 51 visualizações no YouTube.

6.   IPC-IG/HelpAge International: “Social accountability in the delivery  

of social protection: enabling environment”, 21 de junho de 2018.  

O último webinar da série sobre prestação social de contas, organizada  

peloIPC-IG e HelpAge International. Teve 308 inscritos, 39 participantes e  

52 visualizações no YouTube. 

7.   IPC-IG/UNICEF/UNOSSC: “South-South development tools, technology and  

innovations that support the achievement of SDGs for children”, 28 de junho de 2018. 

O segundo webinar temático sob o âmbito da CoP-SSC4C discutiu o valor agregado 

da cooperação Sul-Sul na ampliação do acesso a ferramentas, tecnologias e inovações 

para desenvolvimento para crianças. Reuniu 77 inscritos, 25 participantes e 89 

visualizações no YouTube.

8.   IPC-IG/FAO: “Bringing a gender perspective into shock-responsive social protection”, 

26 de julho de 2018. O último webinar na série sobre Proteção Social Sensível ao 

Gênero, organizado pelo IPC-IG e FAO. Teve 193 inscritos, 83 participantes e 133 

visualizações no YouTube.

9.   IPC-IG/UNICEF/UNOSSC: “Scaling and strengthening ECD initiatives through  

South-South Cooperation”, 23 de agosto de 2018. O terceiro webinar  

temático sobre o âmbito do CoP-SSC4C abordou soluções da primeira infância  

(Early Childhood Development — ECD) e sucessos que são promovidos e  

escalonados por meio da cooperação Sul-Sul. Reuniu 77 inscritos, 25 participantes  

e 89 visualizações no YouTube.

10. IPC-IG/UNICEF: “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. Terceiro webinar na série sobre proteção social na região MENA, organizada 

pelo IPC-IG e UNICEF MENARO. Teve 101 inscritos, 48 participantes e 111 visualizações 

no YouTube.

11. IPC-IG/UNICEF: “Building Shock-Responsive National Social Protection Systems in the 

MENA Region”, 6 de dezembro de 2018. Teve 166 inscritos, 82 participantes e 57 

visualizações no YouTube.

Participação da equipe em missões

1.   IPC-IG/UNICEF Egito: Missão ao Egito. Rafael Osorio viajou ao Cairo de 8 a 12 de 

janeiro, integrando missão organizada por UNICEF Egito para analisar e melhorar  

a sensibilidade às necessidades das crianças dos sistemas de M&A dos programas  

de transferência de renda Takaful e Karama.

2.   IPC-IG/NIKE: Missão ao Rio de Janeiro. Mariana Hoffmann, Solange Ledi Gonçalves 

e Wesley Silva viajaram para a cidade do Rio de Janeiro em 31 de janeiro, para 

apresentar a metodologia usada no estudo de base do projeto das Vilas Olímpicas da 

Nike a representantes do Governo Municipal do Rio de Janeiro. As Vilas Olímpicas são 

centros esportivos situados em áreas pobres do Rio de Janeiro.

3.   IPC-IG/PMA: Missão a Moçambique. Diana Sawyer, Alexander Cambraia e Wesley Silva 

viajaram para Maputo, de 12 a 16 de fevereiro, integrando uma missão inaugural 

para dois projetos de pesquisa em parceria com o PMA. O primeiro projeto planeja 

analisar a cobertura de iniciativas de fortificação de alimentos no país, enquanto o 

segundo irá avaliar o impacto de um conjunto de intervenções do PMA para facilitar 

o acesso de membros de 14 organizações de agricultores familiares a mercados.

Atividades de compartilhamento de conhecimento
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4.   IPC-IG/PMA: Missão a Moçambique. Sofie Olsson, Elsa Maguduanea e Vinicius 

Nogueira viajaram a Tete, de 12 a 16 de fevereiro, integrando a missão inicial para 

dois projetos de pesquisa em parceria com o PMA. Houve reuniões com organizações 

de agricultores familiares para entender melhor o contexto agrícola local. 

5.   IPC-IG/UNICEF: Missão ao Marrocos e à Tunísia. Sergei Soares e Carolina Bloch 

viajaram para Rabat e Tunis de 19 de fevereiro a 2 de março, para se reunir com 

representantes do Ministério de Questões Sociais, Ministério das Finanças, o 

Instituto Nacional de Finanças, centros de pesquisa e colegas da UNICEF como 

parte de uma missão para implementar um projeto-piloto de transferência de 

renda com foco em crianças. Em Rabat, a delegação do Centro teve reuniões  

com colegas da UNICEF.

6.   IPC-IG/FAO: Missão ao Marrocos. Fábio Veras Soares participou de uma missão da 

FAO no Marrocos, de 21 a 23 de fevereiro, para conversar com representantes do 

governo encarregados por intervenções de redução da pobreza rural sobre seu 

interesse em um programa de desenvolvimento de capacidades para melhorar 

o uso da análise da pobreza na formulação de estratégias multissetoriais para 

atingir os ODS 1 e 2.

7.   IPC-IG/UNICEF Angola: Missão a Angola. Alexander Cambraia e Pedro Arruda viajaram 

para Luanda de 5 a 17 de março, como parte de um projeto em curso desenvolvendo 

em parceria com UNICEF Angola, com o objetivo de desenhar um sistema para 

monitorar as atividades das atividades dos Centros Integrados de Assistência 

Social (CASI). A equipe também visitou municípios, comunas e escritórios locais nas 

províncias de Muxico, Bié e Uige.

