
Encontro do GT AVALIAÇÃO 22/11/2019 - FSP/USP (Sala Reinaldo Ramos) 
 

Participantes:  
Ana Cláúdia Figueiró  
Adriana Falangola 
Elen Castanheira  
Gisela Cardoso 
Juliana, Marcela, Santusa (ENSP) 
Keila Brito 
Leonor Pacheco  
Marilia Louvision 
Marly Cruz 
Oswaldo Tanaka 
Patricia Coelho 
Sydia Oliveira 
  

 

1. No início da reunião foi feito um resgate das ações desenvolvidas no 

último triênio pelo GT 

2. Neste momento, foi retomada a discussão a respeito da instituição dos 

cinco grupos de trabalho que ocorreu durante o congresso de políticas 

em Natal/RN (2017), os quais foram reagrupados, posteriormente, em 

três frentes: identidade do GT (recuperação da memória, mapeamento 

e sistematização das contribuições para o campo), formação 

(contribuição para a graduação e pós-graduação em saúde coletiva e 

para os trabalhadores, gestores e usuários do SUS) e disseminação, 

cooperação e compartilhamento (publicizar e articular o conhecimento 

existente e contribuir com as políticas públicas).   

3. A partir desta retomada, Marly, que compõe o grupo identidade, 

apresentou o resultado do mapeamento nacional realizado pelo grupo, o 

qual resultou em um artigo científico publicado na Revista Saúde em 

Debate (http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v43n122/0103-1104-sdeb-43-122-

0657.pdf) 

4. Após apresentação de Marly, Patrícia colocou que pode contribuir com 

o mapeamento por meio do resgate/atualização de trabalho realizado 

previamente com outros pesquisadores e Marly reforçou que também 

pode resgatar/atualizar material de outros trabalhos desenvolvidos para 

além do GT que podem contribuir com o enriquecimento do 

mapeamento da avaliação. Ambas ficaram de trabalhar juntas, com a 
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possibilidade de identificar alguns alunos que possam colaborar com 

essa produção (Previsão de reunião para esta atividade: 2020.1). 

5. Foi destacada a importância do GT, a partir da identificação dos grupos 

de pesquisa, obtida por meio do mapeamento realizado pelo grupo 

identidade, desenvolver estratégias que favoreçam a articulação e 

integração dos diferentes grupos de pesquisa, a fim de formar uma rede 

nacional de avaliação. 

6. Sobre os encontros descentralizados, Keila informou que houve a 

convocação para o encontro descentralizado para a região Nordeste, a 

qual, a princípio contaria com representações de Pernambuco e Rio 

Grande do Norte, porém só foi possível ocorrer efetivamente com os 

membros de Pernambuco. O mesmo ocorreu em 20 de novembro no 

IAM/FIOCRUZ, já sendo agendado um novo encontro para dezembro. 

Foi reforçada a importância da manutenção e fortalecimento dos 

encontros descentralizados do GT, incluindo a organização de eventos 

locais de avaliação. A princípio, a convocação foi restrita a membros 

oficiais do GT, porém com possibilidade de abertura para outros 

interessados para os próximos encontros.   

7. A atualização/alimentação da página do GT de avaliação no site da 

ABRASCO foi outro ponto bastante discutido, sendo ressaltado o 

cuidado para não tornar um site um depósito de materiais e informações 

desordenadas, sendo importante manter a sua dinamicidade, de 

maneira criativa e sustentável. Foi proposto o registro de notícias, cursos 

e eventos acerca do tema de avaliação considerados relevantes pelo 

grupo, além da seleção e incorporação de materiais (artigos/ sugestões 

de livros) dos diferentes campos da avaliação, sendo sugerido verificar a 

possibilidade de agregar o material por linhas de avaliação. Outro 

aspecto importante foi a inclusão da memória do GT no site, incluindo 

vídeos de pessoas históricas da avaliação e outros.  

8. Ainda a respeito da atualização do site, será compartilhado com os 

membros do GT o texto inicialmente proposto para ser inserido na 

abertura da página, para que quem tiver interesse possa contribuir com 

mesmo antes da sua inclusão (será enviado até dia 06/12/2019 e 

aguardaremos retorno até o dia 13/12/2019). 



9. Foi informado que nos dias 5 e 6 de dezembro, Elizabeth Moreira e 

Leonor Pacheco estarão na reunião do DECIT/MS sobre avaliação de 

impacto e darão retorno para o grupo. 

10. Leonor sugeriu para o GT a produção de um guia de avaliação nacional 

baseado no “American Evaluation Association Guiding Principles For 

Evaluators”, sendo acatado pelo grupo que a mesma poderia assumir a 

coordenação para construção deste material e o mesmo seria incluído 

no site. 

11. Por fim, foi discutido o papel da participação do GT no congresso 

de políticas deste ano. Tanaka iniciou contextualizando como estava 

sendo pensado o congresso a partir de temas específicos. Foram sendo 

sugeridas diferentes atividades e mesas que envolvesse o GT, porém, 

foi destacado que estas precisavam estar em consonância com os 

temas apresentados. Neste sentido, será encaminhado por escrito aos 

membros do GT os temas para que se possa pensar a inserção do 

grupo nestes espaços. 

 


