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Conselho Curador da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (EDESP). No 

setor público atua - em atividades de extensão universitária - como palestrante e assessor 
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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 
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