
Novo portal SAGI está pronto para entrar no ar
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boletim SAGI26
O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de De-
senvolvimento 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.

Disponibilizar sites governamentais mais amigáveis, 

com informações acessíveis e relevantes aos cida-

dãos. Foi este o desafi o assumido pela Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República (SECOM/

PR) quando estabeleceu um padrão a todos os por-

tais dos ministérios, com layout e estrutura de tópi-

cos similares. 

Desde março de 

2015, a equipe do 

Departamento de 

Gestão da Infor-

mação está traba-

lhando para ade-

quar o conteúdo 

da SAGI aos novos 

padrões. O acesso 

às ferramentas in-

formacionais, da-

dos, indicadores, 

pesquisas, publica-

ções e atividades 

de capacitação foi reorganizado, assumindo uma nova 

roupagem. 

Ao longo dos onze últimos anos a secretaria vem aprimo-

rando o seu portal. A última mudança signifi cativa foi em 

maio de 2014 na comemoração dos dez anos da SAGI.

Com essas alterações, o portal da SAGI está mais inte-

grado ao portal do MDS, em um mesmo ambiente de 

navegação. 

A padronização tem como foco principal o acesso 

dos usuários, apresentando dados mais facilmente 

localizáveis. O novo portal da SAGI incorpora ele-

mentos visuais com uma linguagem multimídia de 

simples entendimento. Além disso, com a adoção 

do modelo padrão de identidade visual do gover-

no, o portal fornece recursos que permitem a vi-

sualização do conteúdo em diferentes dispositivos 

e plataformas, tais 

como computado-

res, celulares, ta-

blets, entre outros.

Com o novo portal, 

o acesso a material 

multimídia, boletins 

mensais, memória 

institucional e os 

lançamentos tam-

bém será mais sim-

ples e direto.

Outra novidade 

é a preocupação 

com a acessibili-

dade. O e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Go-

verno Eletrônico) está alinhado às recomendações 

internacionais: na parte superior do portal há uma 

barra de acessibilidade com atalhos de navegação 

padronizados e a opção para alterar o contraste. 

Estas ferramentas estão disponíveis em todas as 

páginas do portal.

ACESSE O NOVO PORTAL DO MDS EM WWW.MDS.GOV.BR E O 
NOVO PORTAL DA SAGI EM WWW.MDS.GOV.BR/SAGI.



O novo volume da Pesquisa de In-
formações Básicas Estaduais (ES-
TADIC) e da Pesquisa de Informa-
ções Básicas Municipais (MUNIC) 
traz os resultados do levantamen-
to realizado em 2014 pelo Suple-
mento de Inclusão Produtiva nos 
27 estados, bem como nos 5.570 
municípios do País.
Elaborada em parceria com o Minis-
tério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, a publicação 
Perfi l dos estados e dos municípios 
brasileiros: inclusão produtiva abor-
da aspectos relevantes da inclusão 
produtiva e da segurança alimen-
tar nos entes federativos, tanto no 

IBGE lança publicação sobre ações de inclusão produtiva nos estados e 
municípios brasileiros

Conheça os vídeos sobre a SAGI!

CapacitaSUAS inicia 2ª etapa com cinco novos cursos

meio urbano como no rural, con-
templando ações, programas ou 
projetos de inclusão produtiva 
para geração de trabalho e renda; 
ações para promoção de crédito, 
microcrédito e seguro, entre ou-
tros. As análises são ilustradas por 
meio de quadros, tabelas, gráfi cos 
e cartogramas.
O mapeamento das ações de in-
clusão produtiva possibilita o 
acesso a informações essenciais 
para a produção de conhecimen-
to sobre o tema, contribuindo 
para a orientação de diversas po-
líticas públicas pelos órgãos do 
governo federal.

A fi m de divulgar o trabalho feito na 
SAGI, foram lançados dois vídeos 
institucionais sobre a Secretaria. O 
primeiro, de curta duração, apresen-
ta as principais atividades desenvol-
vidas nos últimos anos pela SAGI. 

O Programa Nacional de Capacita-
ção dos Trabalhadores do SUAS ini-
ciou nova etapa em 24 de agosto, 

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, ENTRE EM 
CONTATO COM RENEPSUAS@MDS.GOV.BR.

ASSISTA AOS VÍDEOS NOS LINKS:
VÍDEO CURTO (CERCA DE 4 MINUTOS): HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KA224A40FME
VÍDEO LONGO (CERCA DE 16 MINUTOS): HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HZOSXN5WCUE

02/09: SEMINÁRIO TEMÁTICO INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA SOCIAL, SAGI/ BRASÍLIA

14 A 16/09 E 21 A 23/09: CURSO  GESTÃO PARTICIPATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: DESAFIOS E ALTERNATIVAS DE ARTICULAÇÃO, ENAP/BRASÍLIA

18/09:  SEXTA COM DEBATE - 10 ANOS DA OUVIDORIA DO MDS, COM MÔNICA RIBEIRO E CONVIDADOS ESPECIAIS, SAGI/ BRASÍLIA

29 A 30/09 E 01 A 02/10: CURSO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ENAP/BRASÍLIA

ACESSE A PUBLICAÇÃO NO LINK: HTTP://APLI-
CACOES.MDS.GOV.BR/SAGIRMPS/SIMULACAO/
SUM_EXECUTIVO/PDF/SUMARIO_150.PDF

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

de Assistência Social esteve no 
estado para participar do alinha-
mento dos professores. Os outros 
quatro cursos que compõem as 
novas ofertas do CapacitaSUAS 
2015/2016 terão início a partir de 
setembro.

O segundo, mais detalhado, aborda o trabalho de cada departamento e as prin-
cipais entregas feitas.

EVENTOS:

com a capacitação de 450 conse-
lheiros em João Pessoa (PB). Con-
tando com uma equipe estadual 
organizada e comprometida, a Pa-
raíba irá capacitar mais 2.050 pro-
fi ssionais do SUAS até novembro de 
2015.
Antes do início do curso sobre con-
trole social do SUAS, uma equipe 
da SAGI e da Secretaria Nacional 