8.   IPC-IG/UNICEF: Missão ao Djibouti. Fábio Veras Soares e Raquel Tebaldi viajaram 

para a capital do Djibouti com o objetivo de integrar uma missão organizada pela 

UNICEF, de 25 a 29 de março. O Governo do Djibouti finalizou a sua estratégia social 

para 2018-2022.

9. IPC-IG/NIKE: Missão ao Rio de Janeiro. Mariana Hoffmann e Wesley Silva viajaram para 

a cidade do Rio de Janeiro, de 24 a 27 de abril, para apresentar os resultados do 

estudo de base sobre o Projeto Nike para Vilas Olímpicas para parceiros do programa 

e representantes do governo.

10. IPC-IG/UNICEF: Missão ao Quênia. Fábio Veras Soares e Alexander Cambraia viajaram  

a Nairobi, de 5 a 12 de maio, para uma missão inaugural para a assistência técnica 

que o Centro está fornecendo, apoiado pela UNICEF, ao Governo do Quênia.  

O objetivo é atualizar a Política de Proteção Social do Quênia de 2011, de acordo com 

desenvolvimentos recentes no setor e prioridades incorporadas pela Vision 2030 e a 

agenda Big Four.

11. IPC-IG/FAO: Missão ao Panamá. Fábio Veras Soares e Ana Paula de la O. Campos (FAO) 

realizaram uma missão em parceria com a Cidade do Panamá, de 22 a 24 de maio, como 

parte de um acordo entre o Centro e a FAO para desenvolver um curso de fortalecimento 

de capacidades no uso de análise de pobreza para desenhar, implementar, monitorar e 

avaliar políticas multissetoriais para combater a pobreza rural.

12. IPC-IG/UNICEF Angola: Missão a Angola. Alexander Cambraia viajaram a Luanda e 

Damba, de 15 a 30 de junho, como parte da terceira e última missão sob o âmbito 

do projeto com o Ministério de Ação Social, Família e Promoção das Mulheres de 

Angola (MASFAMU) e outras instituições nacionais para apoiar o fortalecimento da 

assistência e proteção social, especialmente no que tange ao monitoramento e à 

avaliação do setor.

13. IPC-IG: Missão ao Marrocos. Fábio Veras Soares e Carolina Bloch viajaram a Rabat, 

de 25 a 29 de junho, para participar na segunda fase (presencial) de um curso de 

desenvolvimento de capacidades sobre o uso de análise da pobreza no desenho, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas multissetoriais, para se 

alcançar os ODS 1 e 2.

14. IPC-IG/FAO: Missão ao Panamá. Fábio Veras Soares e Maria Hernández viajaram para a 

Cidade do Panamá, de 6 a 10 de agosto, para participar na segunda fase de um curso 

de desenvolvimento de capacidades sobre o uso da análise de pobreza no desenho, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas multissetoriais para alcançar 

os ODS 1 e 2. 
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15. IPC-IG/UNICEF QUÊNIA: Missão ao Quênia. Fábio Veras Soares, Pedro Arruda e Judy 

Mwangi viajaram ao Quênia de 26 de agosto a 7 de setembro, para se reunirem 

com representantes dos governos nacionais e locais, parceiros de desenvolvimento 

envolvidos na implementação de programas de proteção social, e beneficiários 

do programa em Nairobi, Kitui, Kyuso, Kabarnet, Marigat e Naivasha. A equipe 

também participou em um workshop de três dias com partes interessadas  

em Nakuru, organizada pela Secretaria de Proteção Social do Ministério do 

Trabalho e Proteção Social do Quênia, para discutir o que já foi feito no âmbito 

do projeto e obter insumos mais detalhados para melhorar a política de proteção 

social do país. 

16. IPC-IG/NIKE: Missão ao Rio de Janeiro. Mariana Hoffmann e Wesley Silva viajaram 

ao Rio de Janeiro em 6 de setembro para participar de uma reunião com a nova 

equipe da Subsecretaria de Esportes e Lazer do governo municipal (SUBEL) e da 

Nike, para apresentar e discutir as principais conclusões da análise de base do 

projeto das Vilas Olímpicas.

17. IPC-IG/PMA: Missão a Moçambique. Consultores do IPC-IG Vinicius Vaz Nogueira 

e Elisio Mazive viajaram para a capital Maputo e para as províncias de Manica, 

Nampula e Zambézia, de 25 de setembro a 20 de outubro, para integrar uma missão 

organizada pelo PMA, sob o âmbito da parceria para avaliar o impacto da iniciativa 

do PMA, visando melhorar o acesso de agricultores familiares vulneráveis a mercados 

em Moçambique. A equipe forneceu suporte às atividades de coleta de dados e 

conduziu entrevistas com representantes de governos municipais e nacional para o 

componente qualitativo do projeto.

18. IPC-IG/UNICEF MENARO. Missão ao Sudão. Rafael Osorio, Anna Carolina Machado e 

Pedro Arruda viajaram a Khartoum, de 28 de outubro a 2 de novembro, como parte 

de um projeto de cooperação técnica conduzido em parceria com a UNICEF MENARO. 

O IPC-IG irá fornecer suporte aos escritórios da UNICEF na região MENA. A equipe 

participou de reuniões com representantes do governo no setor de proteção social, 

tais como o Ministério de Seguridade e Desenvolvimento Social (MoSSD), a Comissão 

de Redes de Proteção Social e o Ministério da Fazenda.

