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Conceito de monitoramento e avaliação :

a) Monitoramento: atividade regular de coleta e regi stro 
de informações e indicadores para a gestão de 
programas, podendo indicar, inclusive, necessidade 
de mudanças durante a execução (não é cobrança, 
representa um instrumento para o aperfeiçoamento 
do programa).

b) Avaliação: pesquisa em períodos específicos para a 
mensuração do impacto do programa, com a 
produção de indicadores mais detalhados.         



A experiência do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(IPARDES)

• Anos 1980: avaliações do Prorural (BID) e 
Paraná Rural (BIRD).

• Anos 1990 e 2000: avaliação do 
Projeto Paraná 12 Meses (BIRD).

• Anos 2010 (em andamento): monitoramento e avaliação  
do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do 
Paraná (BIRD)  =>  avaliação do Prorural –
Regularização Fundiária.

• Anos 2010 (em andamento): avaliação do 
Programa Fam ília Paranaense (BID).



Proposta de Avaliação do Programa Fam ília 
Paranaense

•Método “quase experimental”, por conta da não 
arbitrariedade na seleção de beneficiários.

•Amostra representativa para o conjunto do programa.

•Grupos tratamento (2,1 mil fam ílias) e controle (4,2 mil).

•Pareamento: propensity matching score.

•Pesquisa em setenta municípios nos anos de 2016 
(linha de base) e 2018.



Proposta de Avaliação do Programa Fam ília 
Paranaense

•Levantamento de aproximadamente 70 variáveis, divid idas 
entre as dimensões educação, trabalho e renda, saúd e, 
condições de vida e serviços socioassistenciais.

Exemplos:

* Crianças de 0 a 5 anos sem acesso à educação infanti l.

* Crianças de 06 a 14 anos fora da escola.

* Jovens de 14 a 18 anos que frequentam o ensino m édio.



Proposta de Avaliação do Programa Fam ília 
Paranaense

Exemplos:

* Renda familiar mensal.

* Renda familiar per capita mensal.

* Famílias com insuficiência de renda.

* Visitas do agente de saúde nos últimos 12 meses.

* Crianças sem vacinação obrigatória.

* Domicílios com abastecimento de água.

* Domicílios sem coleta de lixo.

* Visitas da assistência social nos últimos 12 meses .

* Participação em atividades do CRAS nos últimos 12 meses.
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