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EDITAL Nº 50/2019 
CHAMADA PÚBLICA ENAP – SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE CÁTEDRAS BRASIL 

 
Resultado da Análise dos Projetos de Pesquisa (1ª fase) 

CPF Título do Projeto Nota Situação 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS FINANCIADAS POR GASTO DIRETO 

XXX.531.358-XX 

 
Efeito da vulnerabilidade financeira do agente local na implementação de políticas públicas 8.23 CLASSIFICADO 

XXX.494.054-XX 

 
O Programa Bolsa Família e o Capital Social Familiar: uma análise dos impactos intergeracionais sobre a educação 7.21 CLASSIFICADO 

XXX.599.470-XX 

 

Avaliação das contribuições do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) para o fortalecimento de políticas municipais de educação infantil 

em municípios gaúchos no período 2007-2017 

6.88 DESCLASSIFICADO 

XXX.689.704-XX 

 
Avaliação de impacto do projeto vida no trânsito 9.18 CLASSIFICADO 

XXX.026.038-XX 

 
Políticas de inovação pelo lado da demanda na Saúde no Brasil: uma análise sobre instrumentos e indicadores 7.38 CLASSIFICADO 

XXX.011.188-XX 

 
Período Integral e Percepção dos Pais: Evidências Quase – Experimentais para o Estado mais Rico do Brasil 8.05 CLASSIFICADO 

XXX.239.506-XX 

 
Modelagem Multidimensional para Avaliação dos Condicionantes de Desempenho do Programa Mais Médicos 7.10 CLASSIFICADO 

XXX.408.501-XX 

 

O Uso da Plataforma Digital do SUS para o Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas no Setor 

Saúde 
7.50 CLASSIFICADO 

XXX.518.028-XX 

 

Avaliação de Políticas Sociais Financiadas por Gasto Direto: o circuito financiamento-gastos públicos como 

condicionante estrutural da implementação no Brasil nos 30 anos da CF 1988/2018. 
3.20 DESCLASSIFICADO 

XXX.688.259-XX 
Avaliando o impacto da expansão da rede federal de educação tecnológica no Brasil: uma abordagem utilizando 

Machine Learning e Estatística Espacial 
9.20 CLASSIFICADO 
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AVALIAÇÃO DE SUBSÍDIOS DA UNIÃO 

XXX.606.443-XX 

 

O Resultado Fiscal da Política de Subsídios da União no Financiamento da Seguridade Social no Brasil, no período de 

2003 a 2018 

 

5.43 DESCLASSIFICADO 

XXX.886.889-XX 

 

Desoneração da folha de pagamento e rotatividade no mercado de trabalho brasileiro 

 
7.33 CLASSIFICADO 

XXX.772.244-XX 

 

Impactos do Programa Minha Casa Minha Vida sobre a Saúde Neonatal 

 
8.96 CLASSIFICADO 

XXX.579.730-XX 

 

O Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras e seus impactos sobre 

indicadores do mercado de trabalho no Brasil 

 

8.90 CLASSIFICADO 

XXX.503.924-XX 

 

“Pensando a política de subsídios da União: diagnóstico e instrumentos de análise e controle dos incentivos fiscais” 

 
5.81 DESCLASSIFICADO 

XXX.761.529-XX 

 

Resultados inovativos das empresas farmacêuticas brasileiras beneficiárias da lei do bem 

 
6.75 DESCLASSIFICADO 

XXX.950.494-XX 

 

Incerteza econômica, informalidade e subsídios fiscais 

 
7.25 CLASSIFICADO 

XXX.671.067-XX 

 

Simples Nacional: os critérios de elegibilidade e seus efeitos sobre o tamanho das empresas. 

 
6.40 DESCLASSIFICADO 

XXX.468.640-XX 

 

SINERGIAS ENTRE O PROGRAMA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EPROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
8.60 CLASSIFICADO 

XXX.081.004-XX 

 

Pague Menos: a eficiência da política de desoneração da folha de pagamento no Brasil. 

