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EDITAL Nº 11/2015 
CHAMADA PÚBLICA ENAP - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA 

 
Resultado da Análise de Validade das Inscrições 

Nº da 
Inscrição 

CPF do 
candidato 

Título do Projeto de Pesquisa 
Situação da 

Inscrição 
Requisito não atendido 

1 ***.654.495-** 
Parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil - OSCs - para a execução de 
políticas públicas no âmbito federal: estudo comparado das Políticas de Saúde/Aids, 
Assistência Social/Deficiência e Cultura 

VÁLIDA - 

2 ***.272.097-** E-cidadania no SUS: alcances do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes VÁLIDA - 

3 ***.471.590-** Políticas Públicas no Brasil: experiências e expectativas VÁLIDA - 

4 ***.328.788-** 
A Governança Aplicada ao Setor Público: estudo de múltiplos casos sobre o uso de suas 
estruturas de controle interno no enfrentamento dos desafios que se apresentam à 
gestão dos recursos públicos 

VÁLIDA - 

5 ***.636.670-** Formação Online de Gestores para Governança nas Universidades Federais VÁLIDA - 

6 ***.558.136-** 
Gestão pública na configuração do estado no contexto contemporâneo: teorias, 
concepções e prescrições 

VÁLIDA - 

7 ***.985.391-** 
Mapeamento espacial e institucional dos fatores condicionantes dos mecanismos de 
transparência brasileira 

VÁLIDA - 

8 ***.789.431-** 
Inovação na Gestão Pública Federal: determinantes da implementação, 
sustentabilidade e difusão de iniciativas inovadoras 

DESISTENTE - 

9 ***.297.216-** 

O Papel do Estado no Século XXI - Gestão Pública Estratégica e as Ciências 
Policiais e Militares na efetividade dos Direitos Fundamentais no Estado 
Democrático de Direito: Governança, Políticas de Segurança Pública e Defesa 
Nacional – atuação de serviços integrados e novos arranjos institucionais no Brasil 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

10 ***.860.156-** 
Instâncias e mecanismos de participação social em ambientes virtuais no Governo 
Federal 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.1 

11 ***.617.126-** Construção Estratégica da Educação: Desafios para a Gestão Pública no Século XXI INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 
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12 ***.079.276-** 
Qualidade na prestação de serviços públicos: atitudes de usuários – cidadãos e 
preditores de efetividade de políticas públicas no contexto brasileiro 

VÁLIDA - 

13 ***.421.769-** Custos de Produção das Atividades Agropecuárias Capixabas VÁLIDA - 

14 ***.421.769-** 
Sistematização e Disponibilização dos Dados Estatísticos da Produção Agropecuária do 
Estado do Espírito Santo  

VÁLIDA - 

15 ***.256.503-** 
A Transparência Digital dos Governos Estaduais Brasileiros: aplicação de um modelo de 
análise  

VÁLIDA - 

16 ***.185.537-** 
Horizontalidade e verticalidades em políticas públicas: prospecções sobre a 
intersetorialidade e relações federativas nas ações do governo federal nas políticas 
territoriais 

VÁLIDA - 

17 ***.529.820-** 
Itinerários formativos e orientação profissional – integrando serviços públicos para 
diminuir a reincidência dos beneficiários do Programa Seguro-Desemprego 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

18 ***.093.405-** 
Inovação aberta no governo brasileiro: o fortalecimento de práticas governamentais e 
da participação social por meio do citizen-sourcing 

VÁLIDA - 

19 ***.290.387-** Transparência Pública no Brasil: efeitos de fatores econômicos, sociais e de governança  VÁLIDA - 

20 ***.596.546-** 
Métricas e Indicadores para Avaliação de Dados Governamentais Abertos: proposta de 
um modelo brasileiro 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.1 

21 ***.338.589-** 
A União Europeia e a “Europa do Brasil”: a aplicação de um modelo típico- ideal de 
governança pública para análise comparada das políticas de desenvolvimento regional 
do Velho Continente e de Santa Catarina 

VÁLIDA - 

22 ***.245.778-** Alocação jurisdicional e integração de agências burocráticas no Brasil, 2011-2014  VÁLIDA - 

23 ***.439.118‐** 
Política industrial e a transparência dos gastos públicos: desafios para a gestão pública 
brasileira 

VÁLIDA - 

24 ***.346.687-** 
Política Pública em Economia e Finanças Solidárias no Estado da Bahia: contexto, ações 
e principais resultados 

VÁLIDA - 

25 ***.176.176-** Redes de Colaboração na Gestão de Recursos Hídricos VÁLIDA - 

26 ***.623.528-** 
Veículos elétricos e híbridos: considerações de políticas públicas e oportunidades na 
indústria automotiva brasileira 

VÁLIDA - 

27 ***.390.128-** 
Redes e Parcerias em Políticas Sociais: novos arranjos institucionais de co-produção de 
serviços nos municípios brasileiros 

VÁLIDA - 
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28 ***.223.198-** 
Como o PROFIAP contribui para a superação dos desafios enfrentados pela gestão 
pública no século XXI? 

