Docentes do Programa em Gestão de Políticas Públicas
e suas áreas de atuação

Ana Carla Bliacheriene
Doutora e mestre em Direito Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006 e
2002), graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe
(1998), atualmente é livre-docente em Direito Financeiro e Professora de Finanças Públicas e
Orçamento e Direito Econômico da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP. Com foco de
atuação no Direito Público, tem se dedicado ao estudo da implementação de políticas públicas
por meio do Direito, controle e transparência do Estado e da administração pública,
judicialização das políticas públicas de saúde, gestão da saúde (SUS e Saúde Suplementar),
pesquisa empírica aplicada ao Direito e Direito e desenvolvimento. Sua experiência acadêmica
e profissional concentra-se nas áreas de Finanças Públicas, Orçamento, Direito Econômico e
Direito do Comércio Internacional. Suas publicações mais recentes são: Direito financeiro Série Universitária. (Elsevier, 2012) e A Questão do Endividamento Público Dez Anos após a
Publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal Avanços e Limitações (Revista de Informação
Legislativa, 2012).
Andrea Leite Rodrigues
Doutora, mestre e graduada (2004, 1994, 1989) pela FGV-EAESP, com estágio de doutorado
na HEC Montreal (2003), no Centre de Recherche sur les Innovations dans l'Économie Sociale,
Les Enterprises et Les Syndicates (CRISES HEC). Atualmente é Professora da EACH/USP nos
cursos de graduação em Marketing e nos Programas de Mestrado em Gestão de Políticas
Públicas e de Modelagem em Sistemas Complexos. Professora visitante da HEC Montreal
(2012) e pesquisadora do Centre de Recherche et d'Intervention pour le Travail, l'Efficacité
Organizationnelle et la Santé (CRITEOS). Seus interesses de pesquisa e docência se
encontram em comportamento organizacional, estudos organizacionais (teoria institucional e
teoria da estruturação) e métodos de pesquisa qualitativa. Suas publicações recentes
são:Sustentabilidade na educação corporativa e o desenvolvimento de competências societais
(Organizações & Sociedade, 2012), Organizações Sociais: Um Estudo de Caso sobre
Possibilidades e Limitações da Geração de Inovação Social pela OSESP (Gestão.Org, 2012),
Tensões entre Econômico e Social: Uma Proposta de Análise à Luz da Teoria da Estruturação
(RAE, 2008).
Cecília Olivieri
Doutora em Administração Pública e Governo (FGV-SP/2008), mestre em Ciência Política
(USP/2002), graduada em Administração Pública (FGV-SP/1998) e em Direito (USP/1998). É
docente no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas e de Mestrado em Gestão de
Políticas Públicas e trabalha com os temas: controle governamental, accountability, controle
interno federal, controle interno nos estados, controle interno nos municípios, transparência,
monitoramento das políticas públicas. Também estuda a burocracia, sob a perspectiva da
relação entre política e burocracia e do controle político. Entre suas publicações mais recentes
estão: Os controles políticos sobre a burocracia (Revista de Administração Pública, 2011), A
lógica política do controle interno (Annablume, 2010) e Monitoramento das políticas públicas e
controle da burocracia (FGV, 2010).
Cristiane Kerches da Silva Leite
Doutora e mestre em Ciência Política pela USP (2006 e 2000), bacharel em Economia pela
USP (1996), é atualmente Professora Doutora no curso de graduação e pós-graduação em
Gestão de Políticas Públicas da EACH/USP. Tem experiência na área de Ciência Política e
Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas; instituições
políticas; processos decisórios; relações federativas e indicadores de políticas públicas. É líder
(com Ursula Dias Peres) do grupo de pesquisa "Políticas Sociais na América Latina" e
atualmente desenvolve pesquisa sobre formulação, disseminação e implementação de políticas
de transferência de renda, a partir do referencial teórico pós-positivista de políticas públicas.
