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CURSO DE INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMPACTO PARA A ÁFRICA LUSÓFONA 

 

1. Objetivos de Aprendizagem 

 

O objetivo geral do curso é capacitar oficiais de governo, membros da comunidade acadêmica e da sociedade 

civil de países da África Lusófona em conceitos básicos sobre avaliação de impacto de políticas públicas no 

contexto da gestão baseada em evidências. Ao final do curso, os/as participantes serão capazes de 

compreender, acompanhar e interpretar uma avaliação de impacto executada por especialistas. Tem-se como 

objetivos específicos: 

 

I. Conhecer os tipos de perguntas que as avaliações de impacto podem responder e sua importância no 

contexto de tomada de decisão baseada em evidências; 

II. Compreender os principais conceitos relacionados à avaliação de impacto e seu papel no ciclo de 

políticas públicas; 

III. Familiarizar-se com ferramentas e técnicas para medir e avaliar o desempenho de políticas públicas; 

IV. Entender conceitos básicos de métodos experimentais e não experimentais de avaliações de impacto; 

V. Capacitar-se para acompanhar a elaboração de um plano de avaliação e para escolha de método mais 

adequado.  

 

 

2. Carga Horária  

 

O curso será realizado em plataforma online (Zoom), com duração total de 25 horas, distribuídas em 9 (nove) 

sessões. A aula inaugural do curso será aberta ao público em geral, transmitida ao vivo no dia 26/10/2020, 

segunda-feira, e terá duração de uma hora, nos seguintes fusos horários: 14:00-15:00 (horário de Cabo Verde), 

15:00-16:00 (horário de Guiné-Bissau), 15:00-16:00 (horário de São Tomé e Príncipe), 16:00-17:00 (horário de 

Angola) e 17:00-18:00 (horário de Moçambique). 

As demais sessões, exclusivas para os participantes inscritos, terão três horas de duração cada, às terças e 

quintas-feiras, com início no dia 27/10/2020 e término no dia 19/11/2020. O horário das sessões será entre 

12:00-15:00 (horário de Cabo Verde), 13:00-16:00 (horário de Guiné-Bissau), 13:00-16:00 (horário de São 

Tomé e Príncipe), 14:00-17:00 (horário de Angola) e 15:00-18:00 (horário de Moçambique).   

 

 

3. Metodologia 

 

Será utilizada a abordagem pedagógica de método ativo, buscando favorecer um forte envolvimento dos/das 

participantes e o compartilhamento de suas experiências práticas. O conteúdo será ministrado por meio de 

exposições orais, atividades práticas, discussões e trabalhos em grupos, em que deverão pôr em prática o que 

foi aprendido. Serão utilizados exercícios, exemplos práticos, enquetes e estudos de caso para aprimorar o 
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conhecimento e as habilidades técnicas. O curso contará com a participação de monitores que prestarão 

assistência aos grupos na elaboração das atividades. A última aula do curso será dedicada à apresentação dos 

planos de avaliação desenvolvidos por meio de trabalho em grupos, com a participação de especialistas 

convidados/convidadas para avaliação dos trabalhos. 

 

 

4. Conteúdo do Curso 

 

O programa das aulas está organizado da seguinte forma: 

 

Aula Data Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

1 26/10/2020 Gestão com Base em 
Evidências: o Papel da 
Avaliação de Impacto de 
Políticas Públicas 

Identificar a importância da avaliação de impacto no 
ciclo de políticas públicas  
Entender a relação da avaliação de impacto com outros 
tipos de avaliação 

2 27/10/2020 Avaliação Quantitativa Apresentações 
Conhecer os tipos de Avaliação Quantitativa e os 
componentes de um Plano de Avaliação  
Orientações para trabalho em grupo 

3 29/10/2020 Causalidade e Método 
Experimental 

Compreender conceitos de causalidade, identificação 
de grupos de tratamento e controle e método 
experimental de avaliação de impacto 

4 03/11/2020 Métodos Não-
Experimentais I 

Introduzir métodos não-experimentais de avaliação de 
impacto: regressão e pareamento 

5 05/11/2020 Métodos Não-
Experimentais II 

Conhecer outros métodos não-experimentais: 
diferença-em-diferenças e descontinuidade 

6 10/11/2020 Comparativo dos Métodos Relacionar vantagens e desvantagens de cada método 
e escolher um método adequado para avaliar uma 
política 

7 12/11/2020 Análise de Retorno 
Econômico e Social 

Compreender análises de custo-benefício e custo-
efetividade 

8 17/11/2020 Fontes de Dados e 
Pesquisa de Campo 

Identificar fontes de dados adequadas e compreender 
requisitos para coleta de dados primária 

9 19/11/2020 Apresentação dos Grupos Apresentar trabalhos em grupo desenvolvidos ao longo 
do curso: Plano de Avaliação para uma política 
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5. Bibliografia Sugerida 

 

- Avaliação de Impacto na Prática. Inter-American Development Bank and World Bank, segunda edição. 

