
Daniel Iberê Alves da Silva

Jovem líder indígena, educando estudantes e outros 
sobre os saberes indígenas

Os 25 comissários foram cuidadosamente selecionados para trazer pontos de vista diversos para o desenvolvimento de um relatório que se 
dirige a diferentes tipos de pessoas que tomam decisões ou podem influenciá-las sobre se e como as evidências devem ser usadas para 
responder aos desafios sociais. Essa diversidade se reflete de muitas maneiras:

Amanda Katili Niode

Talentosa conselheira política e diretora de 
organização não governamental, avançando o 
diálogo sobre as ações ambientais, incluindo ações 
climáticas 

Andrew Leigh

Político experiente, levando formação econômica e 
jurídica para a elaboração e o debate de políticas 
públicas

Asma Al Mannaei

Servidora pública experiente, liderando a melhoria 
da qualidade e conduzindo a pesquisa e a inovação 
em um sistema de saúde

David Halpern 
Conselheiro político de confiança, levando 
experimentação formal e insights comportamentais 
para governos, primeiro no Reino Unido e atualmente 
em diversos países

Fitsum Assefa Adela

Comprometida formuladora de políticas, empenhada 
em levar uma perspectiva integrada do governo 
para o planejamento e desenvolvimento de nível 
ministerial

Gonzalo Hernández Licona

Célebre economista, levando métodos de avaliação 
rigorosos para os campos da mensuração da 
pobreza e desenvolvimento econômico

*  Abrangendo a maioria dos tipos de desafios sociais (e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), todos os tipos de tomadores de decisão (formuladores de políticas 
governamentais, líderes de organizações, profissionais e cidadãos), e todas as principais formas de evidências

**  China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, México, Japão e Etiópia, além de Austrália, Áustria, Canadá, Chile, Alemanha, Trindade e Tobago, 
Emirados Árabes Unidos e Reino Unido

 *** Inglês, chinês, hindu, espanhol, francês e árabe, além de português, indonésio e urdu, entre outros

Antaryami Dash 

Líder de organização não governamental, 
levando expertise em nutrição para os setores de 
desenvolvimento e humanitário

Donna-Mae Knights

Servidora pública de carreira, especializada em 
redução da pobreza e desenvolvimento, conduzindo 
mudanças políticas por meio da criação de 
comunidades sustentáveis

Gillian Leng

Executiva experiente, liderando uma agência de 
avaliação de tecnologias e diretrizes para apoiar a 
tomada de decisão no âmbito da atenção à saúde 
e assistência social para governos, provedores de 
serviços e pacientes

Perspectivas 
complementares 

potentes*

Espectro de 
experiência e 
senioridade

Equilíbrio de  
gênero

Mistura de origens 
étnico-raciais

Todas as 
seis regiões do 
mundo e 10 dos 
12 países mais 
populosos**

Speaking 
the six most 

widely spoken    
languages***

Falando os seis 
idiomas mais 

falados***

1.2 Comissários
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Julia Belluz

Respeitada jornalista, levando rigor ao jornalismo 
sobre o que a melhor ciência disponível nos diz ou 
não sobre os principais desafios do nosso tempo

Kenichi Tsukahara

Líder de engenharia, apoiando a gestão de 
risco de desastres no governo, em um banco de 
desenvolvimento e agência internacional

Maureen Smith

Líder cidadã, promovendo o engajamento 
significativo de pacientes e cidadãos na condução 
de pesquisas e seu uso na tomada de decisão

Hadiqa Bashir

Jovem líder, atuando em defesa dos direitos das 
mulheres e da igualdade de gênero em ambientes 
dominados por homens

Howard White

Líder de pesquisa, apoiando o uso de avaliação e 
síntese de evidências robusta na tomada de decisão 
em desenvolvimento internacional e entre setores

Jinglin He

Líder de organização não governamental, engajando 
formuladores de políticas e partes interessadas, 
além de agências da Organização das Nações 
Unidas (ONU), no avanço das iniciativas para o 
desenvolvimento social

Julian Elliott

Pesquisador clínico, utilizando tecnologia para a 
preparação e manutenção eficiente de sínteses 
de evidências e diretrizes “vivas” para informar a 
tomada de decisão

Jan Minx

Acadêmico orientado para o impacto, levando 
abordagens inovadoras de sínteses de evidências 
para aconselhamento político nacional e avaliações 
científicas globais sobre a mudança climática e 
sustentabilidade

Neil Vora

Profissional interdisciplinar, levando reflexão 
sobre a saúde planetária para a interface entre 
os esforços de conservação (como evitar o 
desflorestamento) e a prevenção de pandemias

Soledad Quiroz Valenzuela

Conselheira científica governamental, contribuindo 
com suas experiências nacionais para os esforços 
regionais e globais para melhorar a qualidade do 
assessoramento científico governamental

Larry Hedges

Estatístico aplicado, conduzindo o uso de síntese de 
evidências em políticas e práticas educacionais

Modupe Adefeso-Olateju

Líder de organização não governamental, pioneira 
no uso de avaliações conduzidas por cidadãos 
e parcerias público-privadas para melhorar os 
resultados educacionais para crianças

Petrarca Karetji

Conselheiro político para o empreendedorismo, 
inovando no uso de análise de dados para apoiar a 
formulação de políticas informadas por evidências 
sobre o desenvolvimento sustentável

Steve Kern 

Líder de fundação, utilizando a análise de dados 
e outras formas de evidências para combater a 
pobreza, as doenças e a desigualdade no mundo

Kerry Albright

Servidora pública internacional e eterna curiosa, 
levando entusiasmo sobre a tomada de decisão 
informada por evidência, pensamento sistêmico, e 
ajuda para a compreensão do valor da evidência para o 
desenvolvimento internacional
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