
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PENALVA, A., CORREIA, A.F., MARAFON, G.J., and SANT'ANNA, M.J.G., eds. Sobre os 
autores. In: Rio de Janeiro: uma abordagem dialógica sobre o território fluminense [online]. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2018, pp. 426-430. ISBN 978-85-7511-476-6. 
https://doi.org/10.7476/9788575115169.0018. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sobre os autores 
 
 

Angela Penalva 
Arícia Fernandes Correia 

Glaucio José Marafon 
Maria Josefina Gabriel Sant'Anna 

(orgs.) 
 

https://doi.org/10.7476/9788575115169.0018
https://doi.org/10.7476/9788575115169.0018
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Sobre os autores

André Luiz Rodrigues é doutor em Ciência Política pelo IESP/UERJ. Profes-
sor de Pensamento Político do Departamento de Geografia e Políticas Públicas 
do Instituto de Educação de Angra dos Reis. Concentra suas pesquisas em teo-
ria política, pensamento político brasileiro, principalmente acerca de questões 
do período colonial, articulações entre literatura e política e segurança pública, 
trabalho policial e homicídios no Brasil.

Angela Moulin S. Penalva Santos é economista (UERJ, 1978), mestre em 
Engenharia de Produção (COPPE/UFRJ, 1980), doutora e pós-doutora em 
Planejamento Urbano (FAU/USP, 1990, 2009). Professora associada da UERJ 
desde 1981, atua nos Programas de Pós-Graduação em Economia (PPGCE) e 
Direito da Cidade (PPGD). É autora dos livros Economia, espaço e sociedade 
no Rio de Janeiro (FGV, 2003), Município, descentralização e território (Forense, 
2008) e Política urbana no contexto federativo brasileiro (EdUERJ, 2017), além 
de capítulos de várias coletâneas de artigos publicadas em livros.

Arícia Fernandes Correia possui pós-doutorado pela Universidade Paris ‒ 
Panthéon-Sorbonne, doutorado em Direito Público e mestrado em Direito 
da Cidade pela UERJ. É coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Ex-
tensão em Direito da Cidade e procuradora do município do Rio de Janeiro.

Augusto César Pinheiro da Silva é doutor em geografia (UFRJ) e pós-doutor 
em Políticas Públicas Educacionais (UAM ‒ Espanha), professor adjunto do 
Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio. Líder do grupo 
de pesquisa Gestão Territorial no Estado do Rio de Janeiro (GeTERJ), onde 
desenvolve pesquisas financiadas por órgãos públicos e privados, sendo a mais 
atual intitulada Arquiteturas Territoriais de Gestão do Território do Rio de Ja-



Sobre os autores 427

neiro, financiada pelo CNPq (Bolsa Produtividade) e pelo Projeto Rio Metró-
pole Progestão 2 (Banco Mundial). Atual vice-decano de graduação e de pós-
-graduação do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio.

Bruno Leonardo Barth Sobral é professor adjunto da Faculdade de Ciências 
Econômicas da UERJ. Economista formado pelo Instituto de Economia da 
UFRJ e doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia 
da Unicamp. Especialista em Economia Regional e Urbana, com diversos tra-
balhos sobre economia fluminense, entre eles, destacando o livro Metrópole do 
Rio e projeto nacional (Garamond, 2013).

Carmem Matos é mestre em Direito da Cidade pela UERJ, professora substi-
tuta da UERJ, avaliadora da Revista de Direito da Cidade da UERJ, consultora 
em projetos de regularização fundiária e advogada.

Conrado Werneck é bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências 
Sociais da UERJ, onde também atuou como pesquisador do Laboratório de 
Análise da Violência.

Glaucio José Marafon é professor associado do IGEOG/UERJ. Pesquisador 
CNPq e CNE/FAPERJ. Coordenador do NEGEF.

Guilherme Mercês é economista e mestre em Economia pela UERJ, com for-
mação executiva em Gestão pelo INSEAD (França) e em Scenarios Planning 
pela University of Oxford (Reino Unido). Especializado em Macroeconomia e 
Finanças Públicas. Atualmente é economista chefe da FIRJAN.

João Trajano Sento-Sé é cientista político, professor associado do Instituto de 
Ciências Sociais da UERJ e pesquisador do Laboratório de Análise da Violên-
cia, também vinculado à UERJ. Autor de vários artigos sobre segurança pública, 
com ênfase nos estudos sobre programas de prevenção à violência e de conselhos 
de política em segurança pública. Está iniciando, atualmente, um programa de 
pesquisas sobre a atuação das casas legislativas no campo do combate à violência.

Marcele Frossard é doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ, mestre em 
Ciências Sociais pela PUC-RJ e graduada em Ciências Sociais pela UERJ. 



428 Rio de Janeiro

Atualmente, desenvolve pesquisa sobre políticas públicas em educação, espe-
cialmente sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Atua como 
pesquisadora no Laboratório de Análise da Violência (LAV), do Grupo de Pes-
quisa Ciências Sociais e Educação e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicí-
dio e Prevenção, todos da UERJ.

