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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Bacharel em Psicologia/Psicólogo  
Universidade de São Paulo (USP) – 2002 
 
Mestrado em Educação 
Universidade de São Paulo (USP) – 2005 
 
Doutorado em Psicologia Clínica e Cultura  
Universidade de Brasília (UnB) - 2013 
 
Especialização em Estatística Aplicada 
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Programa de Aperfeiçoamento das Carreiras do Ciclo de Gestão do Governo Federal 
Escola Nacional de Administração Pública – 2015 
  
Formação da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
Escola Nacional de Administração Pública – 2006 
 
Curso de Operações Especiais  
Departamento de Investigações sobre Narcóticos – 1999; 
 
Curso de Formação da Carreira de Investigador de Polícia  
Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo – 1999. 
 
 
 



 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
_______________________________________________________________________ 

Diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional – Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas do Ministério da Justiça – (de 2017 até 2019). Atividades exercidas: responsável pela 
diretoria técnica da Secretaria, o que inclui: celebração e gestão de contratos e parcerias com 
organizações públicas e privadas para ,ações de prevenção, tratamento, cuidado e reinserção 
social vinculados às políticas de drogas, contratação de pesquisas para subsídio da Política 
Nacional sobre Drogas, gestão do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, 
desenvolvimento de ações de prevenção por parte da própria secretaria, articulação da 
Política Nacional sobre Drogas, representação da Secretaria em eventos nacionais e 
estrangeiros, exercício da atribuição o secretário nacional de políticas sobre drogas substituto, 
dentre outros.  

 

Vice-presidente - Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental (de 2017 até hoje) Atividades exercidas: Negociação sindical da carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental com o órgão supervisor, articulação 
com outras carreiras típicas de Estado, gestão da sede da unidade com 4 profissionais, 
organização de assembleias gerais, exercício da presidência da associação como substituto.  

 

Psicólogo Clínico – Consultório Particular (de 2017 até os dias de hoje) Atividades exercidas: 
Atendimento de pacientes em consultório particular como psicólogo clínico.  

 

Psicólogo Clínico - Clínica SER (de 2016 até os dias de hoje) Atividades exercidas: atendimento 
individual a pacientes de convênios internados e em clínica dia por dependência de drogas e 
outras psicopatologias.  

 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Secretaria de Gestão do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (de 2016 a 2017) Atividades exercidas: 
Participação da equipe que desenvolveu o Censo dos Serviços Públicos Federais de 
Atendimento, a primeira tentativa de catalogar e categorizar os serviços públicos da 
perspectiva de seus usuários. Principais resultados obtidos pela unidade: gestão do processo 
de contratação de 18 pesquisadores.  

 

Coordenador-Geral de Pesquisa e Análise da Informação - Secretaria Nacional de Segurança 
Pública do Ministério da Justiça (de 2013 até 2016): Atividades exercidas: planejamento, 
coordenação, supervisão, e avaliação de pesquisas voltados para o subsidio das políticas de 
Segurança Pública; seleção e acompanhamento convênios e termos de parceria, criação e 
acompanhamento de indicadores de monitoramento de programas e de operações policiais, 
realização de estudos para padronização de procedimentos policiais, assessoria no 
planejamento de planos nacionais de redução de homicídios, realização de eventos de 
divulgação científica, supervisão de projeto de qualidade de vida para profissionais de 
segurança pública, gestão administrativa de unidade com aproximadamente 20 profissionais. 
Principais resultados obtidos pela unidade: realização de cerca de dez publicações e conclusão 
de aproximadamente sessenta pesquisas para subsídio das políticas da SENASP.  

 

Professor universitário - Centro Universitário Projeção (de 2014 até 2017) Atividades 
exercidas: docência de disciplinas vinculadas ao curso de Administração (Administração 
Estratégica, Psicologia Organizacional), de Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos 



(Planejamento e Política de RH, Avaliação de Competências e de Desempenho, Saúde e 
Segurança do Trabalho, Projeto de Consultoria em RH), e de Tecnologia de Gestão Pública 
(Planejamento e Orçamento, Teoria das Políticas Públicas), participação em núcleos docentes 
estruturantes, liderança de grupo de pesquisa sobre análise de políticas públicas, orientação 
de trabalhos de conclusão de curso.  

 

Professor universitário - Faculdade Apogeu (de 2012 a 2014) Atividades exercidas: docência de 
disciplinas do curso de Administração (Psicologia Organizacional, Metodologia Científica, 
Gestão do Cooperativismo e do Terceiro Setor); orientação de trabalhos de conclusão de 
curso.  

 

Coordenador-Geral de Logística de Pagamento de Benefícios – Secretaria Nacional de Renda 
da Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social (de 2011 até 2013) Atividades 
exercidas: elaboração de projeto de Educação Financeira para os beneficiários do Programa 
Bolsa Família; monitoramento e propostas de melhoria de gestão na logística de pagamento 
de benefícios, gestão administrativa de unidade com aproximadamente 8 profissionais. 
Principais resultados obtidos pela unidade: desenvolvimento de projeto de Educação 
Financeira para beneficiários do Bolsa Família.  

