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INSTITUCIONAL 08/07/2015

Pesquisadora da DAPP participa de congresso internacional sobre sociologia do crime

Na última semana, a pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (FGV/ DAPP) Roberta Novis participou do congresso anual
realizado pela British Society of Criminology (BSC),na Plymouth University, no Reino Unido. Com o tema “Criminology: Voyages of Critical
Discovery”, o evento reuniu especialistas, acadêmicos e profissionais que atuam na área criminal, em sociologia do crime, entre outros
segmentos afins.

A conferência contou com um conjunto de painéis de discussões plenárias que possuía um formato diferenciado, possibilitando aos
palestrantes a oportunidade de apresentar suas ideias e debatê-las em suas respectivas rodadas. Na ocasião, Roberta apresentou o
trabalho “Hard Times: Exploring the Complex Structure and Activities of Brazilian Prison Gangs”, que discutiu as atividades realizadas e a
complexa estrutura das organizações criminosas que habitam prisões no Brasil.

A BSC tem como objetivo promover os interesses e o conhecimento de profissionais e acadêmicos que se dedicam a temas relacionados
ao crime, ao comportamento criminoso e à justiça criminal em diversos campos, como ensino, pesquisa e educação pública. A organização
existe há mais de 50 anos e tem adesão ampla no Reino Unido e no exterior.
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DAPP 26/11/2014

Coordenador de Pesquisa da FGV-DAPP participa de jornada de estudos de regulação

INSTITUCIONAL 30/07/2014

Diretor da London School of Economics, Craig Calhoun, é recebido pela FGV/DAPP durante visita institucional

INSTITUCIONAL 11/07/2014

Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, participa de reunião na FGV/DAPP para avaliação de tecnologias aplicadas no Estado

INSTITUCIONAL 23/06/2014

Estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas aponta eficácia dos projetos do governo gaúcho

INSTITUCIONAL 29/04/2014

Santa Catarina e DAPP lançam Parlamento Digital

INSTITUCIONAL 26/03/2014

Presidente da FGV participa de painel em Madri copatrocinado pela DAPP
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