
Equipe Subprojeto 03
Caracterização e Avaliação Da População Atingida
pelo Rompimento Da Barragem da Mina Córrego do
Feijão em Brumadinho, Minas Gerais



Coordenação e supervisão do andamento geral da pesquisa; acompanhamento da
execução técnica; organização das relações institucionais com diferentes entidades e com
parceiros envolvidos no projeto; assegurar as boas práticas de pesquisa; administrar e
supervisionar os gastos; acompanhar as atividades e resultados da pesquisa de campo;
supervisionar a elaboração e a entrega dos produtos; supervisionar a equipe de execução
técnica; apresentar oficialmente os resultados.
 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4959770471560277

Gestão da equipe;  validação de todas as fases de trabalho; condução e integração das
propostas das seguintes equipes técnicas: Saúde, Educação; Segurança;  elaboração dos
produtos em cada fase; assegurar consistência e coerência entre todas as fases do projeto;  
validar execução do plano amostral; construção e validação de tipologia, análises dos
resultados e propostas de mitigação.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9615960208428725

Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór- Coordenação Geral

Prof. Alisson Flávio Barbier -  Coordenação de execução técnica  



Execução técnica e gestão da equipe validação de todas as fases de trabalho;  condução e
integração das propostas das seguintes equipes técnicas: Socioeconômico,
Ambiental/Saneamento; Patrimônio Cultural e Estruturas Urbanas; elaboração dos
produtos em cada fase; assegurar consistência e coerência entre todas as fases do projeto;
validar execução do plano amostral; construção e validação de tipologia, análises dos
resultados e propostas de mitigação; acompanhamento das atividades de comunicação e
sensibilização.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6409622356433401

Prof. Anderson Tadeu Marques Cavalcante: Coordenação parcial de
execução técnica e gestão da equipe

Coordenação, supervisão, crítica das atividades da equipe executora; gestão da equipe;
condução e integração das propostas das seguintes equipes técnicas: Meios de
Subsistência e Populações Ribeirinhas; elaboração dos produtos em cada fase; assegurar a
consistência e coerência entre todas as fases do projeto; construção e validação de
tipologia, análises dos resultados e propostas de mitigação; apresentações públicas e
validação do projeto junto à população e as partes envolvidas.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5400214667102569

Prof. Jorge Alexandre Neves: Coordenação de execução técnica 



Elaboração do planejamento amostral e na construção dos instrumentos da pesquisa;
auxíliar construção, revisão e crítica de todos os instrumentos e algoritmos de limpeza;
auxiliar na análise de consistência de dados e de modelos de análise; avaliação dos
instrumentos; treinamento da equipe de entrevistadores de campo; implementação do
plano amostra; execução de teste da qualidade dos dados; garantir a qualidade de
aplicação dos questionários pelos entrevistadores; acompanhar a limpeza, padronização e
consistência dos dados coletados;  modelagem estatística e construção de indicadores;
fornecer suporte às equipes para métodos estatísticos de identificação de impactos;
proposição de um indicador multidimensional de impacto.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7740592064640884

Participação na preparação do questionário para a avaliação da percepção dos impactos
ambientais; preparação da base georreferencial para a coleta dos dados; acompanhar a
coleta de dados através da aquisição e modelagem das bases de dados vetoriais do IBGE;
execução do tratamento do cadastro de endereços para fins estatísticos, produção de
insumos necessários para a coleta, garantia da produção de mapas para coleta de campo; 
 elaboração de base da dados georreferenciais em plataforma interativa; garantia da
produção dos mapas consolidados da coleta; participação na estimativa de danos e dos
impactos regionais a partir dos resultados da pesquisa e da articulação dos resultados das
equipes temáticas.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0805217613268162

Prof. Gilvan Ramalho Guedes: especialista em Coleta de Dados  

Prof. Diego Rodrigues: pesquisador Especialista em Coleta de Dados
– Geografia 



Garantir a organização operacional da coleta; orientar o recrutamento e seleção da equipe
de campo, organizar o treinamento da equipe de coleta de campo; orientar a
implementação dos postos de coleta, orientar a listagem de domicílios; acompanhar o
processo de coleta; executar a análise de cobertura e da pesquisa de avaliação do
cronograma de fechamento dos setores; participar de análises dos na pesquisa; participar
na estimativa de danos e dos impactos regionais a partir dos resultados da pesquisa e da
articulação dos resultados das equipes temáticas.
 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5246022943300066

Coordenação da equipe qualitativa; promoção da interface entre áreas temáticas;
coordenação das atividades gerenciais inerentes à organização da coleta de dados
qualitativos; elaboração dos instrumentos qualitativos: roteiros para entrevistas em
profundidade, grupos focais e observação. coordenação do campo qualitativo; moderação
de grupos focais e realização de entrevistas em profundidade; elaboração de relatórios de
campo; coordenação da análise dos dados qualitativos. 
Currículo Lattes:http://lattes.cnpq.br/5246022943300066

Prof. Marden  Campos: Especialista em Coleta de Dados, supervisão
campo - Ciências Sociais  

