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 SAGI e outras instituições na
área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.
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Balanço SAGI 2013 destaca CensoSUAS, Portal
BSM no Seu Município, CECAD, CapacitaSUAS e
Pesquisas Nutricionais de SAN
Em 2014, o Ministério do
Desenvolvimento

Social
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são, organiza e atualiza dados

e

sobre programas do MDS, produz

Combate à Fome (MDS) co-

indicadores de monitoramento,

memora 10 anos de intensas

realiza estudos e pesquisas de

contribuições na estruturação

avaliação e dissemina informa-

do sistema de proteção social

ção e conhecimento − por meio

brasileiro, com seus diversos

de publicações e capacitações

programas, benefícios e ser-

− para técnicos, gestores e con-

viços. Nesse período, a Secre-

selheiros envolvidos nos progra-

taria de Avaliação e Gestão da
Informação (SAGI) vem contri-

mas e ações do MDS no Governo
CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE SAGI EM DEZEMBRO DE 2013

buindo para o fortalecimento da capacidade de gestão
e aprimoramento contínuo do desenho e efetividade
das políticas de desenvolvimento social e, mais recentemente, do Plano Brasil Sem Miséria.

Federal, estados e municípios.

Este primeiro Boletim SAGI de 2014 tem, pois, o propósito
de apresentar de forma sistematizada as principais entregas da Secretaria em 2013. A maior parte desse material já
está disponível no Portal SAGI ou em vias de ser disponi-

Em parceria com as outras secretarias do MDS, a equipe

bilizado, com a ﬁnalização dos estudos e estabilização da

da SAGI desenvolve novos instrumentos de apoio à deci-

infraestrutura de tecnologia do Ministério. Conﬁra!

Execução orçamentária SAGI
Em 2013, foram empenhados 71% dos recursos disponíveis, 10 pontos percentuais a mais
em relação a 2012, possibilitando a execução
de R$ 9,5 milhões. Para 2014, estão previstos
R$ 13,9 milhões, com mais ﬂexibilidade para
execução destes recursos.
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Principais atividades de disseminação de 2013
•
Inauguração da Biblioteca do
MDS, situada nas instalações da
SAGI;
•
Desenvolvimento de plataforma Dspace para organização do
Acervo Digital;
•
Censo SUAS 2012 – a inovação desta 6ª edição é a inclusão de
um questionário voltado às Unidades de Acolhimento;

•
Cadernos de Estudos com texto
do Cepal sobre Medidas de Pobreza;

Domicílios em Vulnerabilidade
(IDV)

•
Publicação dos números 3 e 4
da Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação, com artigos sobre
o Programa Bolsa Família;

•
Conferência Global sobre
Trabalho Infantil em parceria
com a Organização Internacional do Trabalho (OIT); e

•
Nova versão do DataSocial e
subportais de disseminação de dados;

•
3º Seminário Internacional
National Evaluation Capabilities

•
Novas camadas de indicadores na ferramenta Identificação de

em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Conheça as principais entregas da SAGI em 2013

Plano Brasil Sem Miséria (BSM)
•
Portal BSM no seu Município e Estado,
um instrumento de gestão, sensibilização e
mobilização de técnicos e gestores para as
ações mais estratégicas do Plano BSM;
•
Relatórios e boletins de informação automatizados para todos os estados e municípios abrangendo diversas temáticas, com
destaque ao subsídio à oferta de cursos para
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec); e
•
Indicadores especíﬁcos de ações do
Plano BSM, organizados em painéis de Monitoramento do Brasil Sem Miséria (MONIB),
permitindo acompanhar periodicamente a
cobertura e efetividade das ações do BSM.

Sistema Único de
Assistência Social (SUAS)
•
Estruturação da Rede CapacitaSuas com
oferta de três cursos, elaboração de material
didático e alinhamento pedagógico das Instituições de Ensino Superior;
•
Implantação nacional do Registro Mensal
de Atendimentos de Serviços Socioassistenciais e desenvolvimento de piloto do Registro
Individualizado de Atendimentos, como estratégia de implantação futura de prontuário
eletrônico dos usuários do SUAS; e
•
Realização do sétimo levantamento do
Censo Suas, com nove questionários.
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Programa Bolsa Família (PBF)
•
Implantação nacional do CECAD – aplicativo para Consulta e Extração de Informações do Cadastro Único, que possibilita aos
técnicos estaduais e municipais gerarem diversos relatórios sobre as famílias inseridas
no Cadastro Único;
•
Realização de estudos dos efeitos do PBF
sobre o desenvolvimento e nutrição infantil a
partir da integração do Cadastro Único e da
base de dados no Ministério da Saúde; e
•
Realização da pesquisa Repercussões
sobre Benefício Resultantes do Processo de
Revisão Cadastral, que permitiu inferir o
perﬁl e as motivações da não atualização
cadastral.

Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN)
•
Finalização do Inquérito Nutricional e
Acesso a Programas de Povos Quilombolas,
fornecendo um diagnóstico censitário inédito de mais de 160 comunidades quilombolas
tituladas;
•
Realização do Inquérito Nutricional e
Acesso a Programas no Semiárido para avaliar
os impactos da seca e efeitos mitigadores
das ações de ampliação do acesso à agua, inclusão produtiva rural, PBF e outras ações do
BSM; e
•
Realização da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, com suplemento sobre Segurança Alimentar.

