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EDITAL Nº 22/2017 
CHAMADA PÚBLICA ENAP - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA CÁTEDRAS BRASIL 

 
Resultado da Avaliação dos Projetos (1ª fase) 

CPF do 
candidato 

Título do Projeto Nota Situação 

MODALIDADE INOVAÇÃO 

***.275.307-
** 

Neuroaprendizagem  4,59 DESCLASSIFICADO 

***.707.070-
** 

Brasil pela Saúde 4,85 DESCLASSIFICADO 

***.753.528-
** 

Gestão em Pauta: Qual é a nova? 5,58 DESCLASSIFICADO 

***.753.528-
** 

ENAP em Movimento - EAD no celular 4,03 DESCLASSIFICADO 

***.101.137-
** 

Perspectivas comportamentais aplicadas ao aprimoramento das políticas públicas: um 
protótipo de caixa de ferramentas 

8,24 CLASSIFICADO 

***.331.841-
** 

Cidadania Interativa 4,85 DESCLASSIFICADO 

***.886.551-
** 

Carteira de Saúde - Mobile 7,11 CLASSIFICADO 

***.408.998-
** 

Empurrando Juntos - tecnologia livre para consultas governamentais 7,22 CLASSIFICADO 

***.867.368-
** 

Atendimento aos deficientes auditivos em órgãos públicos 5,01 DESCLASSIFICADO 

***.133.338-
** 

Monitoramento das inspeções sanitárias em farmácias de manipulação do município de 
São Paulo 

4,17 DESCLASSIFICADO 

***.419.426- Mov.City: Inovação aberta no Setor Público 7,36 CLASSIFICADO 
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** 

***.097.021-
** 

Uso de mineração de dados para a ánalise dos resultados dos estudantes de computação 
no ENADE com base no conteúdo das questões 

4,15 DESCLASSIFICADO 

***.917.833-
** 

Possibilidade de promoção da eficácia e efetividade do desenvolvimento sustentável em 
compras públicas da agricultura familar cearense 

4,23 DESCLASSIFICADO 

***.687.247-
** 

Aprimoramento de plataformas governamentais de democracia participativa: a plataforma 
doe fácil 

5,68 DESCLASSIFICADO 

***.603.706-
** 

ComuniCad - Plataforma Eletrônica de Comunicação do Cadastro Único 7,53 CLASSIFICADO 

MODALIDADE PESQUISA 

***.924.502-
** 

O Ministério Público e o direito à cidade: novos paradigmas de atuação para o acesso à 
moradia digna e ao saneamento básico  

5,16 DESCLASSIFICADO 

***.606.128-
** 

Estrutura institucional de apoio à promoção do comércio exterior no Brasil: um retrato 
atual da coordenação política da área 

4,85 DESCLASSIFICADO 

***.671.067-
** 

Um estudo sobre o desempenho e a eficiência do gasto público municipal no Brasil. 6,85 DESCLASSIFICADO 

***.720.516-
** 

Mercado e instituições: uma abordagem econômica para as falhas de governança e 
coordenação governamental  

9,12 CLASSIFICADO 

***.213.307-
** 

Capacidades Estatais e Políticas Públicas nos estados brasileiros 7,50 CLASSIFICADO 

***.026.708-
** 

Governo Digital e Cidadania: elaboração de modelo de Governança de Governo Digital na 
perspectiva da Complexidade para a cidade de Brasília 

6,32 DESCLASSIFICADO 

***.343.932-
** 

Avaliação de ações da governança e coordenação governamental: Proposta de desenho de 
mecanismo para criar o centro de governo no Brasil 

6,83 DESCLASSIFICADO 

***.147.356-
** 

Indicadores da Qualidade da Gestão Pública Local: Mapeando Falhas a partir de Relatórios 
de Auditoria 

8,54 CLASSIFICADO 

***.870.995-
** 

Políticas públicas municipais e acesso à informação ambiental (Lei 10.650/2003): 
compreensão para a tomada de decisão  

3,68 DESCLASSIFICADO 

***.501.756- Avaliação das estratégias de governança voltadas para a formação e capacitação de 4,71 DESCLASSIFICADO 
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** servidores públicos: os efeitos do Decreto nº 5707/06 na Administração Pública Federal 

***.654.495-
** 

Parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil- OSCs- desafios na construção de 
colaborações para implementação do MROSC 

7,76 CLASSIFICADO 

***.214.665-
** 

Política, Burocracia e Coordenação de Políticas Públicas no Presidencialismo Brasileiro 9,06 CLASSIFICADO 

***.017.391-
** 

Inovação de Serviços e Práticas de Open-Data: estudo de políticas e serviços públicos 
Brasil-Canadá 

5,03 DESCLASSIFICADO 

***.987.711-
** 

Análise das Caraterísticas de Carreiras de Cargos Comissionados no Setor Público Federal 7,07 CLASSIFICADO 

