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Encontro Descentralizado - Nordeste GT de AVALIAÇÃO - 

ABRASCO 

Local: Sala de vídeo da biblioteca do Aggeu Magalhães-CPqAM/FIOCRUZ PE 

Horário: 10:00h às 12:00h 

Participantes: Ana Claudia Figueiró e Sydia Oliveira (CPqAM/FIOCRUZ), Keila 

Brito e Adriana Falangola (UFPE), Paulo Frias e Marina Mendes (GEAS/IMIP). 

 
RELATÓRIO-SÍNTESE 

 
 

O encontro foi iniciado com a apresentação dos participantes (Adriana 

Falangola, Ana Cláudia Figueiró, Keila Brito, Marina Mendes, Paulo Frias, 

Sydia Oliveira) e na sequência, Keila Brito, atual coordenadora do GT 

(partilhada com Elizabeth Moreira dos Santos), fez um breve resgate das 

atividades de mobilização dos membros do GT de Avaliação. A identificação e 

mobilização dos participantes foi inciada com encaminhamento de e-mails, a 

partir da relação de nomes e instituições, constante da lista de contatos, tendo 

recebido o retorno de 37 membros, atualmente inscritos no GT.  

Keila destacou a importância da realização do encontro local visando 

reativar as atividades do GT de Avaliação, tanto em suas atividades quanto na 

divulgação por meio do site da Abrasco. Discutiu-se sobre a percepção de um 

recuo na participação em alguns GTs após as eleições de 2018 e quanto ao 

momento oportuno para discutir o papel da avaliação neste momento de 

“desmonte do estado.” Os encontros estaduais e regionais representam novas 

estratégias, considerando a distância e a insuficiência de recursos financeiros 

para viabilizar o deslocamento dos diversos membros.  

Em seguida, Sydia apresentou brevemente os resultados do 

levantamento realizado pela equipe responsável por mapear os grupos de 

pesquisa referidos à avaliação em saúde por meio da plataforma Lattes, 

conforme deliberado na última reunião ampliada do GT de avaliação, em 

2018(ou 2017?).  



Discutiu-se na sequência a realização do seminário presencial do GT 

que acontecerá em São Paulo no dia 22/11/19 e terá como tema: Velhos e 

novos desafios da avaliação em saúde na atual conjuntura. A proposta 

inicial era fazer um encontro aberto ao publico pela manhã, com duas mesas. 

A tarde seria fechado aos membros do GT para compartilhamento dos 

encontros locais e encaminhamentos. Ao final, em reuniões da coordenação do 

GT, ficou definido a realização em apenas um turno, pela manhã, com a 

participação de membros convidados. Alguns membros poderiam estar 

presencialmente em São Paulo e para aqueles que não possam estar 

presentes e tenham interesse em acompanhar o evento será disponibilizado 

um link (plataforma zoom da Abrasco).  

O seminário tem como finalidade discutir o que foi possível avançar nos 

encontros regionais, as contribuições para o site do GT/ABRASCO, a 

participação do GT no congresso de  políticas, informes e encaminhamentos. 

  

A proposta é que os encontros locais viabilizem as seguintes atividades:  

1. Mapear as áreas de atuação dos membros em cada estado/região e as 

experiências desenvolvidas no campo da avaliação na localidade; 

2. Definir responsáveis (experts) para levantamento e indicação de documentos 

específicos para inclusão no site. 

Obs. A chamada para a reunião em Recife foi  para o GT Nordeste, contudo 

alguns representantes de estados como RN, CE e PB não puderam participar. 

 

Materiais da área de avaliação para inclusão no site: 

 

- Artigos, informações de eventos, vídeos, relatos das reuniões, aulas entre 

outros. Quanto ao fluxo, ficou acordado que os participantes desse encontro se 

comprometem a selecionar materiais relevantes e encaminhar para Keila, a 

qual ficará responsável de enviará para o setor da Abrasco. 

Alguns pontos relevantes foram destacados na reunião: 

- Considerando o cenário atual de desmonte das políticas públicas no pais, 

qual o papel da avaliação? 

- Planejamento da inserção da temática da avaliação no congresso de Políticas 

planejamento e gestão da Abrasco, em julho de 2020. Conversar inicialmente 



com Tanaka, discutir a proposta de uma mesa especifica sobre metodologias 

de avaliação para o evento. 

- Papel do GT para contribuir com a divulgação de conhecimentos e alimentar a 

produção científica. 

- Atualizar a relação dos participantes, com inclusão de nomes que não estão 

lista. 

- Como o GT pode favorecer a sustentabilidade/perenidade dos grupos de 

pesquisa em avaliação. Pensar na possibilidade de publicações conjuntas, 

formação de rede. 

- Encontrar formas de articular e agregar os membros do GT, iniciando por PE 

e RN. 

 

Como possíveis temas considerados relevantes no campo da Avaliação em 

Saúde para o próximo Congresso da Abrasco, foram apontados: 

- Teorias da avaliação de políticas públicas; 

- Avaliação econômica; 

- Compromisso ético e político da avaliação: acesso universal e 

responsabilização – Avaliação a serviço de quem; 

- Ciência da avaliação. 

 Também se ponderou que alguns temas poderiam ser deixados para 

reflexão em seminário de avaliação a ser definido para o próximo ano, 2020. 

 

 Propôs-se para o próximo encontro, agendado para o dia 11/12, 

trabalharmos juntos na identificação e seleção de materiais de interesse do 

grupo para alimentar a página do GT no site da Abrasco. 

  

Recife, 20 de novembro de 2019. 

Marina Mendes (GEAS/IMIP) 

Recife, 05 de dezembro de 2019. 

Ana Cláudia Figueiró (NESC/IAM-Fiocruz) 

 


