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A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV (DAPP) foi o principal destaque da última edição do programa
Navegador, GloboNews. Veiculado ontem, às 23h30, o programa falou sobre a importância do trabalho em
inovação e políticas públicas, desenvolvido pela unidade. O Diretor da DAPP, Marco Aurelio Ruediger, que está à
frente dos projetos desenvolvidos, mereceu menção especial pela qualidade e importâncias das iniciativas da
Diretoria.

DAPP é destaque no programa Navegador da GloboNews from FGV DAPP on Vimeo.

Com foco em iniciativas nas áreas de inovação e tecnologia, o programa destacou inicialmente o Brasileirão na
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Rede, plataforma desenvolvida pela DAPP voltada ao monitoramento de redes sociais e a promoção da
transparência para a gestão do futebol brasileiro. Os apresentadores destacaram a qualidade da análise de dados
desenvolvida no projeto, que coleta menções a times, jogadores e dirigentes da Série A do Campeonato Brasileiro,
e também o levantamento de informações sobre arrecadação e lucro por rodada do campeonato e as contas da
CBF.

O Monitor de Temas, uma ferramenta de monitoramento do debate público nas redes sociais, também
mereceu destaque, fornecendo informações em tempo real sobre os interesses dos brasileiros em temas como
Saúde, Educação, Transporte, Segurança, Corrupção e Protestos. A seção de Transparência Orçamentária foi
mencionada como uma iniciativa importante para a promoção do debate em torno das contas públicas e do ciclo
do Orçamento da União.

Por fim, os apresentadores destacaram o site da DAPP, que reúne todos os projetos mantidos pela unidade, e
veicularam um trecho do vídeo de apresentação da unidade, que apresenta outras iniciativas da Diretoria e
ressalta os valores de transparência, inovação, políticas públicas, entre outros, que estão na origem da pesquisa
aplicada desenvolvida.
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INSTITUCIONAL 13/07/2015

FGV/ DAPP coordena painel sobre novas tecnologias na International Conference on Public Policy, na Itália

INSTITUCIONAL 08/07/2015

Pesquisadora da DAPP participa de congresso internacional sobre sociologia do crime

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
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