 
7.15 CLASSIFICADO 

XXX.241.411-XX 

 

Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio: uma avaliação dos impactos econômicos via modelos espaciais de 

diferença em diferenças 

 

8.85 CLASSIFICADO 

XXX.697.504-XX 

 

A reoneração patronal em uma análise quantílica sobre dados de admissão e demissão em setores beneficiados e não 

subsidiados pela desoneração da folha de pagamentos 
7.64 CLASSIFICADO 
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XXX.773.808-XX 

 

Subsídios focalizados e má alocação de recursos: a desoneração da folha de salários 

 
8.86 CLASSIFICADO 

XXX.788.269-XX 

 

Impactos da Desoneração da folha de pagamentos sobre o emprego formal e a competitividade industrial: Uma 

aproximação pelo método de Difference in Differences com Propensity Score Matching 

 

9.04 CLASSIFICADO 

XXX.615.377-XX 

 

Implementação de sistemas lineares discretos para a avaliação de subsídios da União 

 
4.28 DESCLASSIFICADO 

COMUNICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

XXX.224.091-XX 

 

Evidências na Construção de Políticas Públicas Educacionais - Um estudo de caso de Gestão Pública e Democrática na 

Escolas de Brasília 

 

6.85 DESCLASSIFICADO 

XXX.411.127-XX 

 
PCAD-PIE: UMA PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA APOIO À DECISÃOEMPOLÍTICAS INFORMADAS POR EVIDÊNCIA 7.45 CLASSIFICADO 

XXX.353.927-XX 

 

A ciência da comunicação e a comunicação da ciência 

 
5.50 DESCLASSIFICADO 

XXX.163.309-XX 

 

Comunicação de evidências em políticas públicas: proposta de formato de relato técnico orientado ao tomador de 

decisões 
9.20 CLASSIFICADO 

XXX.024.696-XX 

 

Estimação da eficiência técnica da arrecadação de ICMS entre os setores dos estados brasileiros 

 
8.10 CLASSIFICADO 

 

XXX.740.048-XX 

 

Modelo de análise para produzir evidências quanto ao custo per capIta no uso de leitos de alto custo: 

desenvolvimento de plataforma para apoiar a decisão da gestão pública em saúde 

 

8.55 CLASSIFICADO 

XXX.113.916-XX 

 

Elaboração e testagem de estratégias e instrumentos para a tomada de decisão baseada em evidência por gestores de 

saúde de municípios tocantinenses na implementação de iniciativas de prevenção de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde. 

 

6.65 DESCLASSIFICADO 
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XXX.096.731-XX 

 

Proposição, Validação e Disponibilização de Instrumento Metodológico para Aproximar o Gestor Público das 

Evidências Técnico-Científicas Durante o Processo de  Formulação de Políticas Públicas e Tomada de Decisão 

 

6.83 DESCLASSIFICADO 

XXX.433.343-XX 

 

Políticas públicas e ecossistema de empreendedorismo 

 
6.33 DESCLASSIFICADO 

XXX.950.742-XX 

 

Uma proposta de critérios objetivos para a instituição e acompanhamento de gastos tributários. 

 
5.23 DESCLASSIFICADO 

XXX.459.478-XX 

 

Uso de evidências para subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas: o caso da política de inovação 

da EMBRAPA e das demais ICTs. 

 

6.41 DESCLASSIFICADO 

XXX.509.004-XX 

 

Políticas públicas baseadas em evidências: mapeamento e direções 

 
8.96 CLASSIFICADO 

XXX.812.858-XX 

 

A internacionalização e a localização de agendas globais nos municípios brasileiros: uma análise dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

5.66 DESCLASSIFICADO 

XXX.459.861-XX 

 

Uso Efetivo de Evidências nas Políticas Públicas 

 
6.56 DESCLASSIFICADO 

XXX.405.776-XX 

 

Produção e manejo de evidências para as políticas públicas: aprendendo com a experiência comparada de cinco tipos 

de instituições especializada 

 

8.88 CLASSIFICADO 

XXX.742.783-XX 

 

Mentoria em modelagem de negócios sociais inovadores: um modelo lógico para comunicar evidências em políticas 

públicas relacionadas ao Terceiro Setor 

 

4.53 DESCLASSIFICADO 

XXX.005.400-XX 

 

