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develoPmental evaluation: 
applyinG complexity concepts 
to enhance innovation and use

Michael Quinn Patton

O livro Developmental Evaluation (DE) 

oferece uma poderosa abordagem para 

monitorar e apoiar inovações sociais, tra-

balhando em parceria com os tomadores 

de decisão de programas. Michael Quinn 

Patton mostra como realizar avaliações 

dentro de um quadro de desenvolvimen-

to das iniciativas. Baseia-se na compreen-

são sobre sistemas dinâmicos complexos, 

incertezas, não linearidade e emergência. 

Ele ilustra como esta abordagem pode ser 

usada para uma variedade de propósitos, 

como avaliação de programas em curso, 

adaptando os princípios efetivos da prá-

tica a contextos locais, gerando inovações 

e facilitando uma resposta rápida em situ-

ações de crise. Estudantes, pesquisadores 

e avaliadores vão apreciar os extensivos 

casos, exemplos, histórias e quadrinhos 

mostrados no livro e seu estilo claro de 

linguagem.

evaluation theory, models, and 
aPPlications

Daniel L. Stufflebeam  

e Anthony J. Shinkfield

Evaluation theory, Models, and Applica-

tions foi escrito para avaliadores e es-

tudantes que precisam adquirir conhe-

cimento geral do campo da avaliação: 

sua história, teoria e padrões, modelos e 

abordagens, procedimentos e avaliação 

de programas. Este importante livro mos-

tra ainda como fazer uma escolha diante 

de uma crescente gama de abordagens 

de avaliações de programas. Em um único 

volume, os autores compilaram informa-

ções vitais da literatura sobre avaliação, 

incorporando uma vasta quantidade de 

experiências práticas. Ao usar este livro, 

avaliadores estarão aptos a identificar, 

analisar e julgar 26 abordagens. Os au-

tores mostram ainda como julgar abor-

dagens ilegítimas e ilícitas, com base na 

aplicação dos Padrões de Avaliação do 

Joint Committee (EuA).
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censo suas 2010
cras, creas, Gestão municipal, Gestão 
estadual, conselhos municipais, 
conselhos estaduais e rede privada

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome

A publicação Censo SuAS 2010 apresenta os re-

sultados do levantamento anual de informações 

sobre os serviços, programas, projetos e unidades 

da assistência social. Em 2010, foram coletadas 

informações sobre os CRAS, os CREAS, a gestão 

municipal, a gestão estadual, os conselhos mu-

nicipais e estaduais de assistência social e sobre 

a rede privada de prestação de serviços. Além 

de produzir dados ofi ciais e confi áveis sobre a 

implementação da política de assistência social 

no Brasil, o Censo tem por objetivo aperfeiçoar a 

gestão do SuAS e a qualidade dos serviços socio-

assistenciais prestados à população. Os gestores 

e conselheiros de assistência social nos três ní-

veis federativos terão acesso a um conjunto de 

informações que permitirá a identifi cação dos 

desafi os e problemas a serem enfrentados para 

consolidação do Sistema Único de Assistência 

Social. A iniciativa é fi nalista do 16º Concurso de 

inovação da Gestão Pública Federal.

alimento: direito sagrado
pesquisa socioeconômica e 
cultural de povos e comunidades 
tradicionais de terreiros

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome

O livro Alimento: Direito Sagrado é fruto 

da Pesquisa Socioeconômica e Cultural de 

Povos e Comunidades tradicionais de ter-

reiros e apresenta os resultados do estudo 

realizado nas regiões metropolitanas de Be-

lém, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. 

Ao total, 4.045 comunidades de terreiros 

participaram da pesquisa. Elas representam 

territórios de preservação e de culto das 

religiões de matriz africana, afro-brasileira 

e afro-indígena e oferecem acolhimento e 

prestação de serviços sociais, em especial 

ações de segurança alimentar e nutricional. 

Além dos resultados, a publicação traz um 

artigo do antropólogo José Jorge Carvalho, 

depoimentos das lideranças do povo de san-

to que participaram da coleta de dados em 

cada região metropolitana e um texto sobre 

os desafi os metodológicos enfrentados.
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