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A definição do que seja “avaliação” parece ser quase consensual. De acordo,
com a UNICEF, por exemplo, trata-se do exame sistemático e objetivo de um
projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho,
implementação e resultados, com vistas à determinação de sua eficiência,
efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. O
propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à
continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão (COSTA e
CASTANHAR, 1998)¹.
Assim, a avaliação de um projeto pode ser realizada em três momentos: o antes
do início, o durante e o depois do projeto executado. A primeira avaliação “exante” permite escolher as melhores estratégias para a consecução dos objetivos
do projeto. Já a avaliação “durante” busca avaliar o processo, estabelecer
indicadores de análise do andamento dos objetivos e alterar rotas objetivando a
eficiência do processo. O primeiro
e o segundo momento servem de referencial para a avaliação “ex-post” quando o
projeto for avaliado em termos de produto final (CAMPOS et al., 2008)².
A lista dos critérios que podem ser utilizados é extensa, depende dos aspectos
que se deseja avaliação. Contudo, para a Fundação Rotária, são os seguintes:
• Eficácia: medida do grau em que o projeto atinge os seus objetivos e metas;
• Impacto: indica se o projeto tem efeitos (positivos) na comunidade;
• Sustentabilidade: mede a capacidade de continuidade dos efeitos alcançados
através do projeto, após o seu término.
A aplicação dos critérios requer, formas específicas de operacionalização, ou
seja, devem ser calculadas a partir da identificação e quantificação dos
resultados obtidos. Em geral, “indicadores” são utilizados. Os indicadores vão
possibilitar que o avaliador tenha uma ideia “mais concreta” das transformações
propostas pelo projeto. Não é uma tarefa fácil definir os indicadores, todavia,
algumas características devem conter (Figura 1).

Continuação
A Fundação Rotária, quando do preenchimento do pedido de subsídio, solicita que seja explicado como o projeto será
monitorado e avaliado. Monitorar quer dizer ter meios para avaliar o projeto, seja durante sua execução e ao seu final. Ou seja,
indicadores quantitativos e qualitativos, que servem para demonstrar se as atividades do projeto estão sendo bem executadas
(indicadores de processo ou desempenho) ou se os objetivos foram alcançados (indicadores de resultado e de impacto).
A descrição das três formas de indicadores é primordial para o êxito do pedido, assim sendo, é necessário explicar a forma de
coleta das informações. Na Figura 2 tem-se um exemplo dessa descrição:
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III Webinar da Rede de Recursos Distritais
Educação Básica e Alfabetização
A RRD – Rede de Recursos Distritais vem trabalhando com muita dedicação na organização e realização de
webinars com temas relacionados as áreas de enfoque.
O tema escolhido no “III Webinar da Rede de Recursos Distritais” foi a área de enfoque “Educação Básica e
Alfabetização” que ocorreu no dia 01 de dezembro de 2021, às 19h30' pela plataforma “Zoom”. O evento contou com
a presença de diversos rotarianos especialistas que falaram sobre os princípios gerais dessa área de enfoque,
incluindo a elegibilidade de projetos. O evento rotário contou ainda com a apresentação de projetos relevantes na
área e um espaço para interação e troca de experiências com perguntas e respostas.
A RRD – Rede de Recursos Distritais agradece a todos os companheiros que participaram desse fórum de discussão
que marcou mais um evento de altíssimo nível com muitas informações e orientações relevantes sobre a área de
enfoque.
Outros virão. Aguardem.
Eduardo Arienzo e Vladimir Marangoni
Eventos e Treinamentos
A RRD realizou neste mês de novembro importantes eventos que permitiram a troca de conhecimentos entre os
envolvidos. Foi realizado um estudo de caso com os companheiros do Distrito 4500 e do Distrito 4560 no qual foram
levantados e discutidos pontos importantes na elaboração de um projeto. Foram também treinados, com os módulos
que a RRD disponibilza os Distritos que querem orientar seus associados que compõem a CADRE do Distrito, os
Distritos 4571 e 4500. Agradecemos aos Distritos pela oportunidade. Seja também mais um Distrito a receber nossa
equipe. Conte conosco.

Treinamentos
já realizados
à distância

Treinamentos já realizados:
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480, 4500,
4760, 4670, 4470, 4660 , 4571 , 4720 e 4730.
Distritos já fazendo reciclagem: 4621 e 4571
Quatorze Distritos já participaram deste processo.

Seja mais um Distrito a receber
treinamento. Contate-nos.

Quer realizar um
WEBINAR no seu distrito
sobre projetos com
Presidentes e GA’s?

Webinar já realizado nos
Distritos 4590, 4670, 4571, 4500 e 4560.
Contate-nos!
Eduardo Arienzo
eduardo.arienzo@outlook.com
+55 11 98152-5610

CADRE NACIONAL REALIZA TREINAMENTO NO D-4500

No último da 27/11/2021, convocado pelo governador Gilson Edmar, o D-4500 promoveu o seu treinamento da
CADRE sobre projetos da Fundação Rotaria. O treinamento contou com a presença da equipe nacional da CADRE
da qual fazem parte os companheiros Marco Antonio Cortez, Vera Canto Bertagnoli, Angela Maria S. Rezende, Luiz
Paes de Camargo e Eduardo Arienzo.
Foi um treinamento prático, voltado para o estudo de casos de projetos e como deve ser tratado o assunto para que
seja alcançado o objetivo final que é o sucesso e sua sustentabilidade.
Todos os participantes interagiram plenamente com os expositores e o tempo previsto de
uma hora foi alongado para duas devido ao fato de haver um interesse e participação
completa de todos os envolvidos com a excelente performance dos responsáveis pelas
informações transformando o treinamento num encontro leve, prático e de fácil
compreensão.
Reputo como um dos melhores treinamentos que tivemos em nosso distrito em termos de
funcionalidade e objetividade e aproveito para parabenizar toda a equipe da CADRE
nacional representada pelos companheiros Marco Antonio Cortez, Vera Canto Bertagnoli,
Angela Maria S. Rezende, Luiz Paes de Camargo e Eduardo Arienzo.
Kleber C. Toscano
GD 2001/2002

CADRE NACIONAL REALIZA TREINAMENTO NO D-4500

A Equipe da RRD Distritais passa a contar com com os companheiros Dante e
Alexandre Censi.
A equipe ainda mais forte para compartilhar conhecimento com os Distritos.
Sejam bem vindos.

Alexandre Censi
Dante Baucho Junior