Artigos de opinião e entrevistas

1.   SOARES, Sergei; FERREIRA, Pedro; PAIVA, Luis Henrique; OSORIO, Rafael.  

“Sobre focalização do Bolsa Família”. Valor Econômico, 4 de janeiro de 2018.

2.   GYORI, Mario; VERAS, Fábio. “Universal social protection in Tunisia: comparing the 

effectiveness and cost-efficiency of food and energy subsidies with a proposed universal 

child allowance programme”. International Social Security Review, 8 de junho de 2018.

3.   OSORIO, Rafael. Entrevista ao programa de notícias da TV Senado’s Tela Brasil:  

Segurança Pública, sobre mobilidade social no Brasil, 13 de agosto de 2018.

4.   PAIVA, Luis Henrique. Artigo de opinião: “Reforma política, a mãe de todas as reformas”. 

Valor Econômico, 24 de agosto de 2018.

5.   OSORIO, Rafael; SOARES, Sergei. Entrevista com Monica Carvalho para programa de 

notícias locais da TV Globo, Bom Dia DF, Brasília, 28 de agosto de 2018.

6.   PAIVA, Luis Henrique; STIVALI, Matheus;  RANGEL, Leonardo. Artigo de opinião: 

“Por que o Brasil deve unificar as idades de aposentadoria rural e urbana”.  

Nexo Jornal, 1º de setembro de 2018.

7.   OSORIO, Rafael. Entrevista para Daiane Costa: “Saiba por que o Brasil está atrás da 

Venezuela no ranking do IDH”. O Globo, Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018.

8.   OSORIO, Rafael. Entrevista para o programa de TV de Alexandre Garcia, Globonews, 

Brasília, 19 de setembro de 2018.

9.   OSORIO, Rafael. Entrevista para o Debate show, Canal Futura, Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018.

10.   MACHADO, Anna Carolina. Entrevista com Bruna Garcia Fonseca para o artigo “Direito 

das crianças no Oriente Médio é tema de estudo”, publicado pela agência  

de notícias Brasil-Árabe, 8 de novembro de 2018.

Atividades de compartilhamento de conhecimento
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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 parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Programa de Sistemas de 

Proteção Social da União Europeia (EU-SPS) e o UNICEF, o Centro desenvolveu uma versão online do 

pacote de treinamento TRANSFORM, uma iniciativa inovadora de aprendizado sobre administração 

de pisos de proteção social na África. O objetivo do TRANSFORM é estimular o pensamento crítico 

Em 2018, 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, bem como a assistência técnica na avaliação de 

impacto de programas de proteção social.

e a construção de capacidades de decisores políticos em âmbito nacional e internacional, para 

melhorar desenho, eficácia e eficiência de sistemas de proteção social. O TRANSFORM pretende 

transmitir conhecimentos de ponta que se adequem aos desafios enfrentados por países da região, 

e estimular os aprendizes a protagonizar a transformação de sistemas nacionais de proteção social.

Projetos

1. Adaptação do Currículo Liderança e Transformação sobre a Construção e Manutenção da Proteção Social Básica na África (Leadership & Transformation Curriculum on Building and Managing Social 

Protection Floors in Africa — TRANSFORM) em cursos online

Nome
Adaptação do Currículo Liderança e Transformação sobre a Construção e Manutenção da Proteção Social Básica na África (Leadership & Transformation Curriculum on Building and 
Managing Social Protection Floors in Africa — TRANSFORM) em cursos online

Doador Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Início Junho de 2017

Fim Agosto de 2018

Parceiros Sistemas de Proteção Social da União Europeia (EU-SPS), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e UNICEF

Resultado 
principal

Adaptar os oito módulos TRANSFORM disponíveis em um curso online assíncrono e ministrado por um instrutor, com o apoio de outras organizações educacionais online, como a 
Universidade Virtual Africana

Produtos 
principais

1. Entrega de relatório sobre a definição e o desenvolvimento da estrutura, objetivos de aprendizado, sequência de conteúdo e as estratégias de instrução, entrega e avaliação da 
versão e-learning do TRANSFORM

2. Apresentação da estrutura e estratégias da versão e-learning do TRANSFORM para os instrutores (horário, país e localização exata a serem confirmados)

3. Material de curso do TRANSFORM integrado ao Virtual Campus do socialprotection.org

4. Criação de um Guia de Facilitador do TRANSFORM

5. Entrega de um relatório sobre a primeira aplicação do curso online, incluindo lista de participantes, lições aprendidas e uma avaliação de impacto do curso e emissão de lista de certificados

6. Publicação de relatório sobre a estratégia de sustentabilidade dos e-cursos TRANSFORM

Equipe em 
2018

Coordenadora: Mariana Balboni

Gestão da informação: Marina Salomão, Arthur Andrade e Ana Carolina Romano
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2. Apoio ao Ministério de Assistência e Reinserção Social (MINARS) e outras instituições nacionais em Angola no fortalecimento de iniciativas de assistência e proteção social no país

Nome
Apoio ao Ministério de Assistência e Reinserção Social (MINARS) e outras instituições nacionais em Angola no fortalecimento de iniciativas de assistência e  
proteção social no país

Doador Outubro de 2017

Início Junho de 2018

Fim UNICEF

Parceiros Governo de Angola e UNICEF Angola

Resultado principal Fornecer assistência técnica para o fortalecimento de capacidades no setor de proteção social em Angola, especialmente com consultoria especializada na área de 
monitoramento e avaliação de serviços de assistência social

