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PRO J E TO S

Primeiro Semestre 

Síntese de Evidências  - “Judicialização da Saúde”
produzida em parceria com o Departamento de Gestão e Incorporação de 
Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde (DGTIS/MS), com o 
objetivo de dar suporte às deliberações sobre as demandas judiciais em 
saúde, políticas e programas de saúde, resumindo a melhor evidência 
disponível sobre o problema e as soluções viáveis.

Síntese de Evidências  - “Estresse entre Profissionais de Segurança Pública” 
produzida em parceria com a Coordenação de Pesquisa da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP/MJ), com 
o objetivo de dar suporte às deliberações sobre políticas e programas de
qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, resumindo a 
melhor evidência disponível sobre o problema e soluções viáveis.

Índice de Dados Abertos do Distrito Federal
produzido em apoio à Open Knowledge Brasil - Rede pelo conhecimento livre, 
e tem como objetivo avaliar e identificar gargalos, de forma a orientar a 
administração pública em relação ao aprimoramento de suas políticas de 
dados abertos.
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Ao longo do Ano

Pesquisa: Diagnóstico e análise propositiva dos acidentes domésticos: 
estratégias para a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 
produzida em parceria com FIOCRUZ/Brasília e apoio da FAP-DF, com o 
objetivo de caracterizar os acidentes domésticos mais recorrentes por 
Região Administrativa no DF e propor estratégias de prevenção com 
efetividade demonstrada, a serem debatidas e validadas entre grupos 
interessados no âmbito da segurança pública, valorizando o protagonismo 
dos cidadãos.

Pesquisa "Trajetórias de cidadania - mobilizando atores para alternativas 
sustentáveis às prisões provisórias no DF"
 produzida com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, tem o objetivo 
de atuar na redução do número de prisões provisórias do DF e na garantia dos 
direitos das pessoas privadas de liberdade, a partir do consolidado de 
informações de diagnóstico e de alternativas de enfrentamento baseadas na 
literatura e em experiências exitosas.

Síntese de Evidências - “Anemia entre mulheres e crianças indígenas" 
 a ser produzida em parceria com Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEIs) das regiões Norte e Nordeste do país, com o objetivo de construir 
coletivamente saberes e informar representantes dos povos indígenas, 
praticantes da medicina tradicional, profissionais de saúde que atuam 
nas áreas dos DSEIs, pesquisadores e gestores acerca de opções para 
enfrentamento da anemia ferropriva entre mulheres e crianças indígenas.
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