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Doutor em administração pública e governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 
de São Paulo, mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e graduado em ciências econômicas pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). É técnico de planejamento e pesquisa do Ipea desde 1997. 
Atualmente exerce o cargo de chefe da Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência 
e é coordenador do mestrado profissional em políticas públicas e desenvolvimento do 
Ipea. Professor colaborador dos cursos de especialização e formação para carreiras da 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Pesquisador associado do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento  
(INCT/PPED). Áreas de pesquisa e atuação: transformações do Estado, capacidades 
estatais para o desenvolvimento e arranjos institucionais de políticas públicas.
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Professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Suas principais 
atribuições são: vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia (PPED-IE) da UFRJ;  
vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas 
Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED); coordenadora da Escola de  
Altos Estudos Spider Web; e membro do Instituto de Estudos Brasil-China (Ibrach). Sua 
reflexão acadêmica concentra-se na área da interdisciplinaridade, com foco na economia 
institucional e com ênfase nos seguintes temas: governança do conhecimento, inovação 
e propriedade intelectual, capacidades estatais comparadas e inovação no agronegócio.
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Diretora do Instituto de Estudos Brasil-China (Ibrach) e professora visitante no 
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ). 
Possui graduação em sociologia, pós-graduação em ciências sociais pela École 
Pratique des Hautes Études (EPHE) e doutorado pela New York University (NYU). 
Trabalhou no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 
na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad).
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Arnaldo Provasi Lanzara

Graduado em administração pública pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
mestre e doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro (Iuperj) e pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), respectivamente. Atualmente é professor de 
ciência política e políticas públicas no curso de administração pública do Instituto 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense (ICHS/UFF) 
e pesquisador vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas 
Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED).

Carlos Henrique Vieira Santana

Doutor em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), pesquisador associado do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento (INCT/PPED) e desenvolve pesquisa de pós-doutorado na 
Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha. Atua, principalmente, com 
análise institucional de políticas públicas em perspectiva comparada: política 
industrial, sistema financeiro, papel dos bancos públicos e políticas de integração 
regional na América do Sul e nos BRICS. Tem publicações em diversas revistas 
acadêmicas e coorganizou coletâneas, das quais se destacam: Estado, Burocracia e 
Controle Democrático, pela Alameda Editorial, e Development and Semi-Periphery, 
pela Anthem Press. É editor da revista acadêmica Desenvolvimento em Debate, 
vinculada ao INCT.
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Doutora em ciência política pela London School of Economics and Political Science 
(LSE). Atualmente é pesquisadora visitante nacional sênior na Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). É autora do livro Constitutional Engineering in 
Brazil: The Politics of Federalism and Decentralization, de 1997, publicado pelas editoras 
Macmillan e St. Martin Press, e de artigos em periódicos e capítulos de livros no Brasil 
e no exterior. É pesquisadora nível 1B do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), com estudos sobre governo, políticas públicas, 
federalismo, descentralização e finanças públicas com instituições nacionais e do exterior.
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Eduardo R. Gomes

Graduado em ciências sociais pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre e 
doutor em ciência política pelo antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (Iuperj) e pela Universidade de Chicago, respectivamente. Tem se dedicado 
essencialmente ao estudo das relações entre Estado e desenvolvimento no Brasil, 
enfocando diversos aspectos deste tema ao longo de sua trajetória. É professor de 
graduação e pós-graduação no Departamento de Ciência Política da UFF e do Programa 
de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de 
Economia (PPED-IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Doutora em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
(Iuperj), possui pós-doutorado pela New York University (NYU). Professora do 
Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas) e professora aposentada e voluntária do Departamento de Ciência 
Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora do Centro de 
Estudos Legislativos do Departamento de Ciência Política (CEL/DCP) da UFMG e do 
Centro de Estudos de Processos Decisórios em Política Externa e Internacional (CEPDE) 
do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) da PUC Minas.

Flavio Gaitán

Atualmente é professor adjunto do curso de ciência política e sociologia da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e pesquisador 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias 
e Desenvolvimento (INCT/PPED). Doutor em ciência política pelo Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), com estudos de pós-doutorado 
no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Iesp/Uerj).

Ignacio Godinho Delgado

Professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), atuando nas áreas 
de história e ciência política, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED). 
Fez doutorado em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), em 1999, e foi pesquisador visitante sênior (visiting senior fellow) na 
London School of Economics and Political Science (LSE), entre 2011 e 2012. 
Publicou diversos trabalhos sobre os dilemas da cidadania e do desenvolvimento, 
bem como sobre o empresariado industrial e a trajetória das políticas sociais e 
industriais no Brasil. Atualmente, dedica-se à análise histórica comparativa das 
políticas industriais contemporâneas.
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Igor Ferraz da Fonseca

Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. Concluiu a graduação em sociologia 
pela Universidade de Brasília (UnB) em 2007, o mestrado em desenvolvimento 
sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da UnB em 
2009 e é doutorando em democracia pelo Centro de Estudos Sociais (CES) 
da Universidade de Coimbra, em Portugal, desde 2013. Desenvolve trabalhos 
nas áreas de participação social, governança ambiental, capacidades estatais, 
desenvolvimento local, coordenação intragovernamental, Agenda 21 e gestão de 
recursos de propriedade comum.

Luciana Las Casas

Tornou-se mestra em relações internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas) em 2012, trabalha há seis anos como assessora de relações 
internacionais no governo do estado de Minas Gerais. Durante o primeiro semestre 
de 2008 foi estudante visitante no mestrado em ciência política da Universidade de 
Copenhague, na Dinamarca. Possui graduação em relações internacionais pela PUC 
Minas, onde foi bolsista de iniciação científica por dois anos de projeto financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e cursou até 
o sexto período de economia. Obteve o prêmio de melhor dissertação no I Concurso 
Nacional de Dissertações e Teses Universitárias em Relações Internacionais, promovido 
pela Associação Brasileira de Relações Internacionais (Abri) em 2012.

Maria Antonieta Leopoldi

Obteve seu doutorado pela Universidade de Oxford e o pós-doutorado pela 
Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. É professora 
do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e dos cursos de pós-graduação em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de ciência política, da UFF. 
Desde 2010, é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED) nos projetos Elites 
Estratégicas e Desenvolvimento e Brasil e os Atores Emergentes em Perspectiva 
Comparada: Capacidades Estatais e a Dimensão Política Institucional.
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Renata Mirandola Bichir

Doutora em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj); professora dos programas 
de graduação e pós-graduação em gestão de políticas públicas da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP); 
e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole (CEM). Possui trabalhos 
com os seguintes temas: políticas públicas, pobreza, segregação, políticas sociais, 
transferência de renda, mecanismos de coordenação federativa, intersetorialidade 
e análise de redes sociais.

Renato Raul Boschi

Doutor em ciência política pela University of Michigan e professor no programa 
de doutorado em ciência política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj). Professor titular aposentado da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), lecionou também em universidades 
no exterior, como a Stanford University, a University of Michigan, a City University 
of New York, a École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), de Paris, e 
o Institut d’Études Politiques da Université Toulouse 1 Capitole. Foi presidente da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs); 
vice-presidente da International Political Science Association (Ipsa); e diretor 
executivo do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e 
do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Iesp/Uerj), entre outras posições desempenhadas. É autor de vários livros 
sobre empresários, grupos de interesse e Estado, associativismo, democracia no 
Brasil e América Latina.