Washington, DC, 2016. 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Avalia%C3%A7%C3%A3o-de-impacto-na-

pr%C3%A1tica-Segunda-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 

- Avaliação econômica de projetos sociais. Fundação Itaú Social. São Paulo, 2016. 

https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-

content/uploads/LIVRO_Av_Economica_2e_20160301_20170123.pdf  

 

- Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post, volume 2. Casa Civil da Presidência da 

República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, 2018. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/181218_avaliacao_de_politicas_publicas_vol2

_guia_expost.pdf 

 

- Guia para Avaliar Políticas Públicas | volume 4. E quando a política está em andamento? Avaliação ex post! 

Instituto Jones dos Santos Neves. Vitória, 2018.  

http://www.ijsn.es.gov.br/component/attachments/download/6421 

 

 

6. Requisitos para a Participação 

 

O público-alvo principal são oficiais de governo, membros da comunidade acadêmica e da sociedade civil de 

países da África Lusófona, que possuam interesse em aprofundar seus conhecimentos em metodologias de 

avaliação, demandar e acompanhar avaliações executadas por especialistas. É desejável que os/as 

participantes tenham conhecimento básico em estatística, mas não é necessário que tenham conhecimento 

prévio em avaliação de impacto. 

Para participar, será preciso descarregar de forma gratuita o programa Zoom (instruções de como fazê-lo serão 

enviadas aos/às participantes), sendo requerida conexão estável com a internet. Também é solicitado que o 

equipamento a ser utilizado para transmissão do curso possua câmera, com exceção da aula inaugural. O curso 

será ministrado integralmente em português. 

 

 

7. Requisitos Mínimos para Concessão de Certificado 

 

Para a obtenção do certificado, é necessário que o/a participante obtenha uma frequência de 75% das aulas e 

que participe das atividades em grupo desenvolvidas ao longo do curso, inclusive o trabalho a ser apresentado 

ao final do curso. O número de participantes será limitado a no máximo 15 (quinze), de forma a ser possível 

acompanhar o desenvolvimento de todos/todas ao longo do curso, com o apoio de monitores.  

 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Avalia%C3%A7%C3%A3o-de-impacto-na-pr%C3%A1tica-Segunda-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Avalia%C3%A7%C3%A3o-de-impacto-na-pr%C3%A1tica-Segunda-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/LIVRO_Av_Economica_2e_20160301_20170123.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/LIVRO_Av_Economica_2e_20160301_20170123.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/181218_avaliacao_de_politicas_publicas_vol2_guia_expost.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/181218_avaliacao_de_politicas_publicas_vol2_guia_expost.pdf
http://www.ijsn.es.gov.br/component/attachments/download/6421
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8. Equipe Facilitadora 

 

Coordenação Geral 

André Portela de Souza 

Professor Titular da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), coordenador 

do Centro de Microeconomia Aplicada (C-Micro) e diretor do FGV EESP Clear. 

 

Lycia Lima 

Professora do curso de Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) e vice-diretora do FGV EESP Clear. 

 

Assessoria Grupo Independente de Avaliação – Banco Mundial 
Gabriela Lacerda 

Mestranda em Ciências Sociais, foi Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e foi Secretária de Estado 

de Ações Estratégicas do Governo do Espírito Santo. 

 

Facilitadora 

Priscilla Bacalhau 

Doutora e Mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV 

EESP), e pesquisadora do FGV EESP Clear. 

 

Especialistas convidadas 

Amanda Arabage 

Doutora em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), 

possui graduação e mestrado em Economia pela mesma instituição. 

 

Lycia Lima 

Professora do curso de Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) e vice-diretora do FGV EESP Clear. 

 

Monitores 

Camila Soares 

Economista formada pela FACE/UFMG e com mestrado, também em economia, pelo PPGE/UFRJ, aluna de 

Doutorado do Programa de Administração Pública e Governo da EAESP/FGV. 

 

Gabriel Marcondes 

Economista formado pela FEA/USP, é aluno de mestrado em Economia pela Escola de Economia de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas (EESP FGV) e assistente de pesquisa no FGV EESP Clear.  
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