Produtos principais 1. Fornecer treinamento para técnicos do Governo de Angola no monitoramento e na avaliação de políticas de proteção social, adaptados às necessidades do projeto 
APROSOC, especialmente a descentralização do componente de serviços sociais (Municipalização da Ação Social — MAS)

2. Disponibilização de consultoria especializada no país para o estabelecimento da linha de base do MAS (definida como diagnóstico não randomizado, socioeconômico 
e territorial dos principais aspectos relacionados ao MAS, com base em indicadores de insumos, processo e resultados de interesse pré-selecionado, focado nas 
iniciativas, serviços e público-alvo de políticas relacionadas ao programa) e ferramentas de M&A, bem como metodologias alinhadas ao MAS

Equipe em 2018 Coordenador: Alexander Cambraia N. Vaz

Pesquisadores: Luis Henrique Paiva e Pedro Arruda

Sob o âmbito desse projeto, o IPC-IG proverá assistência técnica por meio do 

desenvolvimento de um curso de treinamento e consultoria especializada no país,  
para fortalecer as capacidades nacionais de monitoramento e avaliação do setor de 

proteção social em Angola.
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Em parceria com a FAO e com o Centro Internacional de Treinamento da Organização 

Internacional do Trabalho (ITC/ILO), o IPC-IG está desenvolvendo um curso de aprendizagem 

eletrônica (e-learning) para dar suporte a profissionais da área de desenvolvimento nos 

países-membros da FAO na redução da pobreza, por meio de uma abordagem integrada e 

multidisciplinar, levando em consideração as áreas temáticas do programa estratégico da FAO. 

Por meio desse projeto, profissionais envolvidos em políticas nacionais, programas e estratégias 

de redução de pobreza serão capacitados a enfrentar a redução da pobreza de maneira 

holística e integrada.

3. Desenvolvimento de um currículo detalhado e conteúdo para o curso de e-learning sobre redução da pobreza e realização de dois workshops de desenvolvimento de capacidades

Nome
Desenvolvimento de um currículo detalhado e conteúdo para o curso de e-learning sobre redução da pobreza e realização de dois workshops de  
desenvolvimento de capacidades

Doador Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

Início Janeiro de 2018

Fim Dezembro de 2018

Parceiro Centro Internacional de Treinamento da Organização Internacional do Trabalho (ITC/ILO)

Resultado principal Capacitar profissionais da área de desenvolvimento nos países-membro da FAO para abordar a redução da pobreza de maneira aprofundada e sustentável, adotando 
uma perspectiva integrada e multidisciplinar, considerando as áreas temáticas do programa estratégico da FAO’s strategic programme, todas as quais contribuem para 
a redução da pobreza: agricultura familiar e ação coletiva; povos indígenas; abordagens territoriais; manejo da terra; acesso a serviços; serviços financeiros; acesso à 
tecnologia; agroecologia; emprego rural decente; migração; proteção social; gênero; e mudanças climáticas

Produtos principais 1. Artigo técnico sobre redução da pobreza, desenvolvido para discussão e validação durante o workshop sobre necessidades de aprendizagem, organizado em parceria 
com a FAO e a ITC/ILO, incluindo: a) o público-alvo para o currículo, inclusive suas funções profissionais e responsabilidades; b) as principais tarefas que devem aprender 
e aprimorar para alcançar o objetivo do curso; e c) o conhecimento, habilidades e competências necessárias para realizar as tarefas identificadas

2. Um esquema detalhado do currículo sobre redução da pobreza, incluindo as áreas temáticas interligadas, validado por especialistas e instituições parceiras, incluindo 
o PNUD e o ITC/ILO

3. Desenvolvimento do conteúdo das aulas do curso de redução de pobreza, revisado e validado por pareceristas, e produção de materiais para workshops de 
desenvolvimento de capacidades, em parceria com PNUD/ITC-ILO/FAO

Equipe em 2018 Coordenador: Fábio Veras Soares

Pesquisadores: Ryan Nehring, Luca Lazzarini, Isabela Machado, Raquel Tebaldi, Vitória Faoro e Rebakah Minarchek 
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4. Tradução do Currículo de cinco dias em Proteção Social do TRANSFORM para o português 

Nome Tradução do Currículo de cinco dias em Proteção Social do TRANSFORM para o português

Doador Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Início Janeiro de 2018

Fim Setembro de 2018

Parceiros Sistemas de Proteção Social da União Europeia (EU-SPS), OIT e UNICEF

Resultado principal Realizar tradução profissional para português moçambicano e design gráfico de oito documentos-base e todos os materiais pedagógicos do módulo introdutório de 
cinco dias do TRANSFORM 

Produtos principais Tradução profissional ao português de Moçambique e projeto gráfico profissional de documentos de resumo, manual de facilitação, slides, materiais de  
atividade e comunicação

Equipe em 2018 Coordenadores: Mariana Balboni e Roberto Astorino

Equipe de Publicações: Flávia Amaral e Rosa Banuth

O objetivo desse projeto foi aumentar o alcance de fortalecimento de capacidades 

institucionais da versão online do TRANSFORM, um pacote inovador de aprendizagem e 

treinamento sobre a administração de pisos de proteção social na África, hospedado pela 

plataforma socialprotection.org. O IPC-IG realizou a tradução de materiais do curso ao 

português de Moçambique e completou todas as tarefas de editoração eletrônica em  

âmbito profissional. 
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Após o sucesso da primeira edição da adaptação online do currículo TRANSFORM  

orientada por instrutores, o IPC-IG realizou uma segunda edição do curso eletrônico  

com 10 semanas de duração, apresentado em inglês. Foi disponibilizada por meio do 

Campus Virtual do portal socialprotection.org. Cinco facilitadores de e-aprendizado  

foram treinados para dar apoio ao processo pedagógico e promover a colaboração entre  

os participantes.

