notas em M&A

o iii Seminário da Rede Brasileira de
Monitoramento e Avaliação, realizado em
Brasília-DF, de 1º a 3 de junho de 2011,
teve como tema norteador “O Monitoramento e Avaliação no Ciclo das Políticas
Públicas: um desafio para os novos governos”. o objetivo foi destacar que boas
escolhas realizadas no início das gestões
podem trazer melhores resultados, como
a escolha/priorização de programas com
modelos causais claros, a seleção de in-

por avaliação no Brasil e deu um pano-

dicadores de resultado, a definição de

rama sobre a institucionalização dos sis-

metas governamentais, os desenhos de

temas de monitoramento e avaliação do

programas pilotos, entre outros. o evento

Governo Federal.

contou com 192 participantes entre gestores públicos, membros de organizações
do terceiro setor, de empresas privadas, do
poder legislativo, membros da academia e

o Seminário foi coordenado pela Agência
Brasileira de Avaliação e contou com a colaboração de diversos parceiros, dentre

estudantes.

eles: a Secretaria de Avaliação e Gestão

o conteúdo debatido no Seminário foi múl-

cia da República, o instituto Publix para

tiplo e incluiu apresentação de experiên-

o Desenvolvimento da Gestão Pública,

cias, minicursos e workshops, que serviram

inMEtRo, o Banco do nordeste do Brasil e

como oportunidade de desenvolvimento

a Fundação itaú Social.

de capacidades, além de conferências,
que tiveram como propósito o debate de
práticas exitosas de monitoramento e avaliação, tanto pelo segmento público como
por organizações da sociedade civil e do

da informação (SAGi) do MDS, a Presidên-

no evento foi lançada a edição em formato eletrônico da Revista Brasileira de
Monitoramento e Avaliação e agora é
apresentada a versão impressa, conten-

setor privado.

do os mesmos quatro capítulos da ver-

A palestra de abertura foi proferida pelo

pesquisa. A revista foi realizada em par-

Secretário-Executivo do Ministério do De-

ceria entre a SAGi/MDS, a Secretaria de

senvolvimento Social e Combate à Fome

Assuntos Estratégicos da Presidência da

(MDS), Rômulo Paes-Sousa, que abordou

República (SAE/PR) e a Rede Brasileira de

a tendência de crescimento da demanda

Monitoramento e Avaliação.

são em multimídia além de relatos de
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