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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

PROGRAMAS PELC E VS - MIMBOÉ

REALIZAÇÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 



• A Meta 2 do “Termo de Execução Descentralizada”, 

celebrado entre o Ministério do Esporte e a UFMG, 

corresponde ao estudo e inovação do sistema de 

monitoramento e avaliação dos programas de 

esporte e lazer (Mimboé).

O que é a Meta 2



•Os principais objetivos estabelecidos para esta Meta 

para o período de julho de 2017 a julho de 2020 são:

1. Definir e aplicar pesquisa com beneficiários por 

meio de metodologia de survey;

2. Elaborar e divulgar relatório de resultados do survey

realizado com os beneficiários;

3. Aperfeiçoar modelo de Relatório de Indicadores;

4. Elaborar “Relatórios de Indicadores dos Programas 

PELC e VS”;

5. Divulgar os Relatórios de Indicadores e definir 

metodologia para aperfeiçoamento dos programas;
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6. Realizar estudos e avançar na formulação de 

gráficos do QlickView para a Plataforma BI;

7. Realizar estudos e propor pesquisas complementares 

de M&A dos programas: grupo focal, observação, 

entrevistas e outros;

8. Aperfeiçoar metodologia de M&A das ações da 

UFMG junto aos programas;

9. Acompanhar e propor qualificações contínuas para 

o Mimboé;

10. Organizar e desenvolver oficinas para a 

qualificação do Sistema;
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11. Formar a equipe gestora da UFMG e demais 

integrantes para alimentar o sistema;

12. Participar de reuniões no Ministério do Esporte;

13. Participar de reuniões com a equipe gestora na 

UFMG;

14. Elaborar relatórios semestrais das atividades 

desempenhadas no âmbito do projeto; e

15. Divulgar por meio de palestras, relatórios, artigos 

e outros tipos de atividades acadêmicas o Mimboé.
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•Até o momento, ou seja, de julho de 2017 a maio de 

2018, tivemos as seguintes realizações:

1. Relatórios para aperfeiçoamento da extração e 

processamento dos dados do Mimboé elaborados:

✓ 1 de verificação do extrator de indicadores; e

✓ 5 de verificação das 14 Views da Plataforma BI.

2. Segundo Relatório de Indicadores de M&A dos 

Programas PELC e VS  (2013 a 2015) elaborado e 

entregue ao ME; 

3. Tutorial para acessar e consultar as Views elaborado 

e enviado ao ME;
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4. Definida metodologia para aperfeiçoar os programas: 

realizar oficinas para elaboração de um Plano de Ação;

5. Feito acompanhamento e sugestões para elaboração 

e extração de informações da aba “Beneficiados”;

6. Livro sobre a experiência do Mimboé escrito e 

entregue à editora;

7. Primeiro relatório de atividades semestral de Meta 

entregue em dezembro de 2017;

8. Outras atividades:

✓Revisão do livro “Avaliação” do material EaD, recém publicado; e

✓Apoio à equipe da UFMG na elaboração do Sistema de M&A do 

projeto “Ações Emergências para o Rio de Janeiro”.
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Portal BI-Snelis: Exemplo de View



Tutorial QlikView



Segundo Relatório de Indicadores 



Relatório Semestral  da Meta 2 (dez. 2017)



Nova aba do Mimboé: Beneficiados



Livro sobre o M&A do PELC e VS



Livro “Avaliação” de EaD



1. Realizar survey on-line com beneficiários dos 

programas PELC e VS;

2. Publicar e divulgar o livro sobre o M&A do PELC e VS;

3. Alterar a periodicidade de elaboração dos 

Relatórios de Indicadores para anual;

4. Realizar as oficinas para discutir o Relatório de 

Indicadores e elaborar “Planos de Ações” para 

aperfeiçoar os programas; e

5. Qualificar continuamente o Mimboé, melhorando a 

alimentação, extração e processamento das 

informações. 

Desafios e Perspectivas Mimboé