5. Segunda edição do curso TRANSFORM e treinamento de facilitadores 

Nome Segunda edição do curso TRANSFORM e treinamento de facilitadores

Doador Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Início Janeiro de 2018

Fim Setembro de 2018

Parceiros Sistemas de Proteção Social da União Europeia (EU-SPS), OIT e UNICEF

Resultado principal Oferecer a segunda edição do curso online TRANSFORM de 10 semanas de duração em 2018, por meio do Campus Virtual da plataforma socialprotection.org e treinar 
cinco facilitadores de e-aprendizado para dar apoio ao processo de aprendizagem e promover a colaboração entre os participantes

Produtos principais Segunda edição do curso de e-aprendizado TRANSFORM

Treinamento dos facilitadores

Equipe em 2018 Coordenadora: Mariana Balboni

Gestores de conhecimento de conhecimento: Marina Salomão, Arthur Andrade e Ana Carolina Romano 
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6. Tradução do Currículo de cinco dias em Proteção Social do TRANSFORM para o francês

Nome Tradução do Currículo de cinco dias em Proteção Social do TRANSFORM para o francês

Doador Organização Internacional do Trabalho (OIT) e UNICEF

Início Abril de 2018

Fim Dezembro de 2018

Parceiros Sistemas de Proteção Social da União Europeia (EU-SPS), OIT e UNICEF

Resultado principal Realizar tradução profissional para português moçambicano e design gráfico de oito documentos-base e todos os materiais pedagógicos do módulo introdutório  
de cinco dias do TRANSOFRM 

Produtos principais Tradução profissional ao português de Moçambique e projeto gráfico profissional de documentos de resumo, manual de facilitação, slides, materiais de  
atividade e comunicação

Equipe em 2018 Coordenadores: Mariana Balboni e Roberto Astorino

Equipe de Publicações: Flávia Amaral e Rosa Banuth

Este projeto busca aumentar o alcance da versão online do TRANSFORM, um pacote inovador 

de aprendizagem e treinamento sobre a administração de pisos nacionais de proteção social na 

África, hospedado no socialprotection.org. O IPC-IG realizou a tradução dos materiais de curso 

para o francês e completou todas as tarefas de editoração eletrônica em âmbito profissional.





A equipe do  
IPC-IG em 2018

Fotos: IPC-IG, David Magalhães (Ipea) e arquivos pessoais.
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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; coordenador-

residente 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.

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.

Niky Fabiancic

Fábio Veras Soares

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: professora-adjunta 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.

Diana Oya Sawyer
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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 ao 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 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 IPG-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.

Rafael Guerreiro Osorio

Sergei Soares

Luis Henrique é Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992) e possui Doutorado pela mesma instituição. 

Também possui Mestrados em Sociologia (Universidade Federal de Campinas � Unicamp, 1995) e Políticas Sociais (Universidade de 

Southampton, 2009). Um servidor público permanente 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. 

Luis Henrique Paiva
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Alexander é Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG, 2005) e possui 

Mestrado (2008) e Doutorado (2014) em Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Sua experiência profissional 

inclui planejamento estratégico para o governo, com especialização técnica no monitoramento e na avaliação de políticas públicas 

e conhecimentos administrativos sobre o desenho, implementação e avaliação de programas e projetos. Recentemente, Alexander 

exerceu várias funções de alto nível no governo. Como acadêmico, tem conduzido e publicado estudos nas áreas de capacidades e 

burocracia do Estado, além dos resultados de políticas sociais e de desenvolvimento econômico.

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. 

Alexander Cambraia N. Vaz

Aline Peres

Alexis é um consultor franco-brasileiro para o IPC-IG. Estuda Desenvolvimento Internacional na Escola de Paris de Relações Internacionais 

(Sciences Po), especializando-se em estudos latino-americanos e gestão de projetos. Suas principais áreas de interesse são a cooperação 

Sul-Sul, proteção ambiental, desenvolvimento de comunidades locais, redução de desigualdades e economia política. Ganhou experiência 

em matéria de análise política como estagiário na Secretaria Geral Ibero-Americana e foi coordenador de Cooperação internacional na 

ONG TECHOBolívia. Alexis juntou-se à equipe de pesquisa do IPC-IG em Brasília em 2016 e, atualmente, trabalha com o monitoramento 

e a avaliação do projeto “Monitoramento e avaliação do projeto de comunicação social e mudança de comportamento na província de 

Manica, em Moçambique.”

Alexis de Oliveira Lefèvre
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Ana Carla possui Mestrado em Políticas Sociais e Desenvolvimento Social e Mestrado em Economia do Desenvolvimento pela 

Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ela vem trabalhando como consultora desde 2010 em várias iniciativas de Cooperação 

internacional envolvendo a Europa, a América Latina e a África. Sua experiência profissional concentra-se em fornecer assistência 

técnica a estratégias relacionadas à alimentação escolar local e compras institucionais de alimentos. Juntou-se à equipe do IPC-IG,  

em 2016, como consultora em monitoramento e avaliação para o programa PAA África.

