Assunto: Pesquisa de Mapeamento EvalPartners
Introdução
A IOCE (Organização Internacional para Cooperação em Avaliação) e a UNICEF, conjuntamente
com outras grandes organizações (veja Patrocinadores abaixo), lançaram uma iniciativa para
aumentar as capacidades em avaliação da sociedade civil em geral, e Organizações
Voluntárias de Avaliadores Profissionais (VOPEs) 1 em particular. Um link para uma
introdução de 5 páginas sobre o Projeto EvalPartners está disponível no canto superior direito da
página da IOCE na internet (www.IOCE.net).
Proposta da pesquisa e relevância para a profissão avaliação
Uma parte importante da iniciativa Evalpartners é um mapeamento da situação atual das VOPEs
ao redor do mundo. Embora exista um banco de dados e registro de mais de 136 VOPEs
nacionais, regionais e internacionais na página da IOCE na internet (www.IOCE.net), para
algumas nós conseguimos apenas ter seus nomes e informações básicas de contato. Para
algumas, nós temos um perfil de uma página. No entanto, é tempo de confirmar e atualizar essas
informações. E ainda ganhar um entendimento mais profundo sobre o que as VOPEs estão
fazendo, em geral, e, mais particularmente, o que estão fazendo para promover capacidades
avaliativas de avaliadores individuais bem como para promover a demanda por e o uso de
avaliações pelos governos e outras instituições.
Processo
Nós o convidamos a responder à pesquisa em anexo representando sua organização – ou delegar
esta tarefa a alguma outra pessoa que esteja adequadamente informado e disposto a fazê-lo.
Nota: o prazo para envio de suas respostas é 04 de abril de 2012 ou o quanto antes.
Há duas seções: a primeira é uma versão atualizada do perfil básico da IOCE. As informações
fornecidas em sua resposta a esta seção serão divulgadas no site da IOCE (www.IOCE.net) e
relacionadas com o mapa mundial que localiza as VOPEs. Responder a esta primeira seção
deverá ser a sua prioridade. Sem isso nós não teremos evidências suficientes para manter a
sua VOPE na base de dados e na página da IOCE na internet.
As respostas à questões da segunda seção serão incluídas no anexo da versão eletrônica
completa do Relatório EvalPartners (veja abaixo) e compartilhadas numa página de internet
dedicada a esta proposta.
Nota: Como parte da Iniciativa EvalPartners nós estamos interessados em aprender mais sobre
como VOPEs promovem construção de capacidades em avaliação em 3 dimensões:
•
•
•

Fortalecimento de capacidades institucionais de VOPEs (como organizações);
Fortalecimento de capacidades individuais dos membros (habilidades técnicas de
indivíduos para conduzir avaliações de qualidade);
VOPEs são capazes de exercer um papel estratégico em seus países, promovendo um
ambiente para avaliação, contribuindo para políticas e sistemas nacionais de avaliação, e
a demanda para e o uso de avaliações.

Além de prover respostas a este questionário, caso você disponha de qualquer documentação
que forneça informações mais detalhadas do tipo que está sendo solicitado aqui, nós
apreciaríamos que você compartilhasse conosco.
Nós o convidamos a responder ao questionário anexo, e, então, enviar para o e-mail:
IOCE@earthlink.net
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"Dada la confusión causada por los diversas denominaciones utilizadas para describir a estos grupos, se ha
introducido el término Organizaciones Voluntarias de Evaluadores Profesionales (OVEPs, o bien VOPEs por
sus siglas en Inglés). El mismo incluye a las asociaciones o sociedades formalmente constituidas, así como a
las redes informales. Además, es importante recordar que la membresía a estas instancias deberían estar
abiertas no sólo a los que producen evaluaciones, sino también a aquellos que las comisionan y utilizan. "

