CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
_______________________________________________________________________
Nome: Mylena Moreira de Alencastro Costa
Cargo efetivo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Cargo comissionado: CCT V
Função exercida: Coordenadora de Governança Regulatória
FORMAÇÃO ACADÊMICA
_______________________________________________________________________
Curso: Mestrado em Economia do Setor Público
Ano Conclusão: 2006
Instituição: Universidade de Brasília
Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas
Ano Conclusão: 2002
Instituição: Universidade de Brasília
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________
Desde maio/2020: Agência Nacional de Transportes Terrestres – Superintendência
de Governança, Planejamento e Articulação – Gerência de Regulação Aplicada Coordenadora de Governança Regulatória | Gerente de Regulação Aplicada Substituta
Atividades: Coordenar e implementar melhorias no Processo de Participação e Controle
Social da ANTT; elaborar, manter atualizada e acompanhar a implementação da Política
Regulatória da ANTT; propor normas e sugerir melhores práticas de governança
regulatória; e monitorar a Agenda Regulatória da ANTT.
De janeiro/2019 a maio/2020: Agência Nacional de Transportes Terrestres –
Superintendência de Governança Regulatória – Gerente de Política Regulatória e
Regulação Econômica
Atividades: propor diretrizes para a Política Regulatória da ANTT, promover a inovação em
instrumentos de governança regulatória com foco em regulação econômica e coordenar os
Processos de Participação e Controle Social da ANTT.
De março/2018 a janeiro/2019: Agência Nacional de Transportes Terrestres –
Superintendência de Governança Regulatória – Gerência de Política Regulatória e
Regulação Econômica - Coordenadora de Monitoramento de Política Regulatória
Atividades: coordenar ações para subsidiar a formulação das diretrizes para a Política
Regulatória e acompanhar e sugerir melhores práticas para a Governança Regulatória;
coordenar o desenvolvimento, a implementação e o monitoramento da Agenda Regulatória

da ANTT; acompanhar, propor normas e sugerir melhores práticas referentes ao Processo
de Participação e Controle Social.
De dezembro/2008 a março/2018: Ministério da Fazenda – Secretaria de
Acompanhamento Econômico – Coordenação Geral de Transportes e Logística. –
Chefe de Divisão
Atividades: propor, coordenar e executar as ações do Ministério na área de transportes e
logística, relativas à gestão das políticas de regulação de mercados, de concorrência e de
defesa da ordem econômica; acompanhar a implantação dos modelos de regulação e
gestão desenvolvidos pelas agências reguladoras, pelos ministérios setoriais e pelos
demais órgãos afins, sobretudo da área de transporte; promover o funcionamento
adequado do mercado na área de transporte e logística; acompanhar o desenvolvimento
de setores e programas estratégicos de desenvolvimento relacionados à área de
transporte.
.
De maio/2007 a dezembro/2008: Ministério dos Transportes (Secretaria de Gestão
dos Programas de Transportes e Secretaria de Fomento para Ações de
Transportes).
Atividades: Monitoramento de Ações do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), das
obras de infraestrutura de Santa Catarina: acompanhamento proativo dos projetos das
obras, antecipando problemas e articulando o encaminhamento de soluções para
assegurar o cumprimento de metas de execução de projetos de obras de infraestrutura do
PAC, além da coleta de informações periódicas sobre o nível de execução de etapas do
cronograma fixado durante a elaboração do plano operacional.

De maio/2003 a abril/2006: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT):
Superintendência de Estudos de Mercado e Regulação Complementar – SUEME. Cargo
Comissionado de Assessoria (CA III).