Anna Carolina possui Mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Bristol, Inglaterra, e Bacharelado em Administração Pública 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 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, ela trabalha como pesquisadora e é autora de 

produtos de conhecimento em parceria com a UNICEF sobre proteção social sensível às questões relacionadas às crianças. Suas principais 

áreas de especialização são proteção social, desigualdade e redução da pobreza.

Ana Carla Miranda

Anna Carolina Machado da Silva

Ana Carolina é Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e ingressou na equipe do IPC-IG em fevereiro de 

2018. Ela trabalha diretamente na plataforma socialprotection.org como Gestora Júnior de Conhecimento, se dedicando especialmente ao 

curso online TRANSFORM e na inclusão de perfis de programas. 

Ana Carolina Romano
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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 ITIL — Information Technology Infrastructure Library. 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.

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.

André Lyra

Ashleigh Kate Slingsby

Artur possui Licenciatura em Língua e Literatura Inglesa da Universidade de Brasília (UnB). Ele projeta experiências para resolver problemas 

e ajudar as pessoas a melhor conquistar seus objetivos. Trabalhou em várias posições de gestão e aprendizado na academia, no Governo 

Brasileiro, organizações internacionais e o setor privado. Com mais de oito anos de experiência direta no campo, atualmente ele trabalha 

como um especialista de e-aprendizado para a plataforma socialprotection.org. 

Arthur Andrade
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Carolina possui Mestrado em Economia da Universidade Paris-Dauphine University (2017), bem como Bacharelado em Economia, com 

especialização em Econometria (2015) da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, em parceria com a Escola de Economia de Paris. 

Carolina ingressou no IPC-IG in 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 o impacto 

distributivo de impostos e das contribuições que financiam a previdência no Brasil. Antes de ingressar no Centro, ela trabalhou como 

pesquisadora no Banco Central da França e no Instituto de Política Econômica Aplicada (Ipea).

Daniel é um pesquisador de carreira no Ipea e um pesquisador associado ao IPC-IG. Possui Doutorado em Economia pela 

Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Desde seu ingresso no Ipea em 2004, desempenhou várias funções, incluindo Chefe 

de Estudos Urbanos, Chefe de Federalismo Fiscal e Chefe de Pesquisa Quantitativa. Seus estudos em economia urbana, pública e de 

desenvolvimento foram publicados em periódicos prestigiosos e avaliados por pares, bem como em capítulos de livros. Sua pesquisa 

concentra-se na avaliação de políticas públicas. Recentemente, ganhou o Prêmio de Políticas Públicas BMZ/GIZ e o Prêmio EPAINOS da 

Associação Regional Europeia de Ciência.

Carolina Bloch

Daniel da Mata

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 o Ministério de Planejamento Nacional e Políticas Econômicas (MIDEPLAN) na Costa Rica.  

Suas principais áreas de interesse são políticas sociais e gênero.

Charlotte Bilo
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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 o 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).

Diego é Doutorando em Economia pela Universidade de Kent, Reino Unido. Possui Mestrado em Economia Aplicada da Universidade 

Federal de Juiz de Fora e Bacharelado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua área de interesse é 

microeconomia, especialmente em avaliações de impacto de políticas sociais. Diego é membro do Grupo de Pesquisa de Microeconomia 

e do Centre for Parenting Culture Studies (CPCS), ambos da Universidade de Kent, e da International Network of Child Support Scholars 

(INCSS). Em 2017, ele também participou do programa de orientação para publicações da European Association of Development 

Research and Training Studies (EADI). Antes de ingressar no Centro em 2018, ele lecionou economia em diversas instituições desde 2010.

Debora Zampier

Diego da Silva Rodrigues

Denise possui Mestrado em administração pública do 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, Globo News, 

Globo Online e Vale do Rio Doce como jornalista e profissional de marketing.

Denise Marinho dos Santos
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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, sendo 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 gráfica 

rápida, além de ter trabalhado em diversas agências de publicidade.

Jessica é cidadã alemã. Possui Mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Lund (Suécia) e pela Universidade 

Carlos III de Madrid (Espanha). Atualmente, trabalha como assistente de pesquisa e completando seu Doutorado no departamento de 

História Econômica na Universidade de Tübingen (Alemanha). Seus estudos concentram-se nos tópicos de crime, violência e conflito em 

economias em desenvolvimento. Desde que ingressou no Centro em 2016 como consultora externa, esteve principalmente envolvida 

no processo de monitoramento e avaliação do programa PAA África no Senegal. Também contribuiu com materiais didáticos sobre 

monitoramento e avaliação de impacto.

Flávia Amaral

Jessica Baier

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 trabalha como Analista de Programa e Operações, atuando na negociação, implementação e finalização dos 

projetos do Centro.

Guilherme Paul Berdu
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Jorge é Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Também possui um certificado em Advanced Business 

Operations, pela Universidade da Organização das Nações Unidas (Turim, Itália). Possui 12 anos de experiência em gestão e operação 

de projetos de Cooperação Internacional. No PNUD Brasil, trabalhou nas unidades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Participou na implementação da Business Operation Strategy (BOS) para a reestruturação das agências ONU no Brasil. Trabalha como 

gerente de operações no IPC-IG.

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, ela 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.

Jorge Oliveira

Karine Fernandes Farinha 

José é Bacharel em Engenharia Elétrica e possui Mestrado em Demografia pela Universidade de Campinas. Ele ingressou na equipe de 

pesquisa do IPC-IG em outubro de 2018, fornecendo apoio na análise de dados e em métodos quantitativos. Suas principais áreas de 

expertise são programação em R, análise de dados e métodos demográficos.

