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avaliação de Políticas Públicas
Organizadora: Ligia Mori Madeira.

O livro faz parte da Coleção Editorial Capacidade Estatal e Democracia do Centro

caPacidades estatais e democracia:
arranjos institucionais de
Políticas Públicas
Organizadores: Alexandre de Ávila Gomide e
Roberto Rocha C. Pires.

de Estudos Internacionais sobre Governo
(CEGOV), e enfoca o papel das políticas

Este livro aborda o tema das capacidades e

públicas e de sua avaliação no Brasil con-

da legitimidade do Estado brasileiro para de-

temporâneo, levando em conta o com-

finir sua agenda de desenvolvimento e exe-

prometimento com o aprofundamento da

cutar seus objetivos, por meio da abordagem

democracia, a redução das desigualdades

dos arranjos institucionais das políticas pú-

sociais e o fortalecimento da inserção inter-

blicas. É resultado de um projeto de pesquisa

nacional do país. O livro está organizado em

conduzido no âmbito do Plano de Trabalho

três seções: a primeira está voltada a deba-

da Diretoria de Estudos e Políticas do Esta-

ter a relação entre desenvolvimento e polí-

do, das Instituições e da Democracia (Diest)

ticas públicas no Brasil. A segunda seção faz

do Ipea. Os capítulos aprofundam o debate

uma discussão sobre monitoramento e ava-

sobre democracia e desenvolvimento, e ana-

liação de políticas públicas, apresentando

lisam a implementação de políticas públicas

debates teórico-metodológicos e relatos de

em diversos setores, dissecando suas intera-

experiências. A terceira seção do livro trata

ções com as instituições democráticas vigen-

da análise setorial de políticas públicas no

tes. Visa contribuir para a tarefa multidisci-

Brasil, enfocando algumas áreas de políticas

plinar de consolidar áreas de conhecimento

sociais como a assistência social, a saúde, a

sobre políticas públicas, administração públi-

educação e a segurança pública.

ca e planejamento governamental no Brasil.
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Pesquisa social: abordagem
quantitativa com o uso do sPss
Autora: Marília Patta Ramos

A obra trata desde questões epistemológi-

cadernos de estudos número 24:
inclusão Produtiva urbana: o
Pronatec/bolsa formação (mds, 2015)
Organizadores: Paula Montagner e Luis Humberto
Muller

cas, as quais embasam o uso dos diferentes
tipos de metodologia de pesquisa, até a es-

Este Caderno de Estudos apresenta artigos que

pecificação de técnicas estatísticas mais co-

avaliam a oferta de cursos de Formação Inicial

mumente usadas nas Ciências Sociais junto

e Continuada (FIC) e os cursos de nível técnico

com os comandos do software Statistical

concomitante em uma das iniciativas do Prona-

Package for the Social Sciences (SPSS).

tec, a Bolsa- Formação, especialmente para pessoas beneficiárias dos programas de transferên-

O objetivo do livro é ilustrar a utilidade dos

cia de renda do Governo Federal.

métodos quantitativos, trazendo a demonstração de seu uso prático, com exemplos na

O Pronatec/Bolsa-Formação é uma iniciativa que

área de Ciências Sociais, bem como com o

agrega o conhecimento acumulado em experiên-

uso mais pragmático das operações mate-

cias anteriores das redes da assistência social e,

máticas que envolvem tais métodos. Além

em articulação com as instituições da Rede Federal

disso, o volume traz demonstrações práti-

– Institutos Federais e Escolas vinculas às Universi-

cas com uso de um software que foi criado

dades Federais –, as redes Estaduais e Distrital de

para as Ciências Sociais: o SPSS (Statistical

educação profissional e tecnológica e os Serviços

Package for the Social Sciences). O livro aju-

Nacionais de Aprendizagem, tornou possível realizar

da a desmistificar a ideia de que a distinção

2,8 milhões de matriculas em cursos técnicos e de

“quali-quanti” representa uma antinomia

FIC, em 72% dos municípios brasileiros, com cres-

metodológica.

cente sintonia na oferta de cursos que estão relacionados com áreas de maior geração de emprego e
de trabalho para microempreendedores individuais.
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O

s Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social em Debate visam
divulgar pesquisas, disseminar resultados e subsidiar discussões e avaliações acerca de políticas e programas sociais. Neste volume, são apresentados os resultados, avanços e desaﬁos do acompanhamento da iniciativa
Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec). Elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em parceria com o Ministério da Educação, os seis
artigos apresentados nesta edição analisam o rápido processo de expansão
que ocorreu nos últimos três anos, alcançando 2,8 milhões de matrículas
em todo o país. Além disso, evidenciam o comprometimento da população brasileira de baixa renda - em especial, os beneﬁciários do Programa
Bolsa Família - em aperfeiçoar seus conhecimentos em busca de melhor
inserção no mercado de trabalho.
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construYendo gobiernos efectivos: logros Y retos
de la gestión Pública Para resultados en américa
latina Y el caribe
Editores: Kaufmann, Jorge; Sanginés, Mario; García Moreno, Mauricio, 2015.

Melhorar os serviços públicos, a

dades de administração da jus-

utilização dos recursos de forma

tiça funcione melhor a cada dia.

eficiente e gerir as instituições

Para atender a essa crescente

do Estado tem sido uma preocu-

demanda no setor público, os

pação constante dos governos

governos elaboraram novas leis,

da América Latina e do Caribe

instituições foram criadas ou

(ALC) desde o início deste sécu-

modificadas e foram testados

lo. As autoridades agora concen-

e instrumentos e metodologias

tram uma atenção especial aos

inovadoras de gestão. Com base

resultados alcançados em suas

em dados recolhidos em 24 paí-

administrações; ao mesmo tem-

ses, este livro analisa a situação

po em que os cidadãos deixam

atual, o progresso e os desa-

de exigir apenas universalidade,

fios que enfrentam os governos

mas também que a qualidade

da região para conseguir uma

dos serviços prestados pelas

maior eficácia no desempenho

escolas públicas, hospitais, uni-

das administrações públicas.
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Dicionário de Políticas Públicas
Organizadores: Geraldo Di Giovanni e Marco Aurélio Nogueira. 180 autores.

