
Plano Brasil Sem Miséria recebe dois prêmios no 
18º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal 
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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.

O Ministério do Plane-

jamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG) e a 

Escola Nacional de 

Administração Pública 

(ENAP) realizaram em 

8 de abril a premiação 

do 18º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, 

em que a iniciativa e-SIC – Sistema Eletrônico do Servi-

ço de Informações ao Cidadão, da Controladoria-Geral 

da União, recebeu o 1º lugar. O evento contou com a 

participação de Tereza Campello, ministra do Desen-

volvimento Social e Combate à Fome, de Eva Chiavon, 

secretária-executiva do MPOG, de Paulo Carvalho, pre-

sidente da ENAP, e de autoridades do Governo Federal.

O Concurso busca estimular a implementação de ini-

ciativas inovadoras de gestão, de disseminá-las e de 

valorizar servidores públicos que atuam de forma cria-

tiva, a fi m de contribuir para padrões crescentes de efi -

ciência na Administração Pública. 

Na área de políticas sociais, o Concurso Inovação des-

tacou duas iniciativas relacionadas ao Plano Brasil Sem 

Miséria (BSM), coordenado pelo Ministério do Desen-

volvimento Social e Combate à Fome (MDS). O BSM 

conquistou o 4º lugar na temática de arranjos institu-

cionais e foi o único de destaque na área de avaliação 

e monitoramento de políticas públicas, por meio da ini-

ciativa Estratégia de Monitoramento Analítico do Plano 

Brasil Sem Miséria e Programas do MDS, que recebeu o 

3º lugar na premiação geral.

A estratégia de monitoramento premiada foi desenvol-

vida pelo Departamento de Monitoramento (DM) da 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) 

em cooperação com a Secretaria Extraordinária de Su-

peração da Extrema Pobreza (SESEP). Valendo-se de di-

ferentes fontes de informação, procedimentos estatís-

ticos e integração de dados, o DM criou um sistema de 

indicadores dispostos em plataforma informacional es-

pecífi ca no Portal da Secretaria – MONIB –  que permite 

que gestores das três esferas do governo acompanhem 

regularmente as ações do BSM com grande detalhe te-

mático e geográfi co. 

 
Agenda

• II SEMINÁRIO GESTÃO DA INFORMA-
ÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIAIS

 14 e 15 de abril, Enap Brasília

• Ofi cina Técnica com pesquisado-
res do Edital MDS/CNPQ

 9 e 10 de abril no Instituto Israel 
 Pinheiro, em Brasília

• Estudo Avaliativo de Desnu-
trição Infantil Cadastro Único/
Sisvan

 23 de abril em Brasília

O PORTAL BRASIL SEM MISÉRIA NO SEU MUNICÍPIO DISPONIBILI-
ZA PAINÉIS DE MONITORAMENTO E RELATÓRIOS COM DADOS CUS-
TOMIZADOS E ATUALIZADOS PERIODICAMENTE PARA OS 5.570 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

O PORTAL BRASIL SEM MISÉRIA NO SEU MUNICÍPIO DISPONIBILI-
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Instituições de ensino superior podem se credenciar na 
Rede Nacional de Capacitação do SUAS até 24 de abril
O MDS abriu chamada pública para instituições de ensi-
no superior − públicas e privadas − se credenciarem na 
Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Nesta 
chamada, Escolas de Governo e Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) também podem se 
candidatar.

Instituições de ensino superior podem se credenciar na Rede Nacional de 
Capacitação do SUAS até 24 de abril

REVISTA BRASILEIRA DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO  - Nº 
Esse número da revista é dedicado 
à refl exão sobre monitoramento de 
programas no Brasil, tema dos quatro 
artigos da revista e cinco relatos de 
experiências. O primeiro texto discute 
mitos e premissas sobre as práticas de 

monitoramento e avaliação no Brasil. A experiência do 
Ministério do Planejamento no monitoramento das prio-
ridades da Presidência da República é também sistema-
tizada na revista, que traz ainda uma discussão sobre os 
desafi os de incorporar visões mais estratégias de moni-
toramento e avaliação nos sistemas de informação go-
vernamental. Por último, é apresentado artigo que dis-
cute as limitações do uso do Índice de Desenvolvimento 
Humano como instrumento de monitoramento e avalia-
ção das políticas sociais no Brasil. São trazidos relatos 
dos sistemas de monitoramento do MDS, Ministério da 
Educação, da Saúde, do Meio Ambiente e da experiência 
de formação da ENAP na área. A entrevista deste número 
é com a  presidente do IBGE, Wasmália Bivar. 

Conheça os lançamentos da SAGI em abril

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

O objetivo da Rede Nacional é credenciar instituições 
para participar de editais dos governos estaduais e do 
DF para capacitação de trabalhadores do SUAS. Em 2014, 
estima-se que a Rede promoverá a  qualifi cação de 40 
mil profi ssionais. 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM-
BATE À FOME
Fruto da parceria do MDS com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), este livro apre-
senta os resultados dos projetos 

de pesquisas selecionados no Edital nº 36/2010, 
viabilizado pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científi co e Tecnológico (CNPq). A fi m de 
que os pesquisadores pudessem conhecer melhor 
as políticas e programas do Ministério e, em algu-
ma medida, aportar resultados específi cos para 
demandas de avaliação das Secretarias Nacionais, 
a SAGI organizou ofi cinas técnicas para discussão 
dos projetos ao longo do seu período de execu-
ção, entre 2011 e 2012. A publicação, em formato 
E-Pub,  reúne 35 artigos, dispostos em cinco vo-
lumes temáticos, com a participação de pesquisa-
dores de diversas universidades e centros de pes-
quisas de todo o País. 

AS INSTITUIÇÕES INTERESSADAS DEVEM FAZER O DONWLOAD DO 
EDITAL E DO TERMO DE ADESÃO NO PORTAL SAGI: 
WWW.MDS.GOV.BR/SAGI - ESCOLHENDO A OPÇÃO REDE NACIONAL 
DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS

CADERNOS DE ESTUDOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DEBATE Nº  
Esta edição apresenta a síntese das 67 pesquisas de avaliação dos programas sociais do MDS 
que foram concluídas entre 2011 e março de 2014, dando continuidade à sequência de pes-
quisas publicadas em 2007, no Caderno nº 5,  e em 2010, no Caderno nº 13. O volume está 
organizado em cinco seções: renda de cidadania, assistência social, segurança alimentar e nutri-
cional, inclusão produtiva e temas transversais. Estas sínteses  permitem a técnicos e gestores 
uma rápida apreensão dos resultados das pesquisas de avaliação realizadas, detalhados em 
sumários executivos disponibilizados no portal SAGI. 


