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MARGARETH DALCOLMO 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil 

Margareth Dalcolmo graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina 
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam, 1979), com residência 
em clínica médica e pneumologia no Hospital Rafael de Paula Souza (1981) 
e especialização em tuberculose pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 
1982). Possui doutorado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (2000). Ela é pesquisadora, pneumologista clínica e 
professora. Ela tem coordenado e participado de ensaios clínicos 
internacionais com recrutamento de pacientes com tuberculose ativa 
(como o TBTC - CDC Tuberculosis Consortium) e a fase II do ensaio da 
Janssen sobre o uso de bedaquilina no tratamento de tuberculose. 
Atualmente, ela está conduzindo a fase III do ensaio clínico SimplicTB da 
Global Alliance for TB Research; e o Brace Trial Brasil (BTB), estudo com a 
vacina BCG que visa reduzir o impacto da COVID-19 em trabalhadores de 
saúde. 
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Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Uruguai 

Fernando Filgueira é o Chefe do Escritório do Uruguai do Fundo de 
População das Nações Unidas (UNFPA), posição que também ocupou de 
outubro de 2010 a abril de 2013. Desde então, ele tem apoiado e 
aconselhado o Escritório Regional para a América Latina e Caribe e outros 
escritórios do UNFPA na região. Ele também trabalhou em estudos sobre 
proteção social, igualdade de gênero e populações para diferentes agências 
da ONU em nível nacional, regional e global e aconselhou governos da 
região nessas áreas. Ele também é professor da Universidad de la República 
(Uruguai) e atuou como pesquisador sênior no CIPPEC (Argentina) e CIESU 
(Uruguai). Foi Coordenador do Programa de Pobreza e Exclusão Social da 
Universidade Católica do Uruguai, Diretor de Avaliação de Políticas do 
Gabinete de Planejamento e Orçamento da Presidência do Uruguai, Diretor 
de Assuntos Sociais da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL) e Vice-Ministro da Educação no Uruguai. Ele recebeu seu 
Ph.D. em sociologia na Northwestern University e escreveu extensivamente 
sobre modelos de desenvolvimento socioeconômico, regimes de bem-estar 
e política social na América Latina. 
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RALPH HERTWIG 
Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, Alemanha 

Ralph Hertwig é o diretor do Centro de Racionalidade Adaptativa (ARC) do 
Instituto Max Planck (MPI) para o Desenvolvimento Humano, em Berlim. 
Antes de assumir sua função como diretor do MPI em 2012, Hertwig foi 
professor de ciências cognitivas e de decisão e posteriormente reitor do 
Departamento de Psicologia da Universidade de Basel (Suíça). No início de 
sua carreira, ele foi pesquisador da Columbia University, University of 
Chicago e do Centro para Comportamento Adaptativo e Cognição do 
Instituto Max Planck. Membro da Academia Nacional de Ciências da 
Alemanha Leopoldina, ele recebeu vários prêmios por sua pesquisa e 
ensino. Sua pesquisa se concentra em modelos de racionalidade limitada, 
como heurísticas simples, em decisões por experiência e em ignorância 
deliberada. 
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Universidade da Pensilvânia, EUA 

Katherine Milkman é professora James G. Dinan da Wharton School da 
Universidade da Pensilvânia, apresentadora do popular podcast de 
economia comportamental Choiceology e ex-presidente da Sociedade 
internacional de Julgamento e Tomada de Decisão. Ela é cofundadora e 
codiretora da Behavior Change for Good Initiative, um centro de pesquisa 
com a missão de fazer avançar a ciência da mudança duradoura de 
comportamento. Sua pesquisa explora maneiras pelas quais os insights da 
economia e da psicologia podem ser aproveitados para mudar 
comportamentos consequentes para o bem, como economia de recursos, 
exercícios, aceitação da vacinação e não-discriminação. Ela é autora do livro 
“How to Change: The Science of Getting From Where You are to Where You 
Want to Be” e publicou dezenas de artigos acadêmicos nas principais 
revistas de ciências sociais. Ela graduou-se em Pesquisa Operacional e 
Engenharia Financeira na Universidade de Princeton e seu Ph.D. em Ciência 
da Computação e Negócios na Universidade Harvard. 
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Vivian Upmann é jornalista de TV com formação profissional e moderadora 
de eventos. Ela é conhecida na Alemanha por sua atuação em canais de TV 
como n-tv ou RTL aktuell. Vivian tem ampla experiência como 
apresentadora de eventos em diversos ambientes, desde ministérios 
federais, fundações e universidades. Vivian também trabalhou no Conselho 
de Imprensa Alemão, contribuindo para manter a reputação da imprensa 
alemã. Suas principais áreas de interesse são temas políticos, digitais e 
científicos. Vivian se formou em Estudos Alemães, Psicologia e Direito. Ela 
divide seu tempo entre o Mar Báltico e Berlim. Site oficial: 
www.vivianupmann.de. 

 