Como isso será usado? A profissão de avaliação expandiu e amadureceu notadamente nas
últimas décadas. Os resultados desta pesquisa de mapeamento não apenas dará a todos nós um
retrato da presente situação das VOPEs ao redor do mundo. As lições aprendidas também serão
utilizadas para informar estratégias e planos para reforçar as capacidades dos avaliadores,
governos e outras instituições a demandar, produzir e utilizar avaliações para subsidiar decisões
nas políticas e desenhar programas mais efetivos.
Incentivos: Nós temos consciência que alguns grupos incluídos entre as 136 VOPEs que
constam da base de dados da IOCE não são mais (ou nunca foram) viáveis, organizações ativas.
As respostas a esta pesquisa vão nos permitir determinar quais estão “vivas”, legítimas, ativas e
quais deveriam ser retiradas da base de dados e do mapa da página da IOCE na internet.
Também, muito importante, com base na prestatividade e qualidade das respostas recebidas,
algumas VOPEs serão solicitadas a produzir de forma mais profunda estudos de caso
descrevendo suas experiências. Um representante de cada uma dessas VOPEs selecionadas será
convidado (e terá sua viagem paga) para uma conferência internacional que ocorrerá no final de
2012 para apresentar seus estudos de caso, e para fazer parte do processo de produção de um
livro e de outras formas compartilhar essas lições aprendidas com interessantes pessoas ao redor
do mundo. Essas contribuições serão compiladas em forma de livro como uma atualização dos 14
estudos de caso publicados em 2006 acessível em http://www.ioce.net/resources/case_studies.shtml .
Como participantes na conferência citada, eles também serao envolvidos no desenvolvimento de
estratégias para fases subsequentes da iniciativa EvalPartners, incluindo planos para o Ano
Internacional da Avaliação em 2015.
Patrocínio: Além da IOCE e da UNICEF, Parceiros Chave que endossaram a Iniciativa
EvalPartners incluem, até o momento: o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia, a Força
Tarefa em Capacidades Nacionais em Avaliação do Grupo de Avaliação das Nações Unidas
(UNEG), ONU-Mulheres, Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Internacional do Canadá
(IDRC), Associação Africana de Avaliação (AfrEA), Sociedade Europeia de Avaliação (EES) e a
Rede de Avaliação do Meio Leste e Africa do Norte (MENA).
Esperamos ansiosamente por sua resposta ao questionário em anexo, e esperamos ter um maior
envolvimento da parte de sua VOPE nesta iniciativa colaborativa global para fortalecer
capacidades em avaliação.
Marcia Paterno Joppet
Membro do Conselho da IOCE
Representante para da ReLAC

Jim Rugh
Coordenador do EvalPartners
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I.

Informações Básicas de Perfil

1. Nome e sigla da
organização (VOPE)
2. Abrangência geográfica da
organização (Veja tipologia na
coluna da direita; illumine os
níveis apropriados, apague os
outros )

3. Dados de Contato

4. Perfil atual dos membros –
número de indivíduos, por
afiliação (se não possuir os
dados separados, por favor,
pelo menos informe o total)
5. Ano em que a VOPE foi
fundada.
6. Status Atual (identifique
entre as opções na coluna da
direita)
7. Informações sobre
Crescimento: evolução do
número de membros ou
recursos financeiros nos últimos
5 anos.
8. Proposta e missão da
VOPE
9. Estratégia e Ênfase atuais
10. Capacidade
Organizacional: Por favor,
descreva sua estrutura
organizacional, sistema de
liderança, serviços oferecidos,
fiananças, recursos humanos,
relacionamento com outras
organizações, etc.
11. Meios de Comunicação
com membros, ex: newsletter,
lista electronica, publicação,
página da internet.
12. Eventos passados (ex: ao
longo do ano passado)
13. Eventos / Conferências
programados – datas, locais
14. Nome e e-mail da pessoa
que está submetendo essas
informações
15. Data desta atualização
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1.
2.
3.
4.

Internacional
Regional (multi-nacional)
Nacional (diga o nome do país)
3.1. Sub-nacional (por exemplo: afiliada local)
Setorial (identifique foco setorial, ex: meio-ambiente, educação, gênero)
4.1. Internacional
4.2. Regional
4.3. Nacional

Nome da principal pessoa de contato:
E-mail:
Endereço Postal:
Telefones (fixo e cellular):
página da internet da VOPE: www.
Governo:
Organizações Não Governamentais/Representantes da Sociedade Civil:
Acadêmicos:
Setor Privado (consultores):
Outros:
Total:

•
•
•

Rede Informal
Estatuto e regimentos aprovados
Legalmente reconhecida pelo governo

Referidas como associações, sociedades, redes, grupos e organizações

Por favor, envie estas respostas para IOCE@earthlink.net. Esta parte será publicada no site da IOCE
www.IOCE.net como um perfil acessívei de sua VOPE e relacionado com o mapa mundial interativo disponível
no website.

II.

Experiência com Desenvolvimento de Capacidades em Avaliação 3

Nota: Suas respostas à seção seguinte não serão adicionadas à página da IOCE, mas serão compartilhadas
no website específico da Iniciativa EvalPartners, incluído no apêndice da versão eletrônica do Relatório de
Mapeamento do EvalPartners, e sintetizado junto com outras respostas no corpo do relatório.
1. Pano de fundo: Por favor,
nos dê um breve histórico da
formação desta organização
(VOPE)
1.1 Quem foram/são os
principais atores?
1.2 Quantos membros você tem
no seu conselho ou comitê
executivo?
1.3 Quais são as principais
fortalezas sobre as quais a sua
VOPE está tentando capitalizar?
1.4 Quais são os principais
desafios que sua VOPE está
tentando endereçar?

