
Projeto Avaliação 

Fortalecer o campo da avaliação de 
iniciativas sociais no Brasil por meio de 
estudos e formações é o principal objetivo 
do Projeto Avaliação, que nasceu em 2008, 
tendo como apoiador a Fundação Itaú Social 
e, mais recentemente, o Instituto C&A.

De modo geral, nos anos de 2014 e 2013, 
o Projeto promoveu muita construção de 
conhecimento e disseminação, por meio dos 
Diálogos, publicações de artigos, elaboração 
de estudos de caso e apresentação de 
trabalhos, além de cursos EAD.

Nesta iniciativa, o Instituto Fonte reforça 
sua escolha e compromisso com o 
desenvolvimento da avaliação no campo 
específico dos projetos sociais desenvolvidos 
por essas organizações, na sua relação com 
financiadores, públicos-alvo, sociedade 
etc. Uma de suas ações sistemáticas mais 
reconhecidas no campo social é a promoção 
de debates gratuitos abertos ao público. 
Os chamados Diálogos reúnem convidados 
que são especialistas no tema da avaliação 
e gestores de organizações da sociedade 
civil dispostos a compartilhar os desafios e 
questionamentos que enfrentam no dia a dia.

TEMA DO CURSO DATA CIDADE PARTICIPANTES

As abordagens de avaliação 
no Brasil

26 de março  
de 2013

Rio de Janeiro 140

A integração entre 
avaliação e gestão no 
mundo real 

13 de junho  
de 2013

São Paulo 80 

O uso de indicadores 
educacionais na avaliação de 
iniciativas sociais: o caso do 
índice de desenvolvimento da 
educação básica – IDEB 
Confira também o vídeo!

26 de 
novembro  
de 2013

São Paulo 85

A formação de capacidade 
avaliativa em pessoas e 
organizações

02 de junho 
de 2014

São Paulo 125

Produção e usos de 
indicadores na avaliação de 
ações governamentais e do 
terceiro setor: intersecções, 
trocas e aprendizagens

14 de 
agosto de 
2014 

Fortaleza 31

A construção e o uso de 
avaliações em iniciativas 
sociais

08 de 
outubro de 
2014

Florianópolis 91

Como aprender com os erros 
nos processos de avaliação

5 de 
dezembro 
de 2014

São Paulo 50

http://institutofonte.org.br/
node/1167

http://www.institutofonte.org.br/
node/1179

http://www.institutofonte.org.br/
node/1212

http://www.institutofonte.org.
br/node/1239

http://www.institutofonte.org.
br/node/1242

http://www.institutofonte.org.
br/node/1245
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Além da sistematização de conhecimento 
sobre as práticas de avaliação contidas 
nos Diálogos, nesse período foram 
publicados outros conteúdos de referência, 
como o artigo na Revista Brasileira de 
Monitoramento e Avaliação: “Relato de 
pesquisa: Uma leitura sobre abordagens de 
avaliação, a partir da análise da prática de 
avaliadores” (pág.112 a 135). 

Ainda, com o apoio do Instituto C&A, o 
conteúdo já desenvolvido para o Projeto 
Avaliação ao longo dos anos foi adaptado 
para compor os dois primeiros cursos à 
distância desenvolvidos pelo Instituto Fonte 
para essa temática. 

Link para: http://aplicacoes.mds.
gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/
RBMAs/RBMA_03.pdf
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