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Profa. Ana Maria Malik      

Mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas - SP e doutora em Medicina 

(Medicina Preventiva) pela Universidade de São Paulo Professora Titular da FGV EAESP 

(departamento de Administração Geral e Recursos Humanos).  Coordenadora do GVSaude da 

Fundação Getulio Vargas – SP Foi diretora de hospitais públicos e privados, bem como gestora 

pública ligada às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo. Atuou e ainda atua em 

Conselhos ligados a organizações públicas e privadas. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, 

com ênfase em Administração em Saúde, sendo seus assuntos de maior experiência gestão e 

administração em saúde, recursos humanos em saúde e planejamento em saúde, avaliação, 

qualidade e segurança em saúde. Orienta alunos de graduação e pós-graduação e tem artigos, 

capítulos de livros e livros publicados nas suas áreas de atuação. Participa do GENiE group (Global 

Educators Network for HealthCare Innovation Education) 

 

Prof. Eduardo Henrique Diniz      

Mestre e Doutor em Administração de Empresas pela FGV EAESP. Professor visitante na University 

of California, Berkeley e na HEC Montreal. é membro do Centro de Estudos em Microfinanças da 

FGV. Membro da comissão de especialistas do Centro de Estudos sobre o Uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (Cetic.br). Diretor e Editor-chefe da RAE, Revista de Administração de 

Empresas. Principais temas de interesse: Tecnologia bancária para inclusão financeira; Papel das 

Tecnologias de Informação no desenvolvimento econômico e social; Políticas de Tecnologia de 

Informação em países em desenvolvimento; Uso de Tecnologias de Informação em ambientes de 

governo; Tecnologia e sociedade; Inclusão e desenvolvimento local 

 

Prof. Francisco César P. Fonseca        

Mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e doutor em História 

Social pela Universidade de São Paulo (USP). É pesquisador do Centro de Estudos em Administração 

Pública e Governo (FGV EAESP).  Atua nas áreas de Ciência Política e de Políticas Públicas e suas 

diversas interfaces, entre as quais, a relação entre Estado/Sociedade, Mídia/Sociedade e Políticas 

Públicas e Vulnerabilidades. 

Principais temas de interesse: Políticas Públicas (conceitos e áreas temáticas, entre as quais 

"segurança pública"); Estado, Governo e Contexto Subnacional; Política Brasileira; Administração e 

Gestão Pública; Vulnerabilidades Sociais, Políticas e Institucionais. 

 

Prof. Marco Antonio Carvalho Teixeira (líder)      

Possui Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais cujas pesquisas trataram das relações Executivo-

Legislativo e dos órgão de controle contas públicas. Desenvolve pesquisas acadêmicas e vem 

atuando como Consultor de organismos nacionais e internacionais em temas como: Democracia, 

Transparência, Accountability e Controle da administração pública com foco no papel dos órgãos de 

controle e no controle social; além de interesse direto em temas como arranjos cooperativos 

intergovernamentais, políticas públicas e representação política. 

 

Prof. Mário Aquino Alves      

Mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas – SP e doutorado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas - SP Fez pós-doutorado na HEC Montréal. 

É bolsista em Produtividade em Pesquisa 1D do CNPq. É membro do Colegiado do Centro de Estudos 

em Administração Pública e Governo e editor dos Cadernos Gestão Pública e Cidadania. É 

coordenador do Curso de Mestrado e Doutorado em Administração Pública e Governo da FGV 

EAESP. Com forte formação em Estudos Organizacionais, as pesquisas que realiza e suas 
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orientações de mestrado e doutorado recaem sobre os seguintes temas: sociedade civil (movimentos 

sociais, terceiro setor, ONGs), responsabilidade social corporativa (investimento social privado e ação 

política de empresas), métodos qualitativos de pesquisa (análise do discurso e análise de narrativas). 

Principais temas de interesse: Profissionalização em Organizações do Espaço Social; Economia 

Solidária e Cooperativismo; Sociedade Civil e a Governança da Cidade. 