2. Motivação Organizacional:
Quais foram/são as forças
motrizes da VOPE e seu
desenvolvimento histórico?
3. Desenvolvimento de
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Capacidades em Avaliação : O
que a sua VOPE tem feito para
promover capacidades em
monitoramento e avaliação?
4. Contexto / entidades alvo:
Mais especificamente, que
pessoas ou instituições sua
organização quer influenciar
(para fortalecer capacidades
avaliativas)? Por exemplo:
4.1 Capacidades técnicas para
prover avaliações de
qualidade, parcerias com
especialistas, universidades
locais ou outros para prover
treinamento para membros,
etc.;
4.2 Fortalecimento da
capacidade organizacional
da VOPE em si;
4.3 Melhorar o ambiente
tornando-o propício para
avaliação, incluindo o
fortalecimento da demanda
por e o uso de avaliações
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Além de breves respostas a essas questões, se você tiver documentação que já escreva o que sua VOPE
está fazendo em relação a este assunto, nós gostaríamos que você nos submetesse estes documentos.
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Por capacidades avaliativas, nós nos referimos à capacidade de indivíduos em produzirem avaliações críveis
e úteis (lado da demanda), mas também a capacidades institucionais para demandar e utilizer avaliações.

pelos formuladores de
políticas;
4.4 Influenciar políticas
governamentais relativas a
avaliações, desenhos de
avaliações, implementação
de sistemas de
monitoramento e avaliação,
etc.
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5. Responsabilização pública:
Sua VOPE está ajudando a
fortalecer a fiscalização e a
transparência dos programas de
governo? Se sim, de que
maneiras? Você poderia
compartilhar alguma história de
sucesso de avaliadores ou
outros que promovam a
responsabilização pública?
6. Mais especificamente, quais
são os temas chave que você
defende / quais são as suas
“bandeiras? Por exemplo, sua
VOPE está promovendo
assuntos relacionados com
sensibilidade, empoderamento,
transformação, gênero, meioambiente, pobreza? Se sim, por
favor descreva ou anexe
documentos relevantes.
7. Métodos: Experiências no
fortalecimento de habilidades de
membros individuais, através de
(por exemplo):
• Organização de workshops
liderados por especialistas
locais;
• Organização de webinários
com palestrantes internacionais;
• Concepção e fornecimento
de programas de educação à
distância;
• Administração de programas
de mentoring; etc.
8. Padrões: Sua VOPE
desenvolveu padrões
profissionais / códigos de ética /
competências (ou adere àqueles
desenvolvidos por outras
organizações?). Se sim, por
favor providencie documentação
desenvolvida.
9. Oportunidades de trabalho:
Você compartilha oportunidades
de emprego ou consultoria com
avaliadores de sua base de
dados?
10. Progresso e resultados:
Que progresso foi alcançado até
o momento nos domínios
descritos acima ou outros
domínios? Quais são os
resultados alcançados
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Livre tradução de accountability

esperados e não esperados?
11. Lições Aprendidas:
Recomendações/ dicas para
outros para boas pra’ticas em
como organizar e sustentar
VOPEs como a sua.
12. Próximos passos: O que a
sua organização planeja fazer
em seguida?
13. Gostaria de compartilhar
com outras VOPEs? Por
exemplo, você estaria
interessado em firmar parcerias
com uma ou mais organizações
a fim de compartilhar lições
aprendidas e aconselhamentos
mútuos? Se sim, descreva que
tipo de compartilhamentos /
conselhos você gostaria de ter.
14. Sugestões: Que ideias você
teria sobre o que deveria ser
incluído em atividades da
Iniciativa EvalPartners?
15. Gostaria de se envolver
ativamente? Sua VOPE
gostaria de estar ativamente
envolvida na iniciativa
EvalPartners? Se sim, de que
maneiras

16. Você gostaria de
escrever um estudo de
caso com uma análise
mais detalhada da
experiência de sua VOPE? 6
Agradecemos muito sua disponibilidade em responder a esta pesquisa. Como dito acima, as
informações da primeira seção serão adicionadas na página da IOCE (www.IOCE.net) de modo
que pessoas interessadas em encontrar avaliadores em seu paíse terão as informações básicas
sobre a sua VOPE. As informações da segunda seção serão incluídas no Relatório de Mapeamento
da Iniciativa EvalPartners e compartilhadas via uma página da internet dedicada àqueles que
aderirem à Iniciativa EvalPartners (ex: com base nas respostas às questões II-13 a II-15 acima)
Por favor, salve este documento inteiro em Word com o nome da sua VOPE no título e o envie
anexado para o e-mail IOCE@earthlink.net.
Para quaisquer questões ou maiores informações, contacte Jim Rugh, Coordenador do Projeto
EvalPartners, pelo email JimRugh@mindspring.com.
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Novamenbte: se você tem alguma documentação que descreva a ‘história’ da sua organização, nós
apreciaríamos se você a compartilhasse conosco (membros da IOCE).