Prof. Paula Miranda Ribeiro:  Especialista em estudos qualitativos -
Demografia 



Acompanhamento e elaboração daanálise crítica externa do instrumento, nos critérios
cognição, formato e ética, antes  e após o pré-teste. A análise crítica do instrumento será
feita a partir da metodologia de avaliação cognitiva. Essa abordagem metodológica reduz
erros nos itens de questionários e outros instrumentos de coleta de dados em entrevistas
estruturadas, gerando grande contribuição em redução de custos e de tempo.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8001506966638295

Avaliação de Impactos Econômicos; planejamento e coordenação das atividades;
assessoria técnica para construção do instrumento, validação dos elementos constituíntes
do instrumento, acompanhamento da aplicação do instrumento; supervisão e elaboração
de relatórios com resultado.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2059703319050475

Corinne Davis Rodrigues:  Especialista em Ciências Sociais 

Prof. Edson Domingues: Coordenador Ciências Econômicas



Profa. Sibelle Diniz Social

Definição de questões a serem incluídas no instrumento (questionário) do survey
principal; organização de grupos focais; acompanhamento da pesquisa de campo;
supervisão e elaboração de relatórios sobre intensidades dos danos e proposta de medidas
de mitigação de impactos.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5362625614948481

Coordenação Planejamento e Coordenação de Atividades da Equipe Corresponsável pela
definição do marco de referência a ser utilizado e da adequação do referencial
bibliográfico à situação específica de atingidos por desastres tecnológicos. Monitoramento
geral de todas as fases da pesquisa.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0635829732588460

Prof. Laura Lidia Rodriguez Wong



Planejamento e coordenação das atividades da equipe temática; garantir a consistência dos
trabalhos da equipe temática com o restante das equipes do projeto e da coordenação, em especial a
áreas socioeconômica e estruturas urbanas e domiciliares; assegurar a pertinência e a atualização
dos marcos conceituais e metodológicos a serem utilizados pela equipe temática; assessoramento
do processo de elaboração dos instrumentos de coleta de campo; supervisão e coordenação da
análise dos resultados e das bases de dados; coordenação e elaboração de relatórios finais, análises
de impacto e propostas de mitigação; garantir a integração das análises entre equipes temáticas;
subsidiará as atividades do projeto que demandem conhecimento específico da sua especialidade.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2505780539057327

Planejamento e coordenação de atividades da equipe; coordenação da preparação, tratamento e
coleta de informações da base de dados. Trabalho junto à equipe de análise qualitativa e das
outras áreas temáticas (especialmente saúde) para preparação e posterior participação nas
entrevistas de campo com agentes-chave; elaboração do questionário do cadastro na parte
específica de educação; análise dos resultados e elaboração dos relatórios.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8454271156470204

Prof. Nilo Nascimento  

Prof. José Irineu Rangel Rigotti



Planejamento e coordenação de atividades da equipe; Assessoria técnica para elaboração
da metodologia e análise integrada dos impactos sobre estruturas urbanas e domiciliares.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1814079278350942

Prof. João Tonucci

Planejamento e coordenação das atividades da equipe temática; garantia da consistência
dos trabalhos da equipe temática com o restante das equipes do projeto e da coordenação;
assegurar a pertinência e a atualização dos marcos conceituais e metodológicos a serem
utilizados pelo projeto; assessorar o processo de elaboração dos instrumentos de coleta
de campo; supervisionar e coordenar a análise dos resultados e das bases de dados;
coordenar a elaboração de relatórios finais, análises de impacto e propostas de mitigação;
garantir a integração das análises entre equipes temáticas; subsidiar atividades do
projeto que demandem conhecimento específico da sua especialidade.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9625562877284120

Profa. Ana Flávia Machado: Especialista em Economia da Cultura



Prof. Marden Barbosa de Campos: Especialista em Ciências Sociais,
Métodos Estatísticos e Demografia
Assessoria no processo de elaboração dos instrumentos de campo segundo sua especialidade e
equipe temática; assessorar a consolidação dos marcos teóricos e metodológicos do projeto;
auxiliar na integração das análises e resultados com as demais equipes temáticas; elaborar
produtos e relatórios finais de impacto e mitigação; subsidiar, segundo sua especialidade, a
elaboração dos instrumentos quantitativos e qualitativos de coleta de dados; auxiliar o
coordenador da equipe temática nas suas atividades; auxiliar na coordenação dos
pesquisadores da equipe temática; subsidiar atividades do projeto que demandem
conhecimento específico da sua especialidade.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5246022943300066

Prof. Braulio Figueiredo Alves da Silva: Especialista em Segurança e
Políticas Públicas

Planejamento e coordenação de atividades, Revisão da literatura, estruturação das questões do
roteiro qualitativo, análise das entrevistas, adaptação e validação do instrumento quantitativo
(cadastro), análise de dados e confecção do relatório final.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5246022943300066



Prof.Edson Paulo Domingues:Avaliação de Impactos Econômicos,
Experiência na área de Economia Aplicada a estudos regionais e meio
ambiente e política públicas, 
Coordenador do Curso de Ciências Econômicas  UFMG

Planejamento e coordenação das atividades; Assessoria técnica para construção do
instrumento, validação dos elementos constituíntes do instrumento, acompanhamento da
aplicação do instrumento, supervisão e elaboração de relatórios com resultado.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2059703319050475


