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Coordenador de Pesquisa da FGV-DAPP participa de jornada 

de estudos de regulação 

a 
ORNADA 

DE ESTUDOS 
DE REGULAÇÃO 
Desafios de Goyernança 
Diante das Demandas Sociais 

g., o 

o Coordenador de Pesquisas da FGV-DAPP, Rafael Martins de Souza. participa a 

partir de hOje da 8" edição da Jornada de Estudos de Regulilçio, um fórum 
que reúne representantes da academia, do poder públiCO e dos entes regulados_ 

O evento será realizado no Palácio Itamaraty. no Rio deJaneiro, entre os dias 26 

a 28. e discutirá os "Desafios de Governança Diame das Demandas Sociais· 

Rafael Martins participa da mesa-redonda ·Regulaç~o e PartiCipaç.}o Social", no 

dia 27 de novembro, de 16h30 às 18h, ao lado de Lucia Helena Salgado (Ipea e 

UERJ), Aristóteles dos Santos, Ouvidor da ANATEL, Florencia Guerzovlch, da Anti" 
Corruption Reseorch Nerwork, e Juliana Pereira, Secretária Nacional do 

Consumidor/Ministério da Justiça. 

AJornada de Estudos da Regulaç~o tem como objetwos: (i) debater e analisar o 

arcabouço regúlat6rio e institucional dos setores de infraestrutura do Brasil, de 

modo a Identificar os principais entraves regulat6rios, ambientais e financeiros 

ao desenvoMmento dos mesmos; e (ii) propor o aperfeiçoamentO das políticas 

regulat6rias. de modo a incent ivar e garantir os Investimentos necessários, 

promover o bem-estar dos consumidores e usuários e aumentar a efiCiênCia 

econômica 
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COOfdenador de Pesquisa da FGV· 

DAPP participa de jornada de estudos 

de regulaç~o 

INSTITUCIONAL 301071111'4. 

Diretor da london School of 

Economics. Craig Calhoun, é recebido 

pela FGV/DAPP durante visita 

Institucional 

INSTITUCIONAl. T 107110"4. 

Governador do Rio Grande do Sul. 

Tarso Genro, participa de reunidO na 

FGV/DAPP para avaliaçdo de 

tecnologias aplicadas no Estado 

INSTITUCIONAL 13/06120" ~ 

Estudo da Diretoria de Análise de 

Políticas Públicas aponta eficácia dos 

projetos do governo gaúcho 

INSTITUCIONAL =.'20" ~ 

Santa Catarina e DAPP lançam 

Parlamento Digital 

INSTITUCIONAL 26.103110'4. 

Presidente da FGV participa de painel 

em Madri copatrocinado pela DAPP 

ECONOMIA 16.'03/1014 

Diretor"Adjunto da DAPP analisa 

avanços econômicos do Rio Grande do 
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