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ALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR 

Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea; e associado pleno do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP). Doutor em sociologia e política pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG); foi professor do curso de aperfeiçoamento de 
policiais e do curso de especialização em gestão estratégica de segurança pública, 
ambos na Fundação João Pinheiro (FJP). Também foi pesquisador no Centro 
de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG (Crisp/UFMG); e 
professor do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC Minas).

ANA CAROLINA GUERRA ALVES PEKNY 

Graduada em relações internacionais pela Universidade de São Paulo (USP); e mestra 
em estudos do desenvolvimento, com especialização em conflito e desenvolvimento, 
pelo Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS), na 
Suíça. Atualmente é pesquisadora no Instituto Sou da Paz.

ANDERSON MORAES DE CASTRO E SILVA 

Graduado em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 
especialização em história do Brasil republicano e em teoria e gestão da segurança pública. 
Cursou mestrado e doutorado em ciências sociais no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPCIS/Uerj), 
estudando questões singulares do sistema prisional do Rio de Janeiro. Autor dos 
seguintes livros: Nos Braços da Lei: o uso da violência negociada no interior das prisões 
(2008) e Participo que...: desvelando a punição intramuros (2011).

EDUARDO CERQUEIRA BATITUCCI 

Graduado em ciências sociais; mestre e doutor em sociologia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). É pesquisador pleno da Fundação João 
Pinheiro (FJP). Desde 1992 exerce atividade docente em cursos de graduação e 
pós-graduação. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia 
do crime, da violência e das instituições do Sistema de Justiça Criminal (SJC), 
atuando principalmente nos seguintes temas: segurança pública, políticas públicas, 
criminalidade, polícia e funcionamento do SJC.
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LARISSA PEIXOTO VALE GOMES 

Graduada em ciências sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e mestra em ciência política pela UFMG. Atualmente, é doutoranda em ciência 
política pela mesma instituição. Tem experiência na área de ciência política, com 
ênfase em equidade de gênero e estudos legislativos, atuando principalmente no 
tema da presença feminina nos espaços legislativos. Também foi pesquisadora do 
Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro (Nesp/FJP).

LETÍCIA GODINHO

Pesquisadora em ciência e tecnologia da Fundação João Pinheiro (FJP); docente e 
diretora-geral da Escola de Governo da FJP. Possui mestrado e doutorado em ciência 
política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e bacharelado em 
direito pela mesma universidade. Suas publicações estão concentradas principalmente 
nas temáticas da segurança pública e da teoria política. Possui experiência em 
pesquisa e ensino nas áreas de avaliação, concepção e implementação de políticas 
públicas, segurança pública, gestão pública e teoria política.

LUANIA LUDMILLA CASTRO 

Possui bacharelado e licenciatura em ciências sociais pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Experiência profissional em metodologias quantitativas 
e qualitativas em pesquisa social. Foi coordenadora geral e administrativa da 
Meios – Empresa Júnior de Ciências Sociais da UFMG, assistente de pesquisa do 
Centro de Estudos Urbanos (Ceurb/UFMG); e do Núcleo de Estudos em Segurança 
Pública da Fundação João Pinheiro (Nesp/FJP). Atualmente trabalha como assessora 
de planejamento institucional da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

LUCAS BERNASCONI JARDIM 

Mestre em ciências sociais pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Graduado em ciências sociais: bacharelado em sociologia e licenciatura em ciências 
sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Hoje atua como 
professor de educação básica do estado de São Paulo.

PAULA PONCIONI 

Professora associada do Departamento de Política Social da Escola de Serviço Social 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestra em serviço social pela 
UFRJ; e doutora em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio no 
exterior pelo Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PDEE/Capes), no Centro de Criminologia 
da Universidade de Toronto, no Canadá. Realizou pós-doutorado no Núcleo de Estudos 
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sobre Violência e Segurança da Universidade de Brasília (Nevis/UnB), em Brasília, e no 
Kings Brazil Institute, do Kings College, em Londres, Inglaterra. É membro do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) desde 2009. Tem experiência na 
área de sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: polícias, formação 
profissional, violência, políticas públicas, segurança pública e democracia.

ROBERTA CORRADI ASTOLFI

Graduada em publicidade e propaganda pela Universidade de São Paulo (USP) e 
mestre em ciência política pela mesma instituição. Áreas de interesse: ação coletiva, 
democracia participativa, conselhos comunitários de segurança, institucionalismo 
histórico, políticas de segurança pública, direitos humanos e sistema de justiça.