Jose H. C. Monteiro da Silva
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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.

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. 

Letícia Bartholo

Lorena Vedekin

Lídia Alves é Bacharel em Inglês da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e tradutora e intérprete certificada pela mesma instituição. 

Ela ingressou o Centro em 2018 como assistente executiva e de viagens, com ampla experiência administrativa em missões diplomáticas 

e em outras organizações internacionais. Atualmente, trabalha como assistente da coordenação e de viagens, sendo responsável pela 

organização das viagens oficiais do Centro.

 

Lídia Ignácio Alves 
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Manoel é editor assistente no IPC-IG. Estudou Língua e Literatura Inglesa e Filosofia na Universidade de Brasília (UnB). É o editor 

interno 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 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 programa e projetos. Em 2018, ela ingressou 

no IPC-IG como assistente de programa e operações.

Manoel Salles

Maria Beatriz Nakatani

Marco é Bacharel em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e possui Mestrado em Arte e Mídia pela Universidade 

de Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Antes de ingressar no Centro, trabalhou em comunicação corporativa e mídias impressas, transmitidas e 

online. Em Brasília, cobriu política, economia e questões locais para a rede de rádio CBN e para o jornal Correio Braziliense. Em São Paulo, 

foi assessor de mídia para a Roche Farmacêutica e editor de política e assuntos domésticos para o website de negócios EXAME.COM.  

No IPC-IG, Marco coordena a estratégia de comunicações da Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza  

(World Without Poverty – WWP) e é oficial de comunicações da plataforma socialprotection.org.

Marco Amorim Prates
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Maria é uma economista do desenvolvimento, treinada em análise estatística, com experiência em estudos socioeconômicos e 

ambientais. Possui experiência de trabalho em áreas relacionadas ao desenvolvimento rural, análise de resiliência a mudanças climáticas 

e práticas de adaptação. Atualmente, trabalha como uma consultora em monitoramento e avaliação para o projeto de comunicação 

social e mudança de comportamento e para o programa PAA África. É consultora nas áreas de análise de resiliência e análise de dados 

para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) desde 2015.

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), onde 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

Maria Miguel Hernández Lagana

Mariana Balboni

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 por projetos de políticas sociais e de infraestrutura do PNUD 

em Brasília. Desenvolveu capacidades institucionais para a implementação de eventos importantes, durante a Copa do Mundo e os 

Jogos dos Povos Indígenas, incorporando iniciativas sociais, ambientais e de sustentabilidade na infraestrutura e logística dos projetos. 

Atualmente, Maria Teresa trabalha, principalmente, nas áreas de pobreza, educação, esportes e parcerias público-privadas. É a gerente de 

projeto do projeto de cooperação Sul-Sul entre o Brasil e o Haiti na área de saúde. 

Maria Teresa Fontes
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Mariana possui um Mestrado em Administração Pública pela Universidade de Cornell, EUA. Atualmente, trabalha junto à equipe 

de pesquisa do IPC-IG no monitoramento e 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 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.

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). 

Mario 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.

Mariana Hoffmann

Mario Gyori

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. Marina tem experiência 

com projetos sociais, captação de recursos e e-learning 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 e 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.

Marina Salomão de Freitas Assunção de Carvalho
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Um 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. 

Mohamed Ayman AbdelHameed

Patricia possui um 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, 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, bem como organizações internacionais, ONGs, 

centros de pesquisa, redes de advocacia e o setor privado.

Patricia Velloso Cavallari

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 no 

contexto das iniciativas BRICS e IBSA.

Pedro Lara de Arruda
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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. No IPC-IG, trabalha como consultor 

em Gestão do Conhecimento com a equipe do socialprotection.org, e é responsável pelo acompanhamento e suporte a membros da 

plataforma, revisão de conteúdo e assistência ao Programa de Embaixadores.

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 algumas 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.

Pedro Magalhães

Raquel Tebaldi

Rafael formou-se na Universidade do Estado da Flórida, em Relações Internacionais. Foi estudante visitante do Programa de Estudos 

Internacionais da Université de Montréal (Canadá). Possui Mestrado em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional da Universidade 

de Granada (Espanha) e certificações da Organização das Nações Unidas nas áreas de Gestão de Projetos, Gerenciamento Construtivo 

de Conflitos, Finanças, Orçamentos, Princípios de Compra e Análise de Inteligência. Ao longo de sua carreira, fez parte da equipe do 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para a América Central e Caribe (UNODC ROPAN), realizando análises estratégicas e 

gestão de projetos, atuando no Panamá, México e Espanha. É atualmente analista de programas no IPC-IG e trabalha com a negociação, a 

implementação e o monitoramento de projetos.

Rafael Celso de Araújo da Silva
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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, interface com o coordenador de pesquisa do IPC-IG no 

planejamento estratégico de publicações presentes e futuras, bem como a supervisão e a administração de todos os estágios da linha de 

produção de publicações. 

Roberto Astorino

Rosa é assistente 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 manutenção da identidade visual do Centro em várias aplicações.

