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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 SAGI e outras instituições na
área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.
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Monitoramento do Plano Brasil Sem Miséria é tema
da III Conferência Internacional sobre Capacidades
Nacionais em Avaliação
Foi realizada em São Paulo entre os
dias 30 de setembro e 02 de outubro a III Conferência Internacional
sobre Capacidades Nacionais em
Avaliação (NEC), com o objetivo de
estimular o diálogo sobre experiências e soluções em sistemas de
avaliação de políticas públicas.
O evento reuniu 170 oficiais de
governos de 65 países. Representantes de alto escalão, gestores e
responsáveis pelo planejamento
e utilização de avaliações de programas, acadêmicos, sociedade
civil, especialistas do PNUD e outras agências da ONU se reuniram
para uma rica troca de experiências acerca do tema proposto.
O tema deste ano foi: “Soluções e
Desafios Relacionados à Independência, Credibilidade e Uso da
Avaliação”. A partir da realização
de plenárias com especialistas
e representantes dos governos,
foram discutidas questões relacionadas ao desenvolvimento de
uma cultura organizacional nos
países e aos arranjos institucio-

http://www.nec2013.org/

nais que contribuem para a independência das avaliações.
Organizada pelo Escritório de Avaliação do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(EO/PNUD), em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (SAGI/MDS), a Conferência
também busca promover a cooperação sul-sul e o fortalecimento de
capacidades nacionais.

Representantes da SAGI apresentaram às delegações presentes a
experiência de monitoramento
do Plano Brasil Sem Miséria e de
que maneira as avaliações realizadas no Programa Bolsa Família,
Programa de Aquisição de Alimentos e Cisternas contribuíram
para o aprimoramento da gestão
dos programas sociais brasileiros.
Neste evento, também foi lançado 2015 como o Ano Internacional da Avaliação.

Ciclo de Debates 10 anos do Programa Bolsa Família: Avanços, Efeitos e Desafios
No dia 17 de outubro, será realizada em Salvador mais
uma edição do ciclo de debates comemorando os 10
anos do PBF, com o tema Bolsa Família, Saúde e Consumo Alimentar.

No mês passado, foi discutido em Brasília o tema Bolsa Família e Educação.
Para acessar a agenda de eventos dos 10 anos do Bolsa Família, acesse o link bolsafamilia10anos.mds.gov.br/node/136

Realizada em parceria com a Rede
Brasileira de Monitoramento e Avaliação, a revista discute neste número diferentes aspectos do PBF:
o suposto efeito pró-natalista do
PBF, os impactos do programa sobre o consumo alimentar, o forta-
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lecimento da gestão municipal por
meio do IGD e os efeitos distributivos do programa.

Além de artigos, a revista traz relatos
de pesquisa, resenhas e resumos de
trabalhos acadêmicos sobre políticas públicas brasileiras. Por tudo
isso, a revista é uma amostra importante do que tem sido produzido em
pesquisas e experiências em monitoramento e avaliação no Brasil.

monitoramento e avaliação
REVISTA BRASILEIRA DE

A entrevista deste número é com
Rômulo Paes de Sousa, que discute
a importância do campo de monitoramento e avaliação no contexto
atual brasileiro.

REVISTA BRASILEIRA DE
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Jan-Jun/2012

A Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação publica seu
terceiro número trazendo artigos
que refletem o intenso debate
sobre os impactos do Programa
Bolsa Família (PBF), que completa
dez anos neste mês. Em novembro, será lançado o número 4 da
revista com novos estudos sobre
os efeitos do PBF.

monitoramento
e avaliação

SAGI lança nova edição da Revista Brasileira
de Monitoramento e Avaliação
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ARTIGOS

O Programa Bolsa Família tem
efeito pró-natalista? Uma análise
da fecundidade nos Censos 2000
e 2010 e das perspectivas a partir
Luciano Oliva Patricio
do Brasil Carinhoso
Descentralização do Programa
Bolsa Família: determinantes
Pedro Luiz Cavalcanti
do desempenho municipal
Beatriz Bernardes Ribeiro
Avaliação de programas
sociais: uma análise do
impacto do Programa Bolsa
Família sobre o consumo de
alimentos e status nutricional
Juliana Carolina Frigo Baptistella
das famílias
Efeitos do Programa Bolsa
Família sobre a desigualdade
e a extrema pobreza: análise
e evidências a partir do Censo
Demográfico 2010

Alexander Cambraia Vaz

Acesse todas as edições da Revista no
endereço www.mds.gov.br/sagi - escolhendo a opção Publicações, Censo Suas
e Estudos Técnicos > Publicações do
MDS e outras > Revista Brasileira de
Monitoramento e Avaliação

CapacitaSUAS inicia cursos em mais três estados
Em outubro, o CapacitaSUAS será
implementado no Acre, em Roraima
e em Santa Catarina.

iniciado em setembro
inicia em outubro
inicia em novembro

Tanto no Acre quanto em Roraima
serão capacitados 250 trabalhadores do SUAS, e em Santa Catarina a
expectativa é formar 1.160 alunos.
Juntos, estes três estados irão capacitar 1.660 profissionais que atuam
nos municípios, nos CRAS, CREAS e
no governo estadual.

Para subsidiar os estados no planejamento dos cursos, nos dias 10 e 11
de outubro ocorrerá em Brasília a III
Oficina de Alinhamento do CapacitaSUAS com Santa Catarina, Roraima
a Amazonas. Além das equipes do
MDS, participarão representantes
dos estados, das instituições de ensino e especialistas externos, como
a ex-secretária de Assistência Social
Maria Luiza Rizzotti.

Estados e Municípios já podem responder ao Censo SUAS 2013
A partir de 2007, o MDS tem realizado anualmente o Censo SUAS para
investigar a implementação do SUAS
em todo o território brasileiro.
Desde setembro, a SAGI está disponibilizando questionários eletrônicos
do CensoSUAS 2013 de modo escalonado em seu portal: quatro questionários em setembro e três em outu-

bro, conforme tabela ao lado.
Para aumentar a segurança no tráfego das informações, neste ano foi
implementada a comunicação criptografada para o preenchimento do
Censo SUAS. Será utilizado o protocolo https, similar aos utilizados nos
comércios eletrônicos, como internet banking.

Questionário
Início 	Término
Gestão Municipal 18/set 8/nov
CREAS		
CRAS
30/set 13/dez
Centro POP		
Acolhimento
14/out 13/dez
Conselhos
21/out 13/dez
Gestão Estadual		
Período de
14/dez 20/dez
Retificação

Acesse os questionários eletrônicos do CensoSUAS 2013 em formato PDF no link http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas.
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