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CONVITE
 

O programa de Pós Graduação em Avaliação de

Políticas Públicas, o Mestrado de Avaliação de

Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará e

o Programa de Pós Graduação em Educação da

Universidade Federal de Ouro Preto convidam para

cursar a disciplina AVP0010 - TÓPICOS ESPECIAIS
EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS II (2021.1
- T01), a ser ofertada institucionalmente entre os

meses de maio e setembro de 2021. 



A DISCIPLINA
 

A disciplina problematiza o campo da avaliação em suas

dimensões políticas, epistemológicas, analíticas e

metodológicas. Tomando como ponto de partida

epistemologias inovadoras de avaliação nos e a partir dos

territórios geopolíticos do Sul, aprofunda cenários políticos

contemporâneos e modelos contra hegemônicos de

avaliação, em oposição às agendas neoliberais. 

Por meio de sessões temáticas, coordenadas pelos

professores e por especialistas convidado/as, estimulará

reflexões e debates a partir de perspectivas que afirmam e

buscam interfaces entre a avaliação, a gestão pública e a

sociedade nos contextos brasileiro e latino-americano

contemporâneos.



SESSÕES TEMÁTICAS

O campo da avaliação: entre hegemonias e contra
hegemonias

Avaliação, democracia e direitos humanos na
América Latina

Decolonialidade: o pensamento latino-americano no
campo da avaliação

Participação social na avaliação

Interseccionalidade e avaliação de políticas públicas

Avaliação e gestão social

Implementação e avaliação de políticas públicas

Avaliação de políticas públicas sobre a perspectiva
da gestão progressista
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DETALHAMENTO DA DISCIPLINA

Os encontros acontecerão via Google Meet

Encontros quinzenais, às quartas-feiras e,

excepcionalmente, às segundas- feiras, das

17h30 às 19h30

Início das aulas: 2ª quinzena de maio de 2021
Término das aulas: 1ª quinzena de setembro de 2021

Contato para matrícula: ppgapp@ufc.br

Prazo final para a realização das matrículas: 29 de
abril de 2021


