Convocatória EVAL2017

LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
BRAZIL & LUSOPHONE AFRICA

CONVOCAM
instituições governamentais, organizações da sociedade civil, organismos regionais, avaliadores
e a comunidade acadêmica a desenvolver atividades conjuntas em torno da
Semana da Avaliação na América Latina e Caribe 2017
que ocorrerá entre 5 e 9 de junho de 2017.

O que é?
A Semana da Avaliação na América Latina e Caribe (EVAL 2017) é um ponto de encontro do
qual participam o setor público, a sociedade civil e a comunidade acadêmica com a organização
de diferentes atividades para gerar espaços de pesquisa e discussão sobre a importância do
monitoramento e avaliação para a melhoria contínua de políticas e programas públicos nos países da América Latina e Caribe.

Objetivos:
1. Gerar um espaço plural no qual acadêmicos, gestores de políticas públicas e membros de organizações da sociedade civil compartilhem e discutam enfoques, estratégias, metodologias, experiências e resultados de avaliações, visando a melhoria de programas públicos na América
Latina e Caribe.
2. Promover o uso da avaliação nas políticas e programas públicos do país.

Dinâmica

Os interessados deverão acessar o site do FGV/EESP Clear para registrar uma ou mais atividades. Após um período de seleção, serão
publicadas e informadas as atividades aceitas. Cada participante
aceito deverá completar e enviar uma ficha descritiva com informações detalhadas sobre a atividade para que seja integrada à Agenda
EVAL 2017.
Uma vez finalizada a EVAL 2017, os participantes deverão completar uma ficha informe
por atividade realizada e enviá-la, acompanhada de 5 fotografias de alta resolução, para a
elaboração das Memórias da EVAL 2017.

1.

Registro de atividades

Os interessados em participar poderão registrar uma ou mais atividades (em português) de
1º de fevereiro a 16 de março de 2017 pelo website do centro CLEAR para a América Latina e
Caribe: http://www.clear-la.org, propondo duas datas tentativas para a realização da atividade.
As atividades que podem ser registradas são:
a) Conferências
b) Cursos e workshops
c) Mesas redondas

d) Apresentações de projetos específicos de avaliação e monitoramento cidadão
e) Programas de rádio e televisão
f) Seminários
g) Outras atividades que cumpram com os objetivos da semana EVAL 2017

2.

Processo de seleção

O processo estará a cargo dos convocadores, os quais levarão em conta a qualidade, diversidade e relevância do conteúdo das atividades propostas.

3.

Publicação das atividades aceitas

As atividades aceitas serão publicadas em 3 de abril de 2017 no site e redes sociais do FGV/
EESP Clear. Além disso, os responsáveis por cada atividade serão se notificados por e-mail.

4.

Integração da Agenda EVAL 2017

Depois da publicação dos resultados, cada participante deverá enviar uma ficha descritiva
por atividade ao e-mail clear.fgv@fgv.br com as informações demandadas. O período para recebimento de fichas será entre 4 e 14 de abril de 2017.

5.

Publicação da Agenda EVAL 2017

A Agenda EVAL 2017 será publicada em 28 de abril de 2017.

6.

Recebimento de fichas informe

Ao fim da semana EVAL 2017, será enviada aos participantes uma ficha informe, que deverá
ser preenchida para cada atividade realizada e enviada ao e-mail clear.fgv@fgv.br com cinco
fotografias de alta resolução (ao menos 10 megapixels) por atividade. Estes insumos serão utilizados para a elaboração das Memórias da EVAL 2017 .
Após enviar a ficha informe, cada instituição receberá uma certificação digital que atestará a
participação na EVAL 2017.

7.

Memórias da Semana da Avaliação na América Latina e Caribe

Ao fim da EVAL 2017, será compartilhado um arquivo digital com suas memórias no site do
FGV/EESP Clear (http://www.fgv.br/eesp/clear), nas redes sociais dos convocadores e via email para os participantes.

Calendário

Etapas

Data

Publicação da convocatória

31 de janeiro

Registro de atividades

1 de fevereiro – 16 de março

Período de seleção

17 de março – 3 de abril

Publicação de atividades aceitas

3 de abril

Recebimento de fichas descritivas
Publicação da Agenda EVAL 2017

4 - 14 de abril
28 de abril

Semana da Avaliação na América Latina e Caribe 2017

5 - 9 de junho

Recebimento de fichas informe

12 - 23 de junho

Responsabilidades dos participantes:
1. Enviar suas propostas dentro do tempo e formato solicitados.
2. Coordenar a realização do evento proposto (conteúdo e logística).
3. Manter estreita comunicação e coordenação com as instituições convocadoras.
4. Completar a ficha descritiva da atividade para inclusão na agenda da EVAL 2017.
5. Difundir em redes sociais a agenda das atividades.
6. Documentar a atividade (de forma gráfica e escrita) e enviar o informe de atividade aos
convocadores.

Responsabilidades dos convocadores:
1. Difundir a convocatória e a agenda da EVAL 2017 em redes sociais institucionais.
2. Colaborar para a seleção de atividades a integrarem a agenda da EVAL 2017.
3. Aprovar a agenda da EVAL 2017.
4. Participar dos eventos de inauguração e encerramento da EVAL 2017.
5. Difundir as Memórias da EVAL 2017 em meios de comunicação institucionais.

Considerações finais
1. A participação na EVAL 2017 implica a aceitação dos termos desta Convocatória.
2. A interpretação dos mesmos ou de qualquer aspecto não discriminado corresponde somente
às instituições convocadoras.
3. Não haverá apelação em caso de não aceitação de uma atividade.
4. O não cumprimento das responsabilidades das instituições participantes causará a eliminação da atividade da agenda da Semana.
5. Qualquer caso não previsto na presente convocatória será resolvido pelas instituições convocadoras.

Dados para Contato
Aline D’Angelo
aline.campos@fgv.br