VÁLIDA - 

29 ***.312.337-** 
Redes de Instituições de Accountability Horizontal no Brasil: uma análise do TCU e da 
CGU 

VÁLIDA - 

30 ***.475.810-** 
Distribuição de cestas básicas e economias locais: entre a politica pública e a 
organização popular 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

31 ***.830.688-** 
Desenvolvimento de sistema integrado de coleta de dados e análise para regular o 
transporte de passageiros e carga nas hidrovias brasileiras 

INVÁLIDA Edital, itens 4.1.2 e 4.1.4 

32 ***.220.560-** O Fortalecimento da Governança Regulatória Ministerial VÁLIDA - 

33 ***.974.914-** 
Alocação orçamentária, regras fiscais, transferências e crescimento econômico: uma 
análise para os municípios brasileiros 

VÁLIDA - 

34 ***.461.668-** 
Intersetorialidade e coordenação na implementação e gestão da política de drogas: um 
estudo sobre a proteção integral ao usuário de drogas 

VÁLIDA - 

35 ***.424.629-** 
O Sistema Nacional de Educação: desafios do regime de colaboração nos planos dos 
entes federados 

VÁLIDA - 

36 ***.689.704-** Togary - Uma ferramenta para aumentar a transparência do governo VÁLIDA - 

37 ***.235.782-** 
A gestão de e-government e e-participation: uma análise dos portais do Uruguai e do 
Chile como referência para o portal brasileiro 

VÁLIDA - 

38 ***.115.666-** 
Proposição de um modelo de parceria governo-empresas-instituições de ensino e 
pesquisa para seleção, gestão, acompanhamento e avaliação de projetos beneficiados 
pelas leis de informática brasileiras 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

39 ***.330.857-** 
A transparência nos poderes legislativos estaduais: uma comparação Brasil e Estados 
Unidos 

VÁLIDA - 

40 ***.356.304-** 
Governo Aberto Municipal: avanços e desafios para transparência, dados abertos e 
participação cidadã nas capitais brasileiras 

VÁLIDA - 

41 ***.722.436-** 
Fatores Determinantes do Uso de Smartphones e Tablets para Acesso a Serviços 
Públicos no Brasil: uma comparação entre diferentes cidades localizadas nas regiões do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - MG 

VÁLIDA - 

42 ***.535.543-** 
A identidade dos servidores públicos responsáveis pela avaliação de programas sociais 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: um estudo de caso da 

VÁLIDA - 
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Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

43 ***.945.006-** 
Controladoria e Governança Pública nas Instituições de Ensino Superior de Minas 
Gerais  

VÁLIDA - 

44 ***.561.098-** 
Determinantes do uso de serviços e produtos de governo eletrônico pelos brasileiros: a 
perspectiva da demanda segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 

VÁLIDA - 

45 ***.379.521-** 
A Adoção do Planejamento Estratégico e o Reflexo nos Indicadores de Desempenho 
dos Municípios Mato-Grossenses 

VÁLIDA - 

46 ***.593.518-** 
Empreendedorismo no Setor Público: Apropriações e Implicações na Gestão Pública 
Municipal no Brasil 

VÁLIDA - 

47 ***.234.420-** 
A Formação de uma Câmara de Controle Gerencial para a gestão das Parcerias Público-
Privadas e das Parcerias Internas do Governo Federal 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

48 ***.622.751-** 
Desenvolvimento de metodologia para análise e gestão de redes de capacitação na 
administração pública federal 

VÁLIDA - 

49 ***.768.909-** 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas: processos de comunicação e o uso de 
informações como empoderamento no exercício do controle social  

VÁLIDA - 

50 ***.597.908-** Uma Abordagem Agregação de Valor Na Visualização de Dados INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

51 ***.710.034-** 
Políticas Sociais, Controle e Inovação em Governança: Aprendizados Institucionais no 
Brasil Contemporâneo 

VÁLIDA - 

52 ***.645.986-** Inovação, redes sociais e competências empreendedoras VÁLIDA - 

53 ***.976.867-** 
Estudo das políticas setoriais educativas para o uso das TIC – Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

54 ***.362.258-** 
Migrações Internacionais e Governança Migratória: subsídios para a elaboração e a 
eficácia de um Plano Nacional de Migração e Refúgio no Brasil 

VÁLIDA - 

55 ***.509.004-** 
A Difusão da Lei de Acesso à Informação nos Municípios Brasileiros: fatores internos e 
externos  

VÁLIDA - 

56 ***.453.625-** Estado e sociedade contra a corrupção: análise da Consocial INVÁLIDA Edital, item 4.1.2 

57 ***.876.752-** 
Conhecimentos Fornecidos pelas Pesquisas sobre Avaliação de Desempenho do Setor 
Público no Contexto Brasileiro  

VÁLIDA - 

58 ***.536.621-** Os especialistas em política pública e gestão governamental: Políticos ou burocratas? VÁLIDA - 

 


