
Equipe de professores - Advocacy e Políticas Públicas: Teoria e Prática

Sociedade Civil e Ação Coletiva 

» Prof.ª Morgana Krieger, graduada em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em administração 
pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com estágio de pesquisa na Université du Québec à Montréal, e 
doutoranda em administração pública e governo pela FGV-Eaesp, possui MBA em gestão de projetos e atualmente cursa 
pós-graduação em gestão de cidades pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Multiplicadora para o Brasil da certificação 
internacional PMD Pro1, foi cofundadora e diretora administrativo-financeira e de projetos do Instituto Nossa Ilhéus, cocriando 
e desenvolvendo projetos de acompanhamento da Câmara de Vereadores, de empoderamento cidadão e de fortalecimento 
da política pública da juventude, fazendo parte da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Foi consultora 
durante a criação da organização Saúde Criança Florianópolis, e como diretora da instituição desenvolveu as áreas de 
administração, de projetos e de mobilização de recursos.

Estado e Governo 

» Prof. Vitor Oliveira, Mestre em ciência política e bacharel em Relações Internacionais pela USP, com pesquisas nos temas 
de estudos legislativos e formação de coalizões. Foi editor do portal InfoMoney, e escreve mensalmente sobre o Poder 
Legislativo para o portal do Estadão, no qual também apresenta o podcast Legis-Ativo. Diretor da Pulso Público, consultoria 
dedicada a aprimorar a participação política de organizações da sociedade civil.

Fundamentos do Advocacy 

» Prof.ª Andréa Gozetto, Cientista Política especializada em relações governamentais, lobby e advocacy, Andréa é doutora 
em Ciências Sociais pela Unicamp (2004) e mestre em Sociologia Política pela Unesp -Araraquara (1998). Cursou o pós-
doutorado em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). É coordenadora acadêmica do MBA em Economia e Gestão – Relações Governamentais e do curso 
de curta duração Advocacy: Teoria e Prática da Fundação Getúlio Vargas (FGV) MGM, foi professora convidada do MBA em 
Gestão Pública do Centro Universitário Senac e orientadora/pesquisadora do MBA em Gestão Pública Municipal da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Foi consultora da Gerência de Desenvolvimento Associativo da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) para a “Oficina de Mobilização para defesa de interesses da indústria”. Suas publicações incluem: 
Ferramentas da transparência: o possível impacto da Lei de Acesso a Informações Públicas no debate sobre regulamentação 
do lobby no Brasil (2016), Interest groups in Brazil: a new era and its challenges (2014), Lobby e Políticas Públicas no Brasil 
(2013), Lobby e Reforma Política (2012), Lobby: instrumento democrático de representação de interesses? (2011) e 
Estratégias de ação dos grupos de interesse empresariais e de trabalhadores no Legislativo federal brasileiro (2011).

Comunicação e Mobilização em Advocacy 

» Prof. Pedro Telles, Campaigner sênior e coordenador internacional de projeto no Greenpeace. Colaborador em diversas 
organizações e movimentos como Bancada Ativista, Rede Nossa São Paulo e Engajamundo, além de experiências passadas 
com Oxfam, The Elders e Vitae Civilis, entre outros. Atuação nos níveis local, nacional e internacional, tendo trabalhado em 
diversos países da América Latina, Europa, África e Ásia. Mestre com distinção em Development Studies pela Universidade 
de Sussex e professor no curso “Advocacy e Políticas Públicas” da FGV.

Gestão e Engajamento de Atores-chave (stakeholders) 

» Prof. Pedro Telles, Campaigner sênior e coordenador internacional de projeto no Greenpeace. Colaborador em diversas 
organizações e movimentos como Bancada Ativista, Rede Nossa São Paulo e Engajamundo, além de experiências passadas 
com Oxfam, The Elders e Vitae Civilis, entre outros. Atuação nos níveis local, nacional e internacional, tendo trabalhado em 
diversos países da América Latina, Europa, África e Ásia. Mestre com distinção em Development Studies pela Universidade de 
Sussex e professor no curso “Advocacy e Políticas Públicas” da FGV.
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Participação Social Efetiva: como fazer Advocacy

» Prof. Marcelo Issa,  Mestre em Ciência Política pela PUC/SP e Bacharel em Direito pelo Mackenzie, com extensão em 
políticas públicas pela Universidade de Salamanca (Espanha), acumula experiência em consultoria em relações 
governamentais em São Paulo e Brasília. Trabalhou em organizações sociais dedicadas ao monitoramento do poder 
público. Foi assessor na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de SP. Fundador e diretor-executivo da Pulso Público, 
consultoria dedicada a aprimorar a participação política de organizações da sociedade civil. Cursou o MBA em Relações 
Governamentais na FGV/SP.

» Prof. Pedro Hartung, Advogado do Instituto Alana, especialista em advocacy, relações governamentais e internacionais. 
Pesquisador do Child Advocacy Program da Harvard Law School e doutorado sanduíche pela mesma instituição. 
Doutorando em Direito do Estado pela USP. Zertifikat pela Ludwig Maximilians (LMU) de Munique. Foi conselheiro do 
CONANDA e coordenador da Clínica de Direitos Humanos da USP-Direito. Integrante da RAPS - Rede de Ação Política 
pela Sustentabilidade e da Bancada Ativista. Líder Executivo para Primeira Infância NCPI/Harvard. Integrante da equipe 
do Legal Policy Office do OHCHR na ONU Genebra.

Workshop: Advocacy na prática 

» Prof.ª Isabella Henriques, Advogada, Mestre em Direitos das Relações Sociais – Direitos Difusos e Coletivos – pela 
PUC/SP, com dissertação de mestrado publicada no livro ‘Publicidade abusiva dirigida à criança’ pela editora Juruá; co-
organizadora do livro 'Publicidade de alimentos a crianças' pela editora Saraiva, membro do programa de liderança 
executiva em primeira infância de Harvard e NCPI – Núcleo de Ciência pela Infância, autora de diversos artigos sobre 
infância, consumo e comunicação. É diretora de advocacy do Instituto Alana, organização onde atua desde 2006 e na 
qual também faz a coordenação geral dos Projetos Criança e Consumo e Prioridade Absoluta.

» Prof. Ricardo Borges Martins,  Cientista Social formado pela USP, com mestrado em Influência Social pela Université 
d'Aix-Marseille, e pós-graduado no MBA de Relações Governamentais pela FGV-SP. Trabalhou em movimentos e 
organizações como Eu Voto Distrital e SITAWI. Foi Diretor Executivo do Bom Senso Futebol Clube e é um dos 
idealizadores da Virada Política. Atualmente é Coordenador de Mobilizações da Minha Sampa Cursou o MBA em 
Relações Governamentais da FGV/SP.
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