 

Coordenador-Geral de Revisão de Benefícios – Secretaria Nacional de Renda da Cidadania do 
Ministério do Desenvolvimento Socia (de 2010 até 2011) Atividades exercidas: divulgação da 
revisão cadastral do Programa Bolsa Família por meio de entrevistas em rádio e televisão, 
ações de gestão da revisão cadastral do Programa Bolsa Família, exercício da atribuição de 
diretor-substituto, gestão administrativa de unidade com aproximadamente 4 profissionais. 
Principais resultados obtidos pela unidade: aperfeiçoamento da revisão cadastral do Bolsa 
Família (o último processo para a implementação do programa).  

 

Coordenador de Classificação Indicativa – Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da 
Justiça (de 2007 a 2010) Atividades exercidas: análise e parecer de programas de televisão, 
filmes e jogos eletrônicos no que tange à classificação por faixa etária de acordo com critérios 
de sexo, violência e drogas; participação e organização de eventos sobre a classificação 
indicativa, gestão administrativa de unidade com média de 30 profissionais. Resultados 
obtidos pela unidade: planejamento e implementação de sistema integrado de 
monitoramento da programação televisiva; execução orçamentária de aproximadamente 90% 
do orçamento da ação de classificação indicativa em 2007 e 2008, aumento do número de 
obras classificadas e monitoradas (de uma média histórica de 5800 para cerca de 9000 obras 
anuais). 

 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Secretaria Nacional de Segurança 
Pública do Ministério da Justiça (de 2006 a 2007) Atividades exercidas: gestão orçamentária-
financeira das ações de segurança pública dos Jogos PanAmericanos de 2007, gestão técnica 
(ordenador de despesas) do Projeto “Medalha de Ouro” (relativo a ações de prevenção 
atinentes à segurança dos Jogos Pan-Americanos de 2007, em acordo de cooperação com o 
PNUD), assessoria no planejamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania 
(PRONASCI), elaboração de pareceres e notas técnicas, representação em eventos nacionais e 
internacionais.  

 

Investigador de Polícia – Polícia Civil do Estado de São Paulo (1999 – 2006) Atividades 
exercidas: investigação policial, encaminhamento de dependentes de drogas a instituições 



especializadas, assistência carcerária, seleção profissional, atividades administrativas. 
Resultados obtidos: participação na equipe de investigações da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico (CPI do Narcotráfico) 
realizadas pelo Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado do Departamento de 
Investigações sobre o Narcotráfico (DENARC) da Polícia Civil de São Paulo, com o 
desmantelamento, prisão e apreensão dos aproximadamente cinquenta aviões dos membros 
da quadrilha da Conexão Atibaia, considerada, segundo o relatório final da CPI, “a ponta de um 
cordão que envolve pelo menos sete estados brasileiros (RJ, SP, MT, MS, PR, MG, ES), quatro 
países (Paraguai, Bolívia, Colômbia e Suriname) no transporte aéreo de armas e drogas: na 
adulteração, aluguel, clonagem de aeronaves e na consequente distribuição em nosso País”, 
tendo recebido nesta ocasião elogio parlamentar da CPI e a Laúrea de Policial do Mês de 
março de 2000 da Polícia Civil; realização de operações especiais e investigações para prisão 
de traficantes de drogas no DENARC; realização de investigações para prisão de homicidas no 
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); participação de processos de 
seleção de conscritos para as Forças Armadas (Exército e Aeronáutica). 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 
Publicações:  
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Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014. v. 1. 280p . 

http://lattes.cnpq.br/3241596551945861
http://lattes.cnpq.br/3241596551945861
http://lattes.cnpq.br/3241596551945861
http://lattes.cnpq.br/3241596551945861
http://lattes.cnpq.br/3241596551945861
http://lattes.cnpq.br/3241596551945861


 
LIMA, C. S. L. (Org.) ; BAPTISTA, G. C. (Org.) ; FIGUEIREDO, I. S. (Org.) . Avaliações, 
diagnósticos e análises de ações, programas e projetos em Segurança Pública. 1. ed. 
Brasília: Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014. v. 1. 260p . 
 
LIMA, C. S. L. (Org.) ; BAPTISTA, G. C. (Org.) ; FIGUEIREDO, I. S. (Org.) . Segurança 
Pública e Direitos Humanos: temas transversais. 1. ed. Brasília: Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, 2014. v. 1. 247p . 
 
BAPTISTA, G. C.. Adolescência e Drogas: a escuta dos dependentes. 11. ed. São Paulo: 
Vetor, 2006. v. 1. 203p . 
 
BAPTISTA, G. C.; SUDBRACK, M. F. O. . Impacto das relações intersubjetivas na 
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Fernanda Alves dos Anjos. (Org.). Desafios e Perspectivas da Classificação Indicativa. 
1ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2014, v. 1, p. 12-24. 
 
Prêmios:  
 
Laúrea de Policial do Mês de março de 2000 da Polícia Civil do Estado de São Paulo 
 
Condecoração da Ordem do Mérito “Dr. Ramon Castroviejo Briones”, no grau de 
comendador em 2018.  
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