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notas metodológicas

Esta publicação busca refletir temas e prioridades para que 
se possa não apenas seguir, mas acelerar o desenvolvimento 
e o fortalecimento do setor, nas várias frentes e campos de 
trabalho que compõem a ação cotidiana de todos que dele 
formam parte. Assim, trata das pautas que mobilizam o pensar 
e o fazer da filantropia e do ISP em busca de contribuir com a 
agenda pública brasileira.

A partir dos vários diálogos promovidos ao longo do 11o 
Congresso GIFE, bem como nos vários espaços de atuação de 
sua rede de associados e parceiros, foi mais uma vez possível 
atualizar o olhar para o presente e o futuro de suas agendas 
estratégicas, celebrando acúmulos e conquistas, reconhecendo 
limites e desafios e projetando pautas, temas e iniciativas que 
requerem atenção e foco nos próximos anos.

A sistematização de diretrizes e prioridades necessárias para 
acelerar o desenvolvimento e o fortalecimento do setor, com 
vistas a aumentar as contribuições da filantropia e do ISP para 
o desenvolvimento justo e sustentável do país, é o objetivo deste 
texto. Sua produção requereu as seguintes etapas.

_ Produção de insumos para as oficinas do 11o Congresso GIFE, 
localizando contexto, desafios e possibilidades com base nas 
atividades realizadas ao longo do Congresso e em outros materiais 
produzidos pela rede de parceiros e associados do GIFE.

_ Uso dos insumos produzidos nas 26 oficinas e lives realizadas 
ao longo dos três dias de encerramento do 11o _ Congresso GIFE, 
fomentando análises e discussões com os participantes, fundindo-
-as com outras produções do GIFE e de outros atores da sociedade 
brasileira.

_ Desenho do roteiro deste documento, o que exigiu que toda a 
programação do 11o Congresso GIFE fosse revisitada, bem como 
diretrizes do plano estratégico do GIFE, e feita uma curadoria 
de conteúdos entre as várias possibilidades. O roteiro escolheu 
dar espaço a 30 textos temáticos produzidos com base em 
documentos, análises da equipe GIFE e revisão de produções das 
mesas e oficinas presentes na programação.

_ Elaboração de um texto de enfoques prioritários que aparecem 
de forma transversal e destacada em vários dos debates de 
temáticas específicas.

_ Curadoria de dados de contexto e referências complementares 
para cada um dos temas.

_ Produção de textos, revisão de conteúdos, revisão de gramática e 
normas de citação bibliográfica, diagramação e publicação.