Governança e Participação Social - Uma análise das ferramentas aptas a coletar, classificar e comunicar evidências aos 

atores governamentais com vistas a subsidiá-los no processo decisório de formulação e implementação de políticas 

públicas governamentais 

 

3.70 DESCLASSIFICADO 
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XXX.361.009-XX 
Sistema de Suporte de Decisão Híbrido para concessão de incentivo fiscal: um protótipo a partir do Programa de 

Desenvolvimento da Empresa Catarinense 
7.73 CLASSIFICADO 

PERSPECTIVAS EM ESCOLHA PÚBLICA COMPORTAMENTAL 

XXX.531.358-XX 

 

O uso de digital nudging na redução do frame orçamentário na avaliação de políticas públicas 

 
7.77 CLASSIFICADO 

XXX.393.775-XX 

 

Approach transversal, mediação intercultural, alteridade e empatia: Quando a administração pública redesenha 

políticas a partir de valores 

 

5.13 DESCLASSIFICADO 

XXX.737.516-XX 

 

Gestão organizacional e vieses comportamentais: o impacto das políticas de promoção sobre a diversidade 

demográfica e a performance no poder público 

 

8.19 CLASSIFICADO 

XXX.233.337-XX 

 

Small big na administração pública: Nudges, vieses e verificação de crenças como ferramentas de gestão e de-biasing 

 
7.67 CLASSIFICADO 

XXX.557.386-XX 

 

A adoção de nudge para a redução do viés de confirmação no processo de desburocratização de organizações públicas 

federais 

 

8.85 CLASSIFICADO 

XXX.079.276-XX 

 

Tomada de decisão, auto-eficácia percebida e os efeitos de framing: um estudo experimental. 

 
7.35 CLASSIFICADO 

XXX.560.116-XX 

 

Economia comportamental aplicada à avaliação de diferentes protocolos de intervenção para uso de substâncias 

 
7.80 CLASSIFICADO 

XXX.502.198-XX 

 

FUNDAMENTOS COGNITIVOS DA SUPERESTIMAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE DESTINOS 

 
6.73 DESCLASSIFICADO 

XXX.318.887-XX 

 

O Quão Vulneráveis a Erros Decisórios os Diferentes Agentes Públicos Estão? 

 
8.20 CLASSIFICADO 

XXX.002.911-XX 

 

O processo de decisão e vieses comportamentais de Agentes Públicos: Uma abordagem experimental 

 
7.65 CLASSIFICADO 

XXX.220.980-XX 

 

Alimentação saudável e combate ao sobrepeso infantil: uma experimentação centrada no autocontrole e bem estar 

 
5.63 DESCLASSIFICADO 
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XXX.525.769-XX 
Treinamento de redução de vieses cognitivos para gestores públicos: Proposição e análise de efetividade em pesquisa 

experimental 
7.45 CLASSIFICADO 

SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS INTELIGENTES 

XXX.605.580-XX 

 

Visão centrada nos usuários no processo de digitalização de serviços públicos 

 
8.85 CLASSIFICADO 

XXX.501.126-XX 

 

Competências digitais no âmbito dos serviços públicos inteligentes: métricas para a superação de obstáculos 

 
7.70 CLASSIFICADO 

XXX.612.255-XX 

 

Novos paradigmas epistemológicos e tecnológicos na formação acadêmica e capacitação de servidores públicos 

 
7.40 CLASSIFICADO 

XXX.831.147-XX 

 

GSA: Gestão de Sistemas Aplicáveis. Gestão de sistemas inovadores informacionais para implantação, implementação, 

monitoramento e controle da avaliação tecnológica em saúde dos processos digitais e negociais de engenharia clínica 

nos hospitais públicos do DF.” 

 

4.80 DESCLASSIFICADO 

XXX.832.686-XX 

 

Fatores críticos para o funcionamento efetivo do susfácil: uma análise na macrorregião oeste de Minas Gerais 

 
8.85 CLASSIFICADO 

XXX.882.458-XX 
Análises das estratégias municipais e dos serviços públicos com tecnologia da informação em cidades nacionais e 

internacionais, por meio de projetos de cidade digital estratégica (strategic digital city) 
6.10 DESCLASSIFICADO 

 

Brasília, 15 de Agosto de 2019.  


