
Programa  

Lei 17.734/13 - Criação do Programa Família Paranaense 

MONITORAMENTO 

& AVALIAÇÃO 



Os processos de Monitoramento e Avaliação, têm 

importância fundamental para a gestão estratégica do 

Programa Família Paranaense. 

 

São processos desafiadores por conta da complexidade 

intrínseca ao Programa - Arranjo institucional (órgãos 

Estaduais e municípios) - diversidade de instrumentos a 

serem monitorados. 

 

PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE:  

Monitoramento & Avaliação  



PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE:  

Monitoramento & Avaliação  

361 municípios 
19 Secretarias/ 

Órgãos Estaduais 

 

61 ações de 6 eixos  

totalizando 157.151  

Ações Pactuadas 

Diagnóstico familiar  

compondo 19 indicadores  

do IVF-PR  

+ 69 questões dos aspectos  

para investigação 

31.334 Famílias  

Incluídas 

6 eixos compondo  

as Condições Mínimas 



O Monitoramento e a Avaliação se estruturam 

considerando as seguintes dimensões: 

 

Gestão SEDS 

Arranjo Institucional 

Famílias 

Unidade Gestora  
Estadual (UGE),  

Comitês Regional,  
Municipal e Local; 



Monitoramento 

• Muito mais do que apenas medir, os trabalhos se 
direcionam na construção de um processo sistemático de 
verificação das informações, para subsidiar as instâncias 
de gestão, monitorando os “rumos” do Programa. 

   

• Realizado continuamente 

 

• Plano operacional 

 

• Equipe interna 

 

• Sistema Informatizado – ampliação com os sistemas 
estaduais 

 



PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE: Monitoramento  

O monitoramento do Programa Família Paranaense  

norteia-se pelos indicadores relativos à: 

 Famílias Incluídas; 

 Ações Pactuadas; 

 Evolução do IVFPR;  

 Condições Mínimas; 

 Desligamento das famílias; 

 Recursos: 

 Benefícios – Renda e Luz Fraterna; 

 Cofinanciamento (Convênio e Repasse Fundo a 

Fundo) 



CONDIÇÕES MÍNIMAS 

Documentação Civil Básica 
Certidão de nascimento e RG para maiores de 14 anos. 

Saúde 
Acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes); 

Acompanhamento de pré-natal;  

Vacinação para crianças de até 1 ano. 

Assistência Social 
Reversão da situação de trabalho infantil. 

Educação 
Vagas, matrículas e acompanhamento das crianças e adolescentes de  

6 a 14 anos. 

Trabalho 

Renda mensal superior a R$ 77,00 per capita. 

Saneamento Básico 
Acesso a água tratada às famílias rurais em pelo menos 1 torneira da casa. 

 



PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE: Monitoramento  

  

BID 

 
 Matriz de Resultados  

 

 Relatório de Monitoramento e Progresso (PMR)  



Matriz de Resultados 

Indicadores de Impacto Meta Fonte

Porcentagem de famílias que melhoram seu acesso e uso de 

serviços em educação, saúde e desenvolvimento sócio produtivo

Incremento de 

30 pontos 

porcentuais

Sistema de 

Informação do 

Programa

Porcentagem de famílias que tenham melhorado seu índice de 

habilitação psicossocial

Incremento de 

20 pontos 

porcentuais(3)

Pesquisa a ser 

contratada

Porcentagem de famílias abordadas pelo programa que ao 

concluírem 24 meses de acompanhamento, estão desenvolvendo 

iniciaticas de habilitação social por conta própria 

Incremento de 

30%

Pesquisa a ser 

contratada

É o instrumento pelo qual o Banco monitora o Programa em suas 
metas físicas.  

 
É composta por 26 indicadores, divididos em: 



