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Políticas Públicas e indicadores 
Para o desenvolvimento 
sustentável
Christian Luiz da Silva e José Edmilson de Lima 

A iniciativa de um grupo de pesquisadores 

de várias universidades de publicar este 

livro deve ser saudada pelas comunidades 

acadêmica, técnica, profissional e discen-

te. tal iniciativa tem vários méritos, mas 

destaco dois. o primeiro é o de trazer para 

essas comunidades um conjunto de traba-

lhos que articulam dois temas que poucas 

vezes estão juntos em uma mesma publica-

ção – políticas públicas e o uso de índices e 

indicadores que podem (e devem) ser usa-

dos na formulação e avaliação de políticas. 

o segundo mérito é o de incorporar a esses 

temas a variável da sustentabilidade – am-

biental, econômica e social – das políticas. 

Complementando essa abordagem, vários 

capítulos buscam articular esses temas à 

complexidade da realidade com que se de-

frontam aqueles que formulam e executam 

as políticas públicas, sobretudo os cidadãos 

que habitam nossas cidades.

Comentado por Celina Maria Souza 
Doutora em Ciência Política pela London School of 
Economics and Political Science

Editora: Saraiva
ISBN: 978-85-02091-95-5

cadernos de estudos n° 13 
– síntese das Pesquisas de 
avaliação de Programas sociais 
do mds – versão atualizada e 
revisada – 2006-2010
Luziele Tapajós e Júnia Quiroga (organizadoras)

A 13ª edição dos Cadernos de Estudos − De-

senvolvimento Social em Debate traz a sis-

tematização das informações sobre as pes-

quisas de avaliação de políticas e programas 

sociais realizadas pelo Ministério do Desen-

volvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Estão contempladas as instituições contra-

tadas, as metodologias, os resultados en-

contrados e as recomendações aos gestores 

dos programas. o objetivo desta edição é 

registrar e tornar pública parte desta expe- 

riência de constituição do sistema de ava-

liação e monitoramento da Secretaria de 

Avaliação e Gestão da informação (SAGi), 

além de facilitar a consulta por parte dos 

gestores, instituições acadêmicas e de pes-

quisas, órgãos de controle social e organis-

mos internacionais.

Editora: Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome
ISSN: 1808-0758
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avaliação de Programas – 
concePções e Práticas
Blaine R. Worthen, James R. Sanders e Jody L. Fitzpatrick

A obra apresenta uma ampla visão de modelos e 

abordagens de avaliação, passíveis de aplicação 

nas mais diversas áreas acadêmicas e profissio-

nais. Além de orientar os estudos da avaliação, 

apresenta uma minuciosa visão sobre suas várias 

modalidades. é um guia prático para o processo 

avaliatório, auxiliando o profissional responsável 

pela área a garantir a qualidade do processo e 

da integridade de sua atuação profissional. Pode 

ser analisada também como uma proposta para a 

elaboração de um curso de formação de profissio-

nais de avaliação em graduação e pós-graduação. 

é uma leitura imprescindível tanto a estudantes e 

iniciantes na área quanto a profissionais de ins-

tâncias mais avançadas de conhecimento, prática, 

docência e pesquisa.

Editora: EDuSP
ISBN: 85-73124-13-X

PoPulação e cidades: 
subsídios Para o 
Planejamento e Para 
Políticas sociais
Rosana Baeninger (organizadora)

A relação População e Cidade é explora-

da em várias de suas dimensões neste 

livro, indicando subsídios para os desa-

fios e potencialidades na implementa-

ção das políticas sociais, sobretudo em 

âmbito local. temas relacionados com a 

dinâmica demográfica, a segmentação 

social, transformações urbanas, den-

tre outros, são analisados e relaciona-

dos com as necessidades das políticas 

sociais hoje existentes no país. Dessa 

forma, o livro possibilita a importante 

difusão desse conhecimento para os 

gestores da política social, contribuindo 

para o fortalecimento de suas ações. 

Comentado por Claudio Salvadori Dedecca
Professor Titular do Instituto de Economia  

da unicamp

Editora: Núcleo de Estudos de PoPula-
ção – unicamP e Fundo de PoPulação das  
Nações unidas
ISBN: 978-85-88258-23-5
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aval - revista avaliação de 
Políticas Públicas
Publicação com o apoio do Mestrado em Avalia-
ção de Políticas Públicas – MAPP/uFC, do Núcleo 
Multidisciplinar de Avaliação de Políticas Públicas 
– NuMAPP/uFC e do Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB)

A Revista Avaliação de Políticas Públicas 

volta-se primordialmente a: publicação 

de análises e resultados de pesquisas em 

avaliação de políticas públicas; refl exões 

teórico-metodológicas sobre avaliação; de-

senvolvimento de ferramentas e estraté-

gias metodológicas que contribuam para a 

avaliação de políticas públicas e refl exões 

sobre o exercício da multi e da interdiscipli-

naridade. tem como objetivo central cons-

tituir-se em importante meio de divulgação 

de pesquisas acadêmicas sobre programas 

e políticas sociais que vêm sendo efetuadas 

na região nordeste, em diálogo com aquelas 

realizadas em outras regiões do país, e mes-

mo em outros países, sobre uma diversidade 

de temas como: Educação, Saúde, Planeja-

mento Urbano, Segurança Pública, Desen-

volvimento Rural, Turismo, Microfi nanças, 

Trabalho e Geração de Renda, Políticas Afi r-

mativas, entre outros.
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ISSN: 1984-3100

http://www.mapp.ufc.br/wp-aval/institucional/
sobre-a-aval

countrY-led monitoring and 
evaluation sYstems: better 
evidence, better Policies, 
better develoPment results 
Marco Segone (Editor)

A publicação é uma parceria entre 

UniCEF, Banco Mundial, Comissão Econô-

mica Europeia da onU, organização inter-

nacional para Cooperação em Avaliação 

(ioCE), Devinfor e MiCS. o livro agrega 

visões, lições aprendidas e boas práti-

cas de 21 stakeholders de como sistemas 

nacionais de monitoramento e avaliação 

podem promover a implementação de 

políticas públicas baseadas em evidên-

cias, bem como faz uma apresentação dos 

principais resultados encontrados. 

Editora: uNICEF 