Dentre as publicações recentes destacam-se: Processo Decisório no Brasil: o caso da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Hucitec, 2011), Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: Impasses

da Descentralização Pós-1988 (Revista Organizações & Sociedade, 2011), e As ideias também
importam: abordagem cognitiva e políticas públicas no Brasil (Editora Juruá - no prelo).
Fernando de Souza Coelho
Doutor (2006) e mestre (2002) em Administração Pública e Governo pela EAESP-FGV,
graduado em Ciências Econômicas pela USP (1998), atualmente é Professor da EACH/USP,
no Curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas (foi coordenador do curso entre 20112013), no Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e no Programa de Mestrado
em Sistemas Complexos. Tem experiência acadêmica nos campos do saber de Gestão de
Políticas Públicas e Gerência de Organizações Públicas, com atividades de docência, pesquisa
e extensão nos seguintes temas: ensino em administração pública, planejamento no setor
público, políticas públicas em educação, recursos humanos no governo e marketing de
serviços públicos. Suas publicações mais recentes são: Análise Comparativa das Políticas de
Governança Eletrônica nos BRIC(s) (Revista Debates (UFRGS), 2012), Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental: uma descrição da carreira nos estados da Bahia,
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Revista Gestão & Políticas
Públicas, 2011), Da Letargia ao Realento: Notas sobre o Ensino de Graduação em
Administração Pública no Brasil no Entremeio da Crise do Estado e da Redemocratização no
País (1983 1994) (Revista de Administração Pública (Impresso), 2011).
Jacqueline I. M.Brigagão
Doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo (1998). Atualmente é professora no
curso de Obstetrícia e no curso de mestrado em Gestão de Políticas Públicas da Escola de
Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Orientadora de mestrado do
Programa de Psicologia da Universidade Federal do Pará. Pesquisa e atua nas seguintes
áreas: psicologia social, gênero, políticas públicas, saúde. Pesquisadora colaboradora do
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da EASP/FGV e Membro do
Núcleo de estudos sobre práticas discursivas no cotidiano: direitos, risco e saúde (NUPRAD)
do curso de Pós -Graduação em Psicologia Social da PUC/SP.
Jaime Crozatti
Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP (2002), mestre em Controladoria e
Contabilidade pela FEA/USP (1998) e graduado em Ciências Contábeis pela Universidade
Estadual de Maringá - UEM (1986). É avaliador de artigos para periódicos nacionais e
congressos nacionais e internacionais da área de contabilidade e administração. Tem
experiência na área de magistério em graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu
em contabilidade e controladoria. Atuação profissional nas áreas de: Contabilidade Gerencial,
atuando principalmente nos seguintes temas: Contabilidade Pública, Controladoria Estratégica,
Planejamento Estratégico, Cultura Organizacional, Orçamento Empresarial e Custeio ABC.
José Carlos Vaz
Doutor em Administração de Empresas - Sistemas de Informação pela FGV-SP (2003), mestre
em Administração Pública pela FGV-SP (1995) e graduado em Administração pela USP (1986).
Tem experiência na área de Administração Pública, atuando principalmente nos seguintes
temas: governo eletrônico, atendimento ao cidadão, inovações em gestão pública,
desenvolvimento local, planejamento estratégico, governança e transparência. Suas
publicações mais recentes são: A contribuição da logística integrada às decisões de gestão das
políticas públicas no Brasil (Revista de Administração Pública, 2011), A gestão do
desenvolvimento local no Brasil: (des)articulação de atores, instrumentos e território (Revista de
Administração Pública, 2010) e Dados governamentais abertos e seus impactos sobre os
conceitos e práticas de transparência no Brasil (Cadernos PPG-AU/FAUFBA, 2010).
