
Depois de dois anos de adaptações nos processos de Monitoramento, Avaliação e 

Aprendizagem devido à pandemia de Covid-19, 2022 será um período de novos desafios 

para a avaliação de programas, projetos ou até mesmo da atuação das instituições. 

Há um leque de opções para organizações que já estruturaram e realizam processos 

avaliativos ou aquelas que ainda desejam começar suas iniciativas.

Confira a seguir quais são as oportunidades para o campo avaliativo de acordo com os 

membros do conselho da Agenda de Avaliação do GIFE.   

D E S A F I O S 

O P O R T U N I D A D E S

Os desafios do monitoramento  
e avaliação em diferentes áreas 

PERSPECTIVAS PARA O CAMPO 
DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO 
E APRENDIZAGEM EM 2022 

Este infográfico integra o Especial redeGIFE sobre Monitoramento, Avaliação e 
Aprendizagem. Acesse aqui todos os especiais produzidos pelo GIFE. 

Preparação
•  reservar recursos financeiros 

próprios para a avaliação

•  conscientizar sobre 
a importância do 
monitoramento e da avaliação 
para o aprimoramento das 
capacidades organizacionais

•  profissionalizar o campo 
avaliativo no Brasil

Investimentos 
e negócios de 

impacto 
Cenário: ao mesmo tempo que 
as práticas de monitoramento 
e avaliação são promissoras 
nesse campo, há o desafio 
da institucionalização dos 
processos, a criação e a adesão 
a rituais, bem como o uso de 
recursos financeiros específicos 
para esse fim, além do inves-
timento no desenvolvimento  
de competências técnicas 
para avaliar. 

Divulgar  
as Diretrizes para a 
Prática de Avaliação no 
Brasil

Acesse aqui.

Apoiar  
a construção de 
sistemas e processos 
de monitoramento 
e avaliação nas 
organizações

Relacionamentos
•  disseminar conhecimento e 

informação

•  alinhar percepções e 
expectativas de quem 
contrata e quem realiza 
avaliação

Educação

Cenário: 2022 é o ano de 
publicação do quarto ciclo 
de monitoramento do Plano 
Nacional de Educação (PNE). 
Entretanto, a crise de coleta e 
tratamento de dados no Brasil, 
como os censos populacionais, 
da educação básica e superior 
- que estão atrasados -, pode 
prejudicar o monitoramento e, 
consequentemente, a elaboração 
de próximos passos visando a 
melhoria da educação brasileira.

Ampliar  
e promover 
competências 
e habilidades de 
avaliação

Promover 
maior conexão 
entre avaliação e 
sustentabilidade

Processo
•  criar processos e rituais

•  desenhar e pensar em 
processos de avaliação mais 
enxutos e estratégicos 

•  institucionalizar práticas de 
avaliação

•  ampliar a atuação para 
territórios e públicos pouco 
alcançados

•  promover equidade e 
diversidade dos processos de 
monitoramento e avaliação

Meio ambiente 
e mudanças 
climáticas 

Cenário: 2022 será um 
ano importante para a 
agenda climática, que está 
orientada para demandar mais 
comprometimento com políticas 
e práticas de preservação por 
parte de candidatos, tendo em 
vista o processo eleitoral e o 
desmonte da área nos últimos 
anos. 

Investir  
em comunicação 
e divulgar 
conhecimentos

Desenvolver 
metodologias à 
distância, mas que 
consigam estabelecer 
proximidade com 
beneficiários de ações 
e programas para 
entender o impacto em 
suas vidas. 
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https://gife.org.br/category/especial-redegife/
https://avaliacao.gife.org.br/publicacao/diretrizes-para-pratica-de-avaliacoes-no-brasil