SAMIRA BUENO

Graduada em ciências sociais pela Universidade de São Paulo (USP); mestre e 
doutoranda em administração pública e governo pela Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eaesp/FGV). Diretora executiva 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP); e pesquisadora colaboradora do 
Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (Neop) da Eaesp/FGV.

YACINE GUELLATI 

Graduado em sociologia pela Université de Provence. Mestre em sociologia pela 
Universidade de Brasília (UnB). É assistente de pesquisa no Ipea desde novembro 
de 2013. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia urbana e 
em sociologia da violência, atuando principalmente nos seguintes temas: segurança 
pública, polícia, políticas públicas, sociabilidades juvenis e etnografia urbana.

PESQUISADORES DE CAMPO

AMANDA MÁTAR DE FIGUEIREDO 

Mestra em administração pública pela Fundação João Pinheiro (FJP), graduada 
em administração pública pela FJP; e graduada em direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em políticas públicas e gestão 
governamental desde 2008, tendo exercido, desde então, diversas atividades na 
Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais. Atualmente integra a equipe 
do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro (Nesp/FJP), 
atuando no desenvolvimento de projetos nas áreas de políticas públicas e gestão em 
segurança pública.
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ANDRÉIA DE OLIVEIRA MACÊDO 

Mestra em sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Tem experiência 
na elaboração, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com 
ênfase em segurança pública. Atua nos seguintes temas: pesquisa social, violência, 
criminalidade e direitos humanos.

ÉLIDE MARIA VECCHI ALZUGUIR BALTAR DA MOTTA 

Graduada em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). Cursa ciências sociais na mesma universidade.

GABRIELA GOMES CARDOSO 

Mestra em sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), graduada 
em ciências sociais pela mesma instituição. Atua principalmente na área de sociologia 
do crime, com ênfase nos seguintes temas: criminalidade, segurança pública, políticas 
públicas, controle social, homicídios, tráfico de drogas e desorganização social.

KARINA RABELO LEITE MARINHO 

Graduada em ciências sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
mestra em sociologia pela UFMG e doutora em sociologia e ciências humanas pela 
mesma instituição; com estágio de doutorado realizado na Universidade de Lille 1, 
na França. Coordenou pesquisas acadêmicas do Centro de Estudos de Criminalidade 
e Segurança Pública (Crisp) da UFMG. Atualmente é analista de pesquisa e ensino 
na Fundação João Pinheiro (FJP), órgão oficial de estatística do estado de Minas 
Gerais. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia das 
organizações e sociologia da criminalidade e violência.

MARCELLY FREITAS GOMES 

Graduanda em antropologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DA CRUZ 

Possui graduação, mestrado e doutorado em administração pela Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (Face/UFMG). 
Pesquisador da Fundação João Pinheiro (FJP), e professor do mestrado e da 
graduação em administração pública da Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro (EG/FJP). Atuou como adjunct faculty em 2003 na American University, 
em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Parecerista de periódicos nacionais, 
atua como professor de diversos cursos de pós-graduação. Possui experiência na 
área de administração, com ênfase em gestão de organizações complexas, bem 
como em planejamento e políticas públicas.
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ROSÂNIA RODRIGUES DE SOUSA 

Doutora em psicologia social do trabalho e das organizações pela Universidade de 
Brasília (UnB); mestra em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); e graduada em psicologia pela Fundação Mineira de Educação e Cultura 
(Fumec). Pesquisadora pleno da Fundação João Pinheiro (FJP), exercendo também 
atividade docente na Escola de Governo da FJP. Tem experiência na área de 
psicologia, com ênfase em fatores humanos no trabalho, atuando principalmente nos 
seguintes temas: segurança pública, trabalho, cultura organizacional, subjetividade 
e treinamento.

SÉRGIO FÉLIX DA SILVA

Graduado em ciências sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 
especialista em ciência política com concentração em teoria política pela mesma 
instituição; e mestre em administração pública com concentração em gestão de 
políticas sociais pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro (EG/FJP). 
Atualmente é técnico em atividade de ciência e tecnologia da FJP. Tem experiência 
no levantamento, sistematização e análise de dados nas áreas de justiça e segurança 
pública e na coordenação de cursos (aperfeiçoamento e especialização).

TATIANA DARÉ ARAÚJO 

Advogada e bacharela em ciências sociais. Graduada em direito pela Faculdade de 
Direito de Vitória (FDV) e em ciências sociais pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES). Especialista em direito público, com ênfase em direitos humanos, 
pela Universidade Potiguar (UNP). Especialista em gestão integrada em segurança 
pública pela Universidade de Vila Velha (UVV). Mestra em ciências sociais pela 
UFES. Doutoranda em política internacional e resolução de conflitos pelo Centro 
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES/UC).  


