
Prezado(a), 

O Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional (NPII) da Fundação Getúlio Vargas e 
a Fundação Konrad Adenauer no Brasil (KAS Brasil) estão desenvolvendo um 

projeto de formação continuada para jovens atores políticos. O objetivo do projeto 

é, através de oficinas, capacitar jovens operadores de políticas públicas em um 

conjunto das seguintes ferramentas estratégicas:  

i. Características e Avaliações de Políticas Públicas

ii. Interpretação e Estatística, Banco de Dados e Tratamento de Dados

iii. Mapeamento e Acesso a Financiamentos para Projetos

iv. Tecnologias Emergentes e suas Ferramentas Aplicadas

A oficinas serão realizadas nos meses de julho e agosto, de acordo com o calendário (vide Anexo 

I). Os alunos participantes deverão, ao final das quatro oficinas, elaborar um projeto final que 

comtemple a combinação do conteúdo técnico visto.  

Interessados em participar do projeto de formação deverão enviar o formulário em Excel 

(anexado conjuntamente com este PDF) preenchido para o e-mail jade.vasconcellos@fgv.br 

com o assunto: “INSCRIÇÃO – FORMAÇÃO CONTINUADA PARA JOVENS ATORES POLÍTICOS”. O 

resultado da seleção dos alunos deverá ser divulgado por e-mail até o dia 22 de junho. Será um 

prazer tê-lo(a) conosco nessa iniciativa.  

O prazo de inscrição é o dia 01 de julho e as vagas são limitadas.

Para mais informações, favor contatar Jade Vasconcellos no e-mail jade.vasconcellos@fgv.br. 

Cordialmente, 

Leonardo Paz Neves Ariane Costa 

FGV NPII    KAS Brasil 

mailto:jade.vasconcellos@fgv.br


ANEXO I – Calendário de Atividades 

Oficina I. Características e Avaliações de Políticas Públicas 

• Prof. Agatha Justen

• 5/07 e 6/07 – 8h30 às 17h30 – Auditório 1013

Oficina II. Interpretação e Estatística, Banco de Dados e Tratamento de Dados 

• Prof. Jimmy Medeiros

• 19/07 e 20/07 - 8h30 às 17h30 – Auditório 1013

Oficina III. Mapeamento e Acesso a Financiamentos para Projetos 

• Prof. Bruno Costa

• 2/08 e 3/08 – horário e sala a confirmar

Oficina IV. Tecnologias Emergentes e suas Ferramentas Aplicadas 

• Prof. Gabriel Aleixo

• 16/08 e 17/08 – horário e sala a confirmar

Duração: Cada dia de curso terá duração de 8 horas, sendo divido em dois blocos de 4 horas 

com um coffee break. Sendo assim, a duração total do curso é de 64 horas. 

Local: Edifício Sede da Fundação Getulio Vargas 

Endereço: Edifício Luiz Simões Lopes (Sede - Praia de Botafogo, 190 - Botafogo, Rio de Janeiro - 

RJ, 22250-900) 


