16/07/2011
SEMINÁRIO SOBRE: FÉ E MONITORAMENTO COMUNITÁRIO DE
POLÍTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Circular: 004/2011
Prezados Irmãos e Irmãs:
Um grupo de organizações (EPJ, CLAI – Conselho Latino Americano de Igrejas,
Convenção Batista Brasileira, Exercito de Salvação, Fale, Renas e Visão Mundial) está
planejando um Seminário sobre Fé e Monitoramento Comunitário de Políticas e
Serviços Públicos, em Brasília, para os dias de 12 a 14 de setembro de 2011.
As vagas são limitadas e como não sabemos quantos do EPJ poderão participar, não
temos ainda uma proposta de critério de indicação.
Segue abaixo maiores informações que estão sujeitas a alterações deliberadas pela
equipe organizadora.
Pedimos aos interessados que entrem em contato através do e-mail contato@epj.org.br,
com o objetivo de construirmos juntos, um critério para indicação.
Sugerimos aos estados que se reúnam ou troquem e-mails e tentem garantir a presença
de um representante, fazendo uma arrecadação local para viabilizar o deslocamento, se
for necessário.
A equipe organizadora não estabeleceu ainda uma data limite para definição dos
participantes e por isso pedimos que os contatos sejam feitos o mais breve possível.
Na Graça de Deus,
Coordenação Nacional Provisória
Região
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SEMINÁRIO SOBRE: FÉ E MONITORAMENTO COMUNITÁRIO DE
POLÍTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
O que é o Monitoramento Comunitário de Políticas e Serviços Públicos
O Monitoramento Comunitário de Políticas e Serviços Públicos foi criado para ser um
instrumento de acompanhamento, fiscalização e controle de políticas e de serviços
públicos prestados à comunidade pelo Poder Público. Entretanto, dada a sua capacidade
de adaptação, pode ser utilizado para o monitoramento de um programa ou serviço
fornecido pela Visão Mundial ou por outra instituição que atue localmente. Pode
também ser utilizado para a preparação da comunidade visando a sua participação na
votação do Orçamento Participativo (OP), ou ainda no monitoramento das ações com as
quais o OP se comprometeu.
Esta metodologia nasceu a partir de uma parceria da Visão Mundial com um consultor
do Banco Mundial, em uma tentativa de fomentar processos de empoderamento
comunitário a partir do monitoramento comunitário de políticas e serviços públicos. Ela
já foi testada em dois países africanos (Gâmbia e Uganda) e processos comparáveis
também aconteceram em outros países. Esta metodologia foi construída a partir de
técnicas de controle social já utilizadas, que foram adaptadas e resultaram em uma
primeira versão do Monitoramento Comunitário de Políticas e Serviços Públicos,
inicialmente chamada de Monitoramento de Desempenho Baseado na Comunidade.
Depois desta primeira versão e de dois treinamentos no Brasil — seguidos de aplicações
da metodologia em uma comunidade de Fortaleza —, adaptações foram realizadas para
o nosso contexto. Também foram feitas adaptações para a aplicação da metodologia
para os processos de Orçamento Participativo, que poderão ser encontradas no manual.
A metodologia tem como objetivo principal instrumentalizar política e tecnicamente a
comunidade no exercício do acompanhamento, controle e fiscalização das políticas e
serviços públicos locais, ampliando sua voz e sua capacidade de influir no acesso, na
qualidade, eficiência e prestação de contas dessas políticas e serviços oferecidos pelo
Poder Público.
A metodologia se propõe a atender outros objetivos, como:
 Contribuir para a democracia e a participação política da comunidade e dos
diferentes atores sociais em nível local;
 Gerar diálogo entre a comunidade e os agentes públicos e prestadores de serviço,
favorecendo a participação ativa da mesma na gestão das políticas e serviços
públicos locais;
 Ser uma ferramenta de apoio aos processos de Desenho, Monitoramento e
Avaliação (DMA) de programas, podendo ser utilizada pelas entidades parceiras
na avaliação de seus projetos ao final de cada ano de trabalho.
O ideal é que a metodologia seja aplicada e incorporada em processos mais amplos de
empoderamento e formação sociopolítica.
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Portanto, para aplicar esta metodologia é necessário considerar algumas pré-condições,
que são:
 Conhecer o que são Políticas Públicas, como surgiram e como estão
organizadas;
 Conhecer e tomar a cidade como um lugar de direitos;
 Conhecer e tomar a comunidade como sujeito, beneficiária e fiscalizadora das
políticas e serviços públicos;
 Saber o que é Participação Cidadã e quais os seus principais instrumentos;
O manual pode ser obtido no link abaixo e pedimos a leitura prévia para participação no
seminário:
http://www.epj.org.br/arquivos/monitoramento_pp/visao_muncial_monitoramento_polit
icas_publicas.pdf
Objetivos:
Estaremos realizando seminário com o objetivo de conhecer a metodologia acima
mencionada, refletir biblicamente sobre a proposta e elaborar plano de ação que os
participantes executem em suas comunidades.
O comitê do MJPOP (Monitoramento Jovem de Políticas Públicas) da Visão Mundial
pretende acompanhar, avaliar os resultados durante um ano, com o objetivo produzir um
texto com as experiências. Outros treinamentos poderão ser promovidos para os
participantes dando continuidade a formação.
Critérios de participação: Voltado para um grupo limitado pessoas que tenham
possibilidade de promover ou apoiar ações comunitárias de monitoramento envolvendo
igrejas locais.
Local: Brasília/DF
Data: De 12, segunda, a 14/09, quarta. Iniciando com o jantar no dia 12 e encerrando
com uma atividade na noite do dia 14/09.
Custos: A Visão Mundial patrocinará a hospedagem, alimentação e passagens dos
expositores. Cada participante ou organizações devem arcar com seus deslocamentos.
Inscrição: As vagas são limitadas e serão indicadas pelas organizações que compõe a
coordenação.
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