Rosa Maria Banuth

Santiago é Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Ingressou no IPC-IG em fevereiro de 2017 e trabalha como 

pesquisador na área de M&A, dando apoio à plataforma WWP, bem como ao projeto da OCDE com o Centro: “O efeito dos benefícios 

de proteção social no crescimento e desigualdade”. Anteriormente trabalhou como pesquisador, gerente de pesquisa e coordenador de 

políticas em várias instituições, lidando, principalmente, com desigualdades sociais, políticas sociais e de moradia, igualdade no local de 

trabalho e questões de direitos humanos. Em seu último cargo, como diretor de pesquisa no Conselho Nacional de Justiça, comandou 

pesquisas de grande escala, gerenciou contratos e projetos de cooperação internacional, em sua maioria abordando questões de direitos 

institucionais e sociais, acesso à justiça e análise de políticas.

Santiago Falluh Varella
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Sofie possui Mestrado em Agroecologia pela Swedish University of Agricultural Sciences e é Bacharel em Desenvolvimento Internacional 

e Ciência Política pela Universidade de Lund, na Suécia. Cidadã sueca, Sofie ingressou no IPC-IG em 2017 e, atualmente, trabalha como 

uma consultora em Montreal, Canadá. Em sua posição como assistente de pesquisa, trabalha principalmente com o monitoramento 

e avaliação de vários projetos em Moçambique, como foco em agricultura familiar e segurança alimentar. Anteriormente, Sofie foi 

estagiária na ONG Svalorna Latinamerika em La Paz, Bolívia, e na Embaixada da Suécia, em Brasília. Ela também estudou na Universidad 

de Chile em Santiago e realizou estudos sobre agricultura urbana em Belo Horizonte, Brasil.

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). Seus estudos 

concentraram-se em direitos humanos, desenvolvimento e constitucionalismo na região da antiga Iugoslávia. Antes de ingressar o 

Centro em 2018, a experiência profissional de Stefan incluía comunicações e relações públicas no setor privado. Atualmente trabalha 

como Gestor Júnior de Conhecimento na plataforma socialprotection.org.

Sofie Olsson

Stefan Trifunovic

Solange possui Bacharelado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), Mestrado em Economia pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e Doutorado em Economia pela USP. Ingressou no IPC-IG em agosto de 2017 como pesquisadora. Trabalhou nas áreas 

de proteção social, monitoramento e avaliação e análise da pobreza. Sua tese de Mestrado foi sobre vulnerabilidade à pobreza e fatores 

relacionados à pobreza crônica e temporária no Brasil. Em sua tese de Doutorado, apresentou estudos sobre choques de renda que afetam 

famílias e a oferta de trabalho de seus membros, utilizando análises de modelos de busca por emprego e avaliação de políticas. Suas áreas 

de especialidade são avaliações de impacto, economia do trabalho e modelos e indicadores da dinâmica da pobreza.

Solange Ledi Gonçalves
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Tamara Vaz de Moraes Santos é Bacharel em Economia pela Universidade de Brasília (UnB). Ela ingressou na equipe de pesquisa do 

IPC-IG em outubro de 2018, fornecendo apoio estatístico para análise de dados. Anteriormente, ela trabalhou como uma 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.

Vinicius é Bacharel em Estudos Internacionais pela Universidade de Paris 3 — Sorbonne Nouvele (França, 2017) e da Escola Superior de 

Economia (Rússia, 2015). Ele ingressou o IPC-IG as 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, ele participou em projetos de consultoria na área de 

relações de governo, tanto na Rússia quanto no Brasil.

Tamara Vaz de Moraes Santos

Vinicius Vaz Nogueira

Tatiana é cidadã Mexicana e uma consultora independente para o IPC-IG e atualmente mora em in Guiné-Bissau, onde trabalha como 

colega da ODI no Ministério de Economia e Finanças. Possui Doutorado em Economia pela Universidade e Mestrado em Economia, com 

especialização em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Tolouse School of Economics. Tatiana trabalhou na avaliação de impacto do 

projeto SBCC e no acesso a mercados e projetos de fortificação de alimentos no âmbito da iniciativa ODM1c do PMA em Moçambique, 

para erradicar a pobreza extrema e a fome.

Tatiana Martinez Zavala
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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.

Wesley de Jesus Silva

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, onde trabalha como especialista em desenvolvimento para a 

web, especialmente na plataforma socialprotection.org. Um ex-especialista em Adobe Flash, anteriormente 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, Nabu Learning).

Yannick Roulé
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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 2018, o IPC-IG recebeu os seguintes jovens profissionais talentosos:

 � Juliane Becker Facco, Brasil

 � Karina Berardo de Souza Teles, Brasil

 � Lea Smidt, Alemanha

 � Lia Carvalho Kesselring, Brasil

 � Luiza da Silva Nakamura, Brasil

 � Luca Lazzarini, Itália

 � Nurth Inés Palomo Suárez, Colômbia

 � Tiago Gabriel Tasca, Brasil

 � Vitória Carvalho da Silva Faoro, Brasil

 � Alice Assis de Figueiredo Roza, Brasil

 � Ana Carolina de Paula Romano, Brasil

 � Bárbara Macedo dos Santos, Brasil

 � Bárbara Ohrana Rocha Mariano, Brasil

 � Diego da Silva Rodrigues, Brasil

 � Gabriel Roberto Dauer, Brasil

 � Isabelle Marie-Thérèse Cormier de Araujo, Brasil

 � Jamila Odeh-Moreira, Brasil

 � Julia Matravolgyi Damião, Brasil

 � Juliana Monteiro Bernardino, Brasil



@IPC_IG c/IPCIG /ipcig /IPC-IG

https://twitter.com/IPC_IG
https://www.youtube.com/c/IPCIG
https://www.facebook.com/IPCIG/
https://www.linkedin.com/company/9326745/
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