boletim SAGI

O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de
Desenvolvimento Social com o objetivo de divulgar estudos avaliativos, ferramentas informacionais, instrumentos
de monitoramento, publicações e cursos de capacitação e formação elaborados pela Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação e outras instituições na área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.
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SAGI lança novo portal interativo
O novo portal SAGI já está disponível para navega-

Outra novidade é que o usuário logado pode cus-

ção, com recursos que ampliam a interatividade dos

tomizar o portal para o seu uso específico, esco-

usuários e facilitam o acesso às ferramentas, dados e

lhendo as ferramentas mais úteis para si ou aque-

pesquisas da SAGI.

las que são mais acessadas.

Elaborado pelo Departamento de Gestão da Informação,

A busca no portal também foi aprimorada para que

o novo portal permite que qualquer usuário faça o lo-

seja possível localizar com mais precisão pesqui-

gin e informe sua localização (estado/município). Com

sas, estudos e ferramentas a partir de uma palavra-

essa informação, o portal gera dados sobre o município

-chave. Em breve, o conteúdo do portal estará dis-

selecionado, como a população do Censo IBGE 2010, o

ponível em inglês e espanhol, tendo em vista que

número de famílias beneficiárias do Bolsa Família, além

cresce a cada ano o número de usuários de outros

do relatório Brasil Sem Miséria no Seu Município.

países.

Visite o novo portal SAGI no link:

http://www.mds.gov.br/sagi

Agenda
•
Sexta com Debate Especial 10 anos da SAGI: Balanço, Avanços e Desafios
30 de maio, no auditório da SAGI (Esplanada dos Ministérios, bloco A)

Para conhecer melhor as atividades que a SAGI realiza - suas pesquisas, estudos, ferramentas e indicadores,
assim como as publicações e ofertas de capacitação visite a página Conheça a SAGI em www.mds.gov.br/sagi
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO (SAGI)
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO A - SALA 307 BRASÍLIA/DF
CEP 70.054-906 - WWW.MDS.GOV.BR/GESTAODAINFORMACAO
CONTATE A SAGI PELO FONE (61) 2030.1501 / 2030.1512

SAGI realiza oficina com pesquisadores da Chamada MDS/CNPq nº 24/2013 para projetos de
pesquisas de desenvolvimento social
Nos dias 9 e 10 de abril foi realizada em Brasília a Oficina Técnica da Chamada – MDS/ CNPq Nº 24/2013 - Desenvolvimento Social, com a presença de todos os pesquisadores aprovados. O objetivo da oficina foi apresentar aos pesquisadores
as ferramentas, indicadores, estudos e pesquisas disponíveis
na SAGI para subsidiar a elaboração dos projetos relativos às
políticas e programas de desenvolvimento social, assim como
promover discussão técnica entre os pesquisadores, especialistas e técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome  (MDS) sobre os projetos de pesquisa.

Essa primeira oficina foi profícua para trocar experiências
e discutir as metodologias das pesquisas. Está prevista a
realização de mais duas oficinas: uma na metade e outra
no final do projeto, a fim de manter comunicação contínua entre os pesquisadores e a equipe do MDS. Todas as
apresentações dos projetos de pesquisas apresentados na
oficina estão disponíveis no link:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/sextacomdebate/

Seis mil pessoas começam em maio a 2ª turma do curso de indicadores do SUAS e do
Brasil Sem Miséria
Em 26 de maio, terá início a 2ª turma do curso de Indicadores para Diagnóstico do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Brasil Sem Miséria (BSM), com seis
mil inscritos. Ofertado na modalidade a distância, o curso
compõe o Ciclo de Capacitação em Conceitos e Técnicas
para Elaboração de Diagnósticos, Monitoramento e Avaliação de Programas e Ações do MDS. O público-alvo são
técnicos e gestores do SUAS.

O Ciclo é composto por três cursos: Indicadores para diagnóstico do SUAS e do BSM (42 h/a); Conceitos e Técnicas
para Monitoramento de Programas (32h/a);   e Conceitos
e Técnicas para Avaliação de Programas (32h/a). O curso é
ofertado pelo Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV) da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) em parceria com o Departamento de Formação e Disseminação da SAGI.

SAGI divulga resultados de estudo sobre nutrição de crianças beneficiárias do Bolsa Família
O Sumário Executivo do estudo Avaliação da evolução
temporal do estado nutricional das crianças de 0 a 5 anos
beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas
nas condicionalidades de saúde   já está disponível no
portal da SAGI. O estudo inova por adotar a estratégia de
integrar os registros das consultas médicas do Sistema
de Gestão das Condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família (PBF) com registros do Cadastro Único e da
Folha de Pagamentos do PBF.

A pesquisa integra dados de peso e altura que permitem
calcular índices para o acompanhamento do estado nutricional das crianças beneficiárias de 2008 a 2012, em uma
média de 19 milhões de registros por ano. Com esses dados, foi possível realizar análises de caráter longitudinal,
trazendo evidências significativas, com destaque para a
queda da desnutrição crônica entre os beneficiários acompanhados sistematicamente pela atenção básica. Acesse o
Sumário Executivo no link:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/
sum_executivo/pdf/sumario_138.pdf

Lançamentos da SAGI em maio
Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação – nº 6

Site Sexta com Debate

O sexto número da revista é dedicado à avaliação de programas públicos, assunto que tem despertado interesse crescente no Brasil. O
primeiro artigo discute os resultados da avaliação de programas de
microcrédito do Banco do Nordeste; em seguida, a revista apresenta
a experiência mexicana em avaliações homogêneas de programas
sociais e a avaliação de impacto do
Programa Excelência em Gestão
Educacional da Fundação Itaú So-

Sexta com Debate é um evento da SAGI que
promove apresentações de especialistas sobre
temas de interesse para as políticas sociais. A
fim de organizar os materiais das palestras, foi
criado o site Sexta com Debate. Nele, estão disponíveis as apresentações dos palestrantes,
a transcrição de suas falas e a programação
completa.
Os debates ocorrem às sextas-feiras, a cada
quinze dias, das 10hs às 11hs30ms. Organizado
pelo Departamento de Avaliação, os encontros
acontecem no Auditório da SAGI, no bloco A da
Esplanada dos Ministérios.
Visite o site Sexta com Debate no link:

cial. O quarto artigo analisa o perfil
dos “Nem-Nem”, os jovens que não
estudam nem trabalham no Brasil.
A revista traz ainda relatos de pesquisa sobre o Cadastro Único, o
Plano Rio Sem Miséria, os indicadores de vigilância em saúde no Mato
Grosso e as condicionalidades do
Bolsa Família. A entrevista dessa
edição é com o professor Evert Vedung, que analisa as quatro ondas
de avaliação em políticas públicas.
Acesse a revista no link:

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/index.
php?group=96

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/sextacomdebate/