 

Profa. Marlei Pozzebon    

Possui graduação em Ciências da Computação pelo Instituto de Informática (1995), graduação em 

História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1988), mestrado em Administração - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998) e doutorado em Administração - McGill University 

(2003). Atualmente é Professora titular na HEC Montreal e professora associada da Fundação Getúlio 

Vargas – EAESP SP. Seus interesses de pesquisas são voltados para a relação entre tecnologia e 

sociedade, inovação e inclusão social, pós-desenvolvimento, mobilização e criatividade cidadã e 

diálogo global-local. Marlei publicou artigos sobre estes temas nos periódicos: Organization Studies, 

Journal of Management Studies, Information Technology and People, Journal of Information 

Technology, Public Administration, Journal of Change Management, Journal of Strategic Information 

Systems, Information Systems Journal, Revista de Administração de Empresas, International Journal 

of Qualitative Methods and Brazilian Administrative Review, entre outros. 

 

Profa. Marta Ferreira Santos Farah    

Doutora em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 

Especialidades: Políticas públicas, Campo de políticas públicas, Políticas Sociais, Políticas públicas e 

direitos; Políticas públicas e gênero. Principais temas de interesse: Políticas públicas: origens e 

institucionalização do campo de políticas públicas e do “campo de públicas” no país e na América 

Latina; Articulação intergovernamental e políticas públicas; Políticas públicas e direitos: políticas com 

recorte de gênero, de raça, políticas indígenas, políticas para a juventude; Participação da sociedade 

civil; Influência de diferentes atores no processo de políticas públicas (agenda, formulação, 

implementação e avaliação); Disseminação e difusão de políticas públicas. 

 

 

Colaboradores: 

Prof. Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes    

Professor Assistente do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, é Doutor em Economia 

pela Universidade de São Paulo, tendo recebido por sua dissertação de mestrado a terceira colocação 

no Prêmio BNDES em 2008. Foi visiting scholar do Global Institute, King`s College London, University 

of London, tendo realizado pós-doutoramento em Harvard. Além disso, foi Diretor da Escola de Contas 

Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entre 2008 e 2009, tendo participado de 

diversas comissões de concurso público, destacando-se o concurso para Substituto de Conselheiro. 

É pesquisador nas áreas de políticas públicas, especialmente, nos temas de educação e de 

desenvolvimento. 

 

Prof. Peter Kevin Spink          

Doutor em Psicologia Organizacional pelo Birkbeck College London. É Professor Titular da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e membro fundador do Centro 

de Estudos em Administração Pública e Governo (FGV/CEAPG). Foi pesquisador visitante na 

Universidade de Cambridge, Phillips Visiting Professor na Universidade de Texas-Austin, Professor 

Visitante na Universidade Autonoma de Barcelona, na Universidade da Republica, Uruguay e também 

Professor Associado no Programa de Psicologia Social da PUC-SP onde criou o núcleo de pesquisa 

em organização e ação social. No CEAPG-FGV/SP, ajudou a criar o Programa Gestão Pública e 

Cidadania voltado à identificação e disseminação de iniciativas exitosas de governos subnacionais 

brasileiros que inovam na prestação de serviços públicos de maneira que gera impacto positivo na 

construção da cidadania. Atualmente coordena diversos estudos voltados à avaliação do impacto 
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de políticas públicas locais na redução das desigualdades dentro da temática maior de 

vulnerabilidades urbanas. Antes de iniciar na Fundação Getulio Vargas em 1980, foi membro do corpo 

de pesquisadores permanentes do Tavistock Institute of Human Relations, London. Exerceu vários 

cargos acadêmicos incluindo a Coordenação da Área de Administração na FAPESP e no CNPq, a 

Presidência da ANPAD além da Diretoria Acadêmica da EAESP-FGV e de Editor da Revista de 

Administração Pública - RAP. Suas publicações são na área de administração pública, inovação local, 

gestão de políticas públicas, cidadania, processos sociais e organizacionais e vulnerabilidade. 

 

Prof. Renato Sérgio de Lima       

Bolsista de Produtividade do CNPq. Professor do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP. 

Diretor Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Possui graduação em Ciências Sociais 

(1995), mestrado (2000) e doutorado em Sociologia (2005) pela Universidade de São Paulo. Também 

possui Pós-Doutorado no Instituto de Economia da UNICAMP (2010). Visiting Scholar no Centro de 

Estudos Latino Americanos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra (2017-2018). Tem 

desenvolvido inúmeros projetos sobre violência, segurança pública, transparência e estatísticas 

públicas. 

 

Pesquisas 

Para saber sobre as pesquisas realizadas por professores e alunos da linha visite o GVceapg - Centro 

de Estudos em Administração Pública e Governo, clique aqui  
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