
 

BIOS PALESTRANTES: 

 

Christoph Büdke - Especialista em Educação Profissional e Diretor de projetos da GIZ 
Trabalha desde 2015 no Brasil em projetos de cooperação técnica com o MME, MEC, SENAI e outros 
setores do governo brasileiro e anteriormente trabalhou para instituições públicas e privadas na 
Alemanha, África do Sul e Holanda sempre com foco em educação, formação profissional e geração de 
empregos. 
  
Rosane Fukuoka - Gerente de edificações na Mitsidi | EDGE Expert & Auditor  
Arquiteta e Urbanista formada na Universidade de São Paulo (USP), possui experiência na área de 
projetos e construção civil e trabalhou com consultoria em Uso e Operação de Edifícios e Certificação 
LEED EB OM. Atualmente atua na área de consultoria de Eficiência energética e auditorias em edifícios 
comerciais, residenciais na Mitsidi Projetos, tendo realizado diagnósticos energéticos no campo em 
dezenas de edifícios nos últimos anos. Certificada EDGE Expert e Auditor e com treinamento em 
“Promotion of Energy Efficiency and Conservation” no Japão e “Energy Efficiency and Renewables” na 
Alemanha. Possui pós-graduação em docência no Ensino Superior pela Faculdade São Luís e 
atualmente cursa o Master em Energias Renováveis pela IMF Business School (Nebrija, Madrid). 
  
Paulo Eduardo Braga - Pesquisador e Analista de Economia Regional na 4intelligence 
 Economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande (2017) e Mestre em Economia Aplicada 
pela Universidade de São Paulo (2020). Durante o mestrado foi bolsista da Cátedra de Economia e Meio 
Ambiente do Instituto Escolhas. Em pesquisa econômica, possui experiência em economia regional, 
economia do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Atualmente é Analista de Economia 
Regional da 4intelligence – startup de tecnologia.  
  
MODERAÇÃO: 

Leonildes Nazar - Instituto Clima e Sociedade - Colaboradora do Projeto Iniciativa Amazônia Legal 
Urbana 
 Leonildes é cientista política e internacionalista. Maranhense, da ilha de São Luís, atua e aprende 
enquanto pesquisadora, militante e consultora junto a redes, grupos acadêmicos e organizações da 
sociedade civil. Dedica-se, especialmente, às agendas de mudanças climáticas, justiça socioambiental 
e direitos humanos; cooperação internacional; e atores e temas da política externa brasileira. Graduou-
se em Relações Internacionais (UFRRJ, 2014) e fez mestrado em Ciência Política no Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos da UERJ (IESP-UERJ), onde atualmente é doutoranda na área. Entre 2019 e 2020, foi 
pesquisadora visitante do Center for Latin American Studies da Universidade da Califórnia – Berkeley. 
É pesquisadora do Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo), do Observatório 
Interdisciplinar das Mudanças Climáticas e membra da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros 
e Negras (ABPN). No iCS, organização onde trabalha desde 2016, coordena as atividades de doação, 
mobilização e diagnóstico de campo para a Iniciativa Amazônia Legal Urbana. 

 


