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 este sétimo número da revista inicia seu quarto 

ano de veiculação editorial com uma diversida-

de de textos bem representativos das discus-

sões que permeiam os contextos institucionais 

de Monitoramento e Avaliação (M&A) no país, 

especialmente no setor público brasileiro. São 

quatro artigos, três relatos e entrevista que abar-

cam, de um lado, aspectos conceituais, éticos e 

político-institucionais de M&A, de outro, subsí-

dios para aprimoramento de programas e ações 

governamentais no âmbito federal e estadual. 

O artigo de José Celso Pereira Cardoso Junior 

traz uma discussão muito cara à administração 

pública, ao tratar da concepção e estruturação 

de instrumentos de monitoramento de progra-

mas e projetos estratégicos. Com preocupação 

semelhante, thaiz Braga e Rodrigo Cerqueira 

apresentam a proposta do governo da Bahia 

para monitorar os programas prioritários ins-

critos no Plano Plurianual do estado de 2012 a 

2015. Cecilia lariu e colegas trazem resultados 

de pesquisa de avaliação acerca da organização 

e gestão de serviços socioassistenciais nos Cen-

tros de Referência especializada da Assistência 

Social no país. O quarto artigo, de Ana Karine 

Pereira, Pedro Pires e Alexandro Pinto, trata das 

questões éticas na realização de pesquisas so-

ciais, assim como do sigilo e da transparência na 

disponibilização de resultados das mesmas, a 

luz de normativas existentes nesse sentido. 

A entrevista deste número, realizada por Paula 

Montagner com Gonzalo hernandéz licona, se-

cretario executivo do Conselho nacional de Ava-

liação da Politica de Desenvolvimento Social do 

México, traz um relato inédito para comunidade 

de M&A no Brasil acerca do contexto de criação 

e atividades do citado conselho, referência para 

muitos países com um dos modelos de unidade 

de avaliação externa de políticas e programas 

sociais. 

O relato de Patricia vilas Boas e colegas registra a 

experiência de capacitação a distância em conte-

údos em M&A, realizada em 2014, para gestores 

municipais e estaduais envolvidos nas Políticas 

de Desenvolvimento Social. Daniel Garcia, fer-

nanda de Paula e Roberta Cortizo apresentam a 

metodologia de trabalho e os produtos de docu-

mentação da plataforma WWP - iniciativa Brasi-

leira de Aprendizagem Mundo Sem Pobreza, pro-

jeto descrito com mais detalhe na seção notas 

em M&A. Michele lessa e colegas relatam a ex-

periência de  monitoramento do Plano nacional 

de Segurança Alimentar e nutricional. 

nesta revista traz-se, ainda, na recém–criada 

subseção Registro institucional, a experiência 

inovadora de criação da Subsecretaria de Ava-

liação e Gestão da informação – SubSAGi - da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e transfe-

rência de Renda do Distrito federal, descrita por 

Osvaldo Russo e lidia Barbosa. espera-se que 

essa seção tenha sempre submissões de experi-

ências de institucionalização em M&A pelo país, 

seja nos ministérios, nos governos estaduais, 

prefeituras e também no terceiro Setor.

Enfim, mais um ano, uma nova revista, com con-

tribuições para fortalecimento da cultura de 

M&A no país. 

Boa leitura ! 


