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Esta publicação tem como objetivo socializar as conferências e os trabalhos apresentados
durante o I Seminário Internacional & III Seminário de Modelos e Experiências de Avaliação de
Políticas, Programas e Projetos - III SEMEAP, evento que foi organizado pelo grupo ARCUS - Ações
em Rede Coordenadas no Universo Social, e que aconteceu nos dias 11 e 12 de março de 2010,
nos Centros de Filosofia e Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de
Pernambuco.
A temática central do III SEMEAP avaliação de políticas, programas e projetos assume relevância
acadêmico-científica nos últimos dez anos e avança no propósito de aprofundar o debate, efetuar
o intercâmbio intelectual e estabelecer articulações e parcerias entre organizações, pesquisadores,
profissionais e estudiosos da temática. Avaliação de políticas, programas e projetos ganha espaço,
sobretudo, na agenda pública brasileira como base do diálogo político entre os principais responsáveis
e atores coletivos envolvidos pela e na gestão da coisa pública. Contribuir para esse debate foi o
móvel do III SEMEAP e permanece agora sob a forma de uma publicação.
O I Seminário Internacional e III Seminário de Modelos e Experiências de Avaliação de
Políticas, Programas e Projetos (III SEMEAP), foram motivados assim pela necessidade de socializar
conhecimentos produzidos e sistematizados a partir de pesquisas e estudos avaliativos, bem como
estabelecer intercâmbios e a troca de experiências entre profissionais e técnicos das iniciativas pública
e privada. Renovar e ampliar os conhecimentos existentes no campo da avaliação, empreender novas
discussões, comparar estudos e criar espaços para divulgar publicações são essenciais para fazer
avançar esse campo de estudo, pesquisa e preocupação científica.
O III SEMEAP, especificamente, teve por objetivo fomentar e articular o debate em torno dos
modelos e metodologias de avaliação de políticas, programas e impactos, com palestras, apresentação
de trabalhos orais e em pôster e rodas de diálogo. Pretendeu-se, ainda, apontar novas perspectivas
frente aos desafios atuais encontrados no campo dos diversos tipos de avaliação, além de apresentar
à comunidade acadêmica e profissional de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento parte do
trabalho que vem sendo realizado pelo Arcus com a intenção de ampliar, articular e inseri-lo em redes
de pesquisas.
Este livro contém os quatro textos das conferências e os vinte trabalhos que foram examinados
e aprovados pela Comissão Científica na modalidade oral nos dois eixos: modelos e metodologias
de avaliação de políticas, programas e projetos e experiências de avaliação, além dos resumos dos
trabalhos e da Programação Geral do evento.

