
 

 

O Centro para Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e África 

Lusófona (FGV EESP CLEAR), no âmbito do encontro anual da Sociedade Brasileira 

de Econometria, convida para o painel: 
  

“Early Childhood Development: better measurement 

for better policies” 
 
“O objetivo do painel é debater as propriedades de diferentes instrumentos para que as 

avaliações de impacto sejam capazes de captar de forma precisa os efeitos de intervenções 

em primeira infância sobre o desenvolvimento infantil. A discussão desse painel contribuirá 

substancialmente para orientar a escolha de instrumentos a serem utilizados nas etapas de 

segmento de avaliações de programas que visam à promoção do desenvolvimento infantil.” 

 
Data: quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, das 15:45 às 17:15. 

Local: Escola de Economia de São Paulo, Sala 908.  

Rua Itapeva, 432 - Bela Vista/SP 

 
Painelistas: 

 

 Prof. Dr. André Portela Fernandes de Souza (Chair) – EESP, FGV 

 

Professor titular de Políticas Públicas da Escola de Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, coordenador do Centro de Microeconomia Aplicada (C-Micro) e diretor do 

Centro FGV EESP CLEAR, da mesma instituição. Possui graduação em Economia pela 

Universidade Federal da Bahia, mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo e 

doutorado em Economia - Cornell University.  

 

 Profa. Dra. Alexandra Valeria Maria Brentani – Faculdade de Medicina, USP 

 

Graduada em Comunicação Social, com doutorado em Oncologia pela FMUSP. Docente do 

Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina USP. Atua na área de pesquisa em 

avaliações econômicas da saúde e avaliação e formulação de políticas públicas para o 

desenvolvimento da criança e origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. 

 

 Prof. Dr. Daniel Domingues dos Santos – Faculdade de Economia e Administração, 

USP 

 

Possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo (1997), mestrado em 

Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2000) e doutorado em 

Economia - University of Chicago (2008). Atualmente é professor doutor de Economia da 

Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto.   

 

 Prof. Dr. Tiago Neuenfeld Munhoz – Departamento de Economia, UFPEL 

 

Tiago é psicólogo, formado pela UCPel, mestre em Ciências Sociais (UFPel), mestre e Doutor 

em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ele tem experiência no desenho, 

planejamento, execução e análise de estudos transversais de base populacional. O seu 

interesse de estudo é na avaliação da saúde mental e cognição. 