Os conceitos e temas das políticas

da economia, da estrutura social,

públicas integram, hoje, a lingua-

do modo de vida, da cultura e das

gem da vida cotidiana. Chegam ao

relações sociais.

conjunto da cidadania. Falam delas governos, movimentos sociais,

Políticas públicas são mais efica-

sindicatos, partidos, mídia e ONGs.

zes quando implementadas em
ambientes sociopolíticos quali-

Políticas públicas são fatos com-

ficados, impregnados de demo-

plexos, dinâmicos e multifocais.

cracia, de capacidade coletiva de

Não podem ser reduzidos ao mo-

formular agendas e de uma cultura

mento “administrativo”. São for-

política que impulsione a forma-

mas de exercício do poder e resul-

ção de um léxico técnico rigoroso

tam da abrangente interação entre

e facilite sua tradução para a so-

Estado e sociedade. Trata-se de

ciedade.

uma intervenção estatal, de uma
modalidade de regulação política

O presente dicionário deseja con-

e de um expediente no qual se

tribuir para que todos – governan-

travam lutas por direitos, justiça

tes e cidadãos – interajam critica

social e espaços políticos. Sobre

e reflexivamente com as políticas

elas, pesam diferentes aspectos

públicas.
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maPa san 2014

censo suas 2014

Ministério do Desenvolvimento Social e

Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome

Combate à Fome

Para levantar informações sobre diferentes

O Censo SUAS é realizado em regime de

aspectos da Política e do Sistema Nacional

colaboração entre a União, os estados, o

de Segurança Alimentar e Nutricional (SI-

Distrito Federal e os municípios. É ope-

SAN), a Secretaria Nacional de Segurança

racionalizado pelo MDS, por um sistema

Alimentar e Nutricional e a Secretaria de

eletrônico de informações. Consiste do le-

Avaliação e Gestão da Informação do MDS

vantamento sistemático de informações de

realizaram, em 2014, o Mapeamento de Se-

caráter inventariante e descritivo sobre a

gurança Alimentar e Nutricional – MapaSAN.

temática dos serviços, programas, projetos

O público alvo da iniciativa são os gestores

e unidades de assistência social. As infor-

que coordenam as ações de SAN nos entes

mações e análises do Censo SUAS têm sido

federativos. Esta primeira edição do Mapa-

aperfeiçoadas a cada ano, ao incorporar

SAN, além levantar dados sobre a gestão

novos temas, como por exemplo, a situação

da Política de SAN e do Sisan nos estados

dos Centros de Convivência, que envolvem

e municípios, inclui também algumas ações

entidades privadas de assistência ou novas

e equipamentos públicos de SAN, com a fi-

formas de investigar ações desenvolvidas

nalidade de reunir informações sobre as es-

na inclusão produtiva. O objetivo é acom-

truturas existentes, relacionadas à garantia

panhar o desenvolvimento das ações da

do DHAA, possibilitando o monitoramento

rede socioassistencial e com isso monitorar

da implantação do Sisan, bem como de sua

as ações desenvolvidas e apoiar a tomada

gestão participativa e intersetorial no âmbi-

de decisões por parte dos gestores.

to dos estados e municípios.
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monitoramento e avaliação de
Programas sociais:uma introdução
aos conceitos e técnicas
Autor: Paulo de Martino Jannuzzi

cadernos de estudos número 23: a
inclusão Produtiva rural no brasil
sem miséria: o desafio da suPeração
da Pobreza no camPo
Organizadora: Janine Mello

A magnitude e complexidade dos desafios
colocados para as políticas públicas na estruturação de sistemas de proteção social,
sobretudo em países com grandes dimensões
territoriais e desigualdades regionais como o
nosso, têm demandado a elaboração de atividades cada vez mais específicas de compilação, levantamento e organização de dados sobre a realidade social no país; de produção de
indicadores de monitoramento da ação governamental e de realização de amplo conjunto
de pesquisas de avaliação de programas.
Este livro vem estimular técnicos e pesquisadores a entender a Avaliação como um meio
de conhecer os problemas, avanços e desafios
das políticas e programas sociais, e a compreendê-la, também, como recurso de aprendizagem organizacional e de mobilização para ino-

Os Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social
em Debate visam divulgar avaliações e estudos,
disseminar resultados de pesquisas e subsidiar discussões acerca das políticas, programas, ações e
serviços sociais. Este número, entitulado A Inclusão
Produtiva Rural no Brasil Sem Miséria: o Desafio da
Superação da Pobreza no Campo, apresenta a visão
e o aprendizado dos que ousaram criar, adaptar ou
redesenhar a burocracia do Estado para desenvolver
políticas públicas capazes de gerar oportunidades
de superação da pobreza no meio rural a famílias
detentoras de valiosas capacidades para produzir
e construir mudanças importantes em suas vidas.
Trata-se de um relevante registro sobre uma etapa
da trajetória inovadora e consistente que o país vem
percorrendo em prol da superação da pobreza rural
e que agora compartilhamos com gestores públicos,
pesquisadores e cidadãos.

vação do desenho e gestão desses programas.
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