Martin Jayo
Doutor em Administração de Empresas (FGV-SP, 2010) com período sanduíche na HECMontréal (2007-2008), mestre em Ciências da Comunicação (ECA-USP, 2005) e graduado em
Economia (FEA-USP, 1992). É professor doutor da EACH-USP, atuando nos cursos de
graduação e pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas. Seus temas de interesse
incluem: aspectos sociais, culturais e comportamentais do uso de tecnologia de informação;
uso de tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento (ICT4D); tecnologia
de informação e meio-ambiente; microfinanças; desenvolvimento local/territorial. Suas

publicações recentes incluem: Um Mapeamento Descritivo dos Modelos de Gestão de Redes
de Correspondentes Bancários no Brasil (Revista de Administração da USP, no prelo); Groups
of Services Delivered by Brazilian Branchless Banking and Respective Network Integration
Models (ECRA - Journal of Electronic Commerce Research and Applications, 2012); Ação
Coletiva e Desenvolvimento Local: o Caso de Poço Verde (GVcasos - Revista Brasileira de
Casos de Ensino em Administração, 2012); Microcredit and Innovative Local Development in
Fortaleza, Brazil: the case of Banco Palmas (Canadian Journal of Regional Science. 2009); The
Role of ICT in Helping Parallel Paths to Converge: Microcredit and Correspondent Banking in
Brazil (Journal of Global Information Technology Management, 2009); Adapting the
Structurationist View of Technology for Studies at the Community/Societal Levels (Handbook of
Research on Contemporary Theoretical Models in Information Systems, ed. IGI Global, 2009).
Patrícia Emerenciano de Mendonça
Doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas - SP (2009),
mestre em Social Policy and Planning in Developing Countries pela London School of
Economics and Political Science (2003), graduada em Administração pela Universidade
Federal da Bahia (2000). Em 2010 realizou Pós-Doutorado na Universidade de Essex, na
Inglaterra, com uma pesquisa sobre movimentos sociais, projetos políticos e novas formas de
organizar. É pesquisadora associada do CEAPG - Centro de Administração Pública e Governo,
da EAESP-FGV. Desde 2004 é Membro do ISTR- International Society for Third Sector
Research. É revisora de períodos indexados nacionais e internacionais. Membro da RGS Rede de Gestão Social, tendo organizado, em 2012, o VI ENAPEGS, em São Paulo. Áreas de
atuação: Organizações da Sociedade Civil, Gestão Pública, Gestão Social, Políticas Públicas,
Movimentos Sociais, Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Filantropia e
Responsabilidade Social Corporativa, Empreendedorismo Social.
Renata Mirandola Bichir
Doutora em Ciência Política pelo IESP-UERJ (2011), mestre em Ciência Política pela
Universidade de São Paulo (2006) e graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São
Paulo (2002). Entre 2011 e 2013 foi Coordenadora Geral de Resultados e Impacto do
Departamento de Avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão de Informações do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS). Entre janeiro e dezembro de 2013
foi bolsista do IPEA, em projeto sobre as capacidades estatais para a implementação de
políticas sociais. Também é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole (CEM). Tem
experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Políticas Públicas, atuando
principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, pobreza, segregação, políticas sociais,
transferência de renda, mecanismos de coordenação federativa e análise de redes sociais.
Ursula Dias Peres
Doutora e mestre em Economia pela FGV-SP (2007 e 1999), graduada em Administração
Pública pela FGV-SP (1993). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em
gestão pública e controladoria do setor público. Atuou como gestora na área de orçamento
público e consultora de empresas e governos nas áreas de planejamento e orçamento, gestão
de políticas públicas, recursos da educação e fundos municipais. Foi Assessora Geral do
Orçamento na Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. Atualmente é Secretária
Adjunta de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de São Paulo e Professora
Doutora da EACH/USP no Curso de Gestão de Políticas Públicas e nos Programas de
Mestrado - Mudança Social e Participação Política e Gestão de Políticas Públicas. Suas
publicações mais recentes são: Implementação de políticas de saúde em contextos de
redemocratização e reformas econômicas: os casos recentes de Argentina, Brasil e Chile
(Cadernos PROLAM/USP, 2011),Reforma Tributária: Aspectos Importantes acerca da
Federação, Atribuições dos Entes e o Financiamento da Ação Pública (Cadernos ADENAUER,
2010), e Custos de Transação e Estrutura de Governança no Setor Público (Revista Brasileira
de Gestão de Negócios, 2007).