Matriz de Resultados 

Indicadores de Resultado Intermediário Meta Fonte

Porcentagem de famílias que após um ano de pactuação do plano de ação, têm 

ao menos, 35% das ações do plano de ação realizadas.
60%

Sistema de 

Informação do 

Programa

Porcentagem de pacientes crônicos (diabetes e hipertensão) presentes nas 

famílias participantes acompanhados pelos serviços de saúde de acordo com os 

protocolos 

70%

Sistema de 

Informação do 

Programa

Porcentagem de mulheres grávidas do programa que cumpriram com os 

controles pré-natais obrigatórios 
70%

Sistema de 

Informação do 

Programa



Matriz de Resultados 

Indicadores de Resultado final Meta Fonte

Porcentagem de famílias atendidas pelo Subcomponente 2.1 que vivem em 

casas com materiais permanentes e pisos firmes 
100%

Informe Semestral do 

Programa

Porcentagem de famílias beneficiárias do Subcomponente 2.1 que têm acesso à 

água encanada em seu domicílio 
100%

Informe Semestral do 

Programa

Porcentagem de domicílios beneficiários do Subcomponente 2.1 com 

eliminação de esgoto 
100%

Informe Semestral do 

Programa

Porcentagem de famílias que, após dois anos de pactuação do plano de ação, 

têm ao menos, 60% das ações do plano de ação realizadas. 
60%

Sistema de Informação 

do Programa

Porcentagem de meninos e meninas de 6 a 14 anos fora da escola que foram 

incorporados e permaneceram nas escolas após dois anos de acompanhamento 
50%

Sistema de Informação 

do Programa

Porcentagem de mulheres e homens participantes de ações de inclusão 

socioprodutiva (economia solidária) que tiveram uma melhoria de renda
60%

Sistema de Informação 

do Programa

Variação de porcentagem de municípios participantes com CRAS adequado às 

normas de Recusos Humanos, de acordo com a NOB RH SUAS ao final do 

Programa  

30%
Sistema de Informação 

do Programa

Porcentagem de pessoas que participaram da capacitação sobre a metodología 

do Programa que atingiram pelo menos nota 7 na prova de conhecimento
80% Testes de conhecimento



Matriz de Resultados 

Componente 1 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Meta

Planos de Ação Familiar elaborados e pactuados com a família 

beneficiária
4.720 3.870 4.470 4.470 4.470 22.000

Incentivos fundo a fundo para ações de assistência social nos 

municípios
130 130 130 130 130 130

Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social 53 53 53 53 53 53

Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense" 30.000 10.000 0 0 0 40.000

Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (STDS) (1) 0 500 1.080 1.080 820 3.480

Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB) 700 1.500 1.500 1.200 700 5.600

Famílias participantes de novos projetos de inclusão sócio 

produtiva em funcionamento (economia solidaria) (2) 0 220 340 0 0 560

Indicadores de Produto



Matriz de Resultados 

Componente 2 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Meta

Famílias que recebem casas novas 0 96 77 159 262 594

Lotes regularizados 0 41 83 62 142 328

CRAS construídos e em funcionamento 0 6 10 6 0 22

CREAS construídos e em funcionamento 0 3 3 2 0 8

Componente 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Meta

Pesquisas e estudos realizados 2(3) 0 1(4) 1(5) 3(6) 7

Número de participantes nas capacitações do programa(7) 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 12.300

Módulos do Sistema de Informações Gerenciais desenhado e 

em funcionamento 
0 3(8) 3(9) 0 0 6

Indicadores de Produto



O PMR é o instrumento pelo qual o BID monitora o Programa, 

por meio da interligação entre o resultado físico e o financeiro. 

 

Desse resultado deriva as decisões do BID para mensurar a 

performance do Estado na continuidade do financiamento do 

Programa.  

 

Os indicadores utilizados para subsidiar o monitoramento  da 

PMR são os descritos na Matriz BID, denominados como 

indicadores de produto. 

Relatório de Monitoramento e Progresso (PMR)-BID 



Canais de Divulgação  

Sistemática das Informações 

de Monitoramento: 

Painel de Monitoramento do Sistema Informatizado 

Business Intelligence 



BUSINESS INTELLIGENCE - BI 

- Acesso para os Escritórios Regionais 

- Descentralização 

- Capacitação 

- Informação em tempo real 

 

- Acesso para os integrantes da Unidade Gestora 
Estadual 

 

 



• Verifica o alcance dos resultados, a eficiência, a  
eficácia e o impacto do Programa 

 

• Realizado em determinados momentos com intervalos  
mais longos 

 

• Plano estratégico 

 

• Avaliadores externos 

 

  

Avaliação 



 

Pesquisa de Impacto – Diz respeito à identificação das relações de causalidade 
entre a intervenção do Programa e os resultados, por meio de pesquisa de 

campo, com grupos de tratamento e controle.  
 

Pesquisa de Habilitação Psicossocial – Medir os efeitos da participação no 
Programa sobre atitudes, disposições e práticas para a superação da 

vulnerabilidade, além de permitir capturar variáveis psicossociais em dimensões 
tais como apoio social, autoestima, orientação para o futuro, entre outras.  

 
Pesquisa de Avaliação Social - Avaliar os efeitos da participação no programa 

sobre a capacidade das famílias de empreender outras iniciativas que vão além 
do vínculo com instituições e seus respectivos serviços, como por ex., práticas de 

economia/poupança, iniciativa de melhoria do lar, entre outras. 
 

Pesquisa para Ações de Qualificação Profissional - Avaliar as principais demandas 
de qualificação profissional do público alvo do Programa, levando em 
consideração as potencialidades locais, visando a geração de renda. 

VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO - AVALIAÇÃO 
PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE: Avaliação  



UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE 

 

OBRIGADA! 

 

familiaparanaense@seds.pr.gov.br  

 

 (41) 3210-2508 