***.579.400-
** 

Política de Dados Abertos Governamentais: stakeholders e perspectivas  7,10 CLASSIFICADO 

***.148.218-
** 

A interface da gestão ambiental na saúde da população: um estudo sobre o Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) no Brasil 

6,70 DESCLASSIFICADO 

***.493.491-
** 

Governança local na promoção de políticas intergovernamentais: políticas de garantia de 
direitos a crianças e adolescentes  

6,98 DESCLASSIFICADO 

***.465.196-
** 

Governo Digital: Plataformas, Algoritmos e Governança 8,70 CLASSIFICADO 

***.542.212-
** 

O Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual como ferramentas para a implementação 
de políticas públicas: aspectos quantitativos e qualitativos em um estudo de caso no 
Município de Manaus 

3,04 DESCLASSIFICADO 

***.890.198-
** 

Emprego público e terceirização de serviços nos grandes municípios brasileiros 8,14 CLASSIFICADO 

***.494.054-
** 

Burocratização, Profissionalização e Desenvolvimento Social nos Municípios Brasileiros 7,22 CLASSIFICADO 

***.478.636-
** 

Precarização e discriminação do trabalho dos garis nos municípios brasileiros  3,52 DESCLASSIFICADO 

***.633.770-
** 

Governo Digital e Cidadania: Uma Análise Qualitativa da Utilização do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão na Perspectiva do Processo de Trabalho e da Gestão do Cuidado na 
Percepção dos Profissionais e dos Usuários 

4,98 DESCLASSIFICADO 

***.024.696- Descontratando criminosos no futuro: evidências do desempenho escolar sobre a redução 6,10 DESCLASSIFICADO 
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** de crimes no Brasil  

***.123.864-
** 

Análise integrada das políticas de Governo digital no Brasil, EUA e Reino Unido: 
Indicadores qualitativos de publicidade, responsividade e porosidade na interface online 
do Estado 

6,04 DESCLASSIFICADO 

***.364.236-
** 

Ações de Coordenação da Inovação no Âmbito da Administração Pública Federal pela Ótica 
da Governança Colaborativa 

6,91 DESCLASSIFICADO 

MODALIDADE PÓS-DOUTORADO 

***.886.206-
** 

Efetividade das Políticas Públicas para o Programa Jovens Frutificando do Estado do Rio de 
Janeiro 

3,15 DESCLASSIFICADO 

***.561.568-
** 

Toda decisão é política? A representação dos controles na prática do gestor público 5,23 DESCLASSIFICADO 

***.861.936-
** 

Políticas Públicas e o Processo de Convergência Tecnológica no Brasil: as estratégias dos 
setores de equipamentos e conteúdos 

7,18 CLASSIFICADO 

***.362.028-
** 

Uso da rotulagem ambiental como instrumento de verificação da sustentabilidade de 
produtos e de serviços no processo das contratações públicas sustentáveis no Brasil  

6,78 DESCLASSIFICADO 

***.150.809-
** 

Análise dos impactos socioeconômicos do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) na pecuária leiteira de municípios selecionados de Mato 
Grosso do Sul  

4,08 DESCLASSIFICADO 

***.684.241-
** 

Assessoria Técnica: limites e possibilidades para a implementação de uma política pública 
voltada ao habitar popular 

5,01 DESCLASSIFICADO 

***.378.124-
** 

Políticas de cuidados para pessoas com deficiência e suas famílias no Brasil: análise da 
implementação de instrumentos do SUS e SUAS 

8,18 CLASSIFICADO 

***.704.617-
** 

Estabilização e efetividade social da jurisdição pelas Cortes Constitucionais através 
da supervisory jurisdiction na gestão e avaliação interfederativa de políticas públicas 

5,43 DESCLASSIFICADO 

***.908.927-
** 

Orçamento familiar, mudanças nos padrões de consumo e hierarquias de gastos – A 
organização do espaço local e do consumo doméstico entre moradores do PAC do Morro 
do Preventório- Niterói- RJ 

6,83 DESCLASSIFICADO 

***.887.606-
** 

Aprimorando processos de orçamento e de planejamento nas Instituições Federais de 
Ensino Superior brasileiras 

4,49 DESCLASSIFICADO 
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***.363.300-
** 

Os desafios na implementação de políticas de economia solidária em municípios do Estado 
de São Paulo  

6,30 DESCLASSIFICADO 

***.794.578-
** 

Coordenação intragovernamental hierárquica e a atuação dos órgãos da Presidência da 
República  

7,81 CLASSIFICADO 

***.582.656-
** 

O castigo educa? Análise do efeito educativo das sanções 7,50 CLASSIFICADO 

***.117.191-
** 

Coalizões de defesa para uma nova política de desenvolvimento  8,44 CLASSIFICADO 

 

Brasília, 13 de junho de 2017.  

  