Maria Josefina Gabriel Sant’Anna é socióloga, professora associada e pesqui-
sadora do Instituto de Ciências Sociais/PPCIS/ICS/UERJ. Integra a linha de 
pesquisa Estudos Urbanos e Percepções do Ambiente; é membro do grupo de 
pesquisa CIDADES ‒ Núcleo de Pesquisa Urbana/ PPCIS. Integra o grupo de 
pesquisa Políticas Públicas Territoriais (diretório do CNPq). Atua nas áreas de 
sociologia urbana e urbanismo. Pesquisas temáticas: produção social do espaço 
urbano, habitação, segregação, desigualdade social e dinâmicas socioespaciais.

Mariana Berardinelli Vieira Braz Gonçalves é advogada no Rio de Janei-
ro, com experiência nas áreas de Direito Ambiental, Urbanístico e Regula-
tório. Mestre em Direito da Cidade pela UERJ (2018), pós-graduada em Di-
reito do Estado e da Regulação pela FGV (2014) e graduada em Direito pela 
UERJ (2010).

Miguel Angelo Ribeiro é doutor em Geografia. Professor associado e profes-
sor permanente do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Geografia da 
UERJ. Com experiência na área de Geografia Humana, atua principalmente 
com o estado do Rio de Janeiro, focalizando as temáticas do Turismo, a rede 
de localidades centrais, a regionalização e a organização socioespacial. Atua 
também em pesquisas voltadas para a atividade de prostituição na cidade do 
Rio de Janeiro.

Nayara Freire é economista pela UFRRJ e mestranda em Políticas Públicas 
pela FGV. Como economista da FIRJAN, atua no acompanhamento da con-
juntura econômica, com ênfase nas contas públicas dos entes subnacionais.

Paula Alexandra Nazareth é doutora em Economia pelo Instituto de Economia 
da UFRJ, mestre em Economia Industrial pelo Instituto de Economia Indus-
trial da UFRJ e graduada em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia 
e Administração da UFRJ. Desde 1995, é servidora pública concursada, analista 



Sobre os autores 429

de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-
-RJ), onde já exerceu diversos cargos, entre os quais: diretora-geral da Escola de 
Contas e Gestão (ECG) do TCE-RJ (de 2009 a 2017) e subsecretária-adjunta de 
Auditoria e Controle da Gestão e da Receita (de 2007 a 2009). Professora de Fi-
nanças Públicas, Desenvolvimento Local e Gestão Urbana e Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Tem experiência na área de economia, com ênfase em Finanças Pú-
blicas e Economia do Setor Público, com diversos artigos publicados.

Paula do Espírito Santo de Oliveira Dias é bacharel em Direito pelo IB-
MEC e pesquisadora em Direito Constitucional.

Rafael da Mota Mendonça é advogado. Mestre e doutorando em Direito da 
Cidade pela UERJ. Professor do curso de graduação em Direito da PUC-Rio. 
Professor dos programas de pós-graduação lato sensu da PUC-Rio e da Uni-
versidade Cândido Mendes. Professor dos cursos de atualização jurídica da 
EMERJ, FEMPERJ, AMPERJ e da FESUDEPERJ.

Raphaela Boaes é cientista social graduada na UERJ e pós-graduada em So-
ciologia Política e Cultura pela –PUC-Rio. Trabalhou no Laboratório de Aná-
lise da Violência (LAV) durante dois anos, participando de diversas pesquisas 
relacionadas aos temas de violência, segurança pública e policiamento.

Rogério Seabra é geógrafo, com graduação, mestrado e doutorado em Geo-
grafia na UERJ. Pesquisador do IBGE.

Sandra de Sá Carneiro é doutora em Antropologia pelo PPGSA/UFRJ, pro-
fessora adjunta do Departamento de Antropologia e do PPCIS/ICS/UERJ. 
Fez pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela. Pró-cientis-
ta da UERJ/FAPERJ e pesquisadora do CNPq. Integra os grupos de pesqui-
sa: Religiosidade no Meio Urbano (diretório do CNPq) e as linhas de pesqui-
sa Religião e Movimentos Sociais, Estudos Urbanos e Percepções do Ambiente 
do PPCIS/UERJ. Tem experiência na área de antropologia urbana, antropolo-
gia da religião e antropologia do turismo.

Thiago Jeremias Baptista é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da PUC-Rio, mestre em Geografia pela UERJ, especialista em Di-



430 Rio de Janeiro

nâmicas Urbano-Ambientais e Gestão do Território e em História das Rela-
ções Internacionais pela UERJ. Atua como integrante do Núcleo de Estudos 
de Geografia Fluminense (NEGEF/UERJ) e do Grupo de Pesquisa Gestão 
Territorial do Estado do Rio de Janeiro (GETERJ/PUC-Rio), como tutor a 
distância do CEDERJ e professor da rede pública de ensino.

Vanice Regina Lírio do Valle é professora permanente do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, vinculada à linha de 
pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos. Professora visitante no Hu-
man Rights Program da Harvard Law School. Tem pós-doutorado em Admi-
nistração pela EBAPE/FGV-Rio e doutorado em Direito pela Universidade 
Gama Filho. Procuradora do município do Rio de Janeiro.




