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A Plataforma
INCLUA
A INCLUA é uma plataforma virtual de avaliação, diagnóstico e
subsídio para a identiﬁcação de potenciais riscos de
reprodução de desigualdades sociais em processos cotidianos
de execução de políticas públicas no Brasil.
O objetivo principal da Plataforma é oferecer ferramentas que
possibilitam agentes públicos(as) a fazerem análises e
identiﬁcarem possíveis falhas e problemas em projetos
concretos, programas, ações ou serviços que podem
prejudicar a inclusão, o acesso e o usufruto por parte de
segmentos da população historicamente desfavorecidos.
As ferramentas oferecidas pela INCLUA são gratuitas e de fácil
acesso. Qualquer pessoa pode utilizar, realizar os diagnósticos
e aprender com os resultados obtidos de maneira ágil e
precisa. Tem dúvidas em como utilizar a plataforma?
Então, este manual vai te ajudar!
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Como fazer o
diagnóstico
Quer identiﬁcar possíveis falhas ou insuﬁciências que
prejudicam o acesso e o usufruto dos benefícios ou
serviços públicos por parte de segmentos
historicamente desfavorecidos na política em que
trabalha? Então é preciso fazer o diagnóstico.
Acesse a Plataforma INCLUA no endereço
inclua.ipea.gov.br e, na página inicial, clique em
Diagnóstico, direto no menu principal ou no ícone
localizado abaixo dos banners.
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Tipos de
diagnósticos
O diagnóstico pode ser realizado a partir do Guia
INCLUA (em PDF, disponível para download) ou do
Diagnóstico online, diretamente na Plataforma, de
maneira automatizada.
O Guia INCLUA apresenta a fundamentação e a lógica
de aplicação do diagnóstico, descrevendo a
metodologia proposta em maior detalhe. Além disso,
é indicado para quem tem diﬁculdade de acesso à
internet, pois, uma vez baixado, permite a realização
do diagnóstico de maneira manual.
Já o Diagnóstico online, por ser feito diretamente na
Plataforma, é a mais fácil e rápido, já que permite o
preenchimento das informações e a análise imediata,
disponibilizando na tela os resultados para o(a) usuário(a).
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O diagnóstico
online

O menu de funcionalidades da plataforma
ajuda a navegar de maneira intuitiva pelas
páginas e seções, indicando o passo a
passo de como o diagnóstico online pode
ser realizado. A primeira etapa é decidir se
vai realizar o diagnóstico completo ou o
parcial, clicando nos respectivos ícones.

Diagnóstico completo: abrange todas as etapas do
processo de execução de uma oferta pública, desde as
fases de desenho institucional, passando pelas
interações com os usuários, até o monitoramento e a
avaliação dos resultados.

Diagnóstico parcial: permite o diagnóstico de
etapa(s) do processo de execução de uma oferta
pública, a partir do preenchimento apenas da(as)
dimensão(ões) do interesse do(a) usuário(a).

Resultado: Armazena os resultados do
último diagnóstico realizado, após o
preenchimento das informações por parte
do(a) usuário(a).

Limpar: Ao clicar neste ícone, você apaga
todas as informações já preenchidas de uma
só vez, para iniciar o processo novamente.

Os ícones Resultado e Limpar ﬁcam disponíveis
apenas após o preenchimento das informações
por parte do(a) usuário(a), seja na modalidade
Completo, seja na Parcial.
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Preenchendo
as informações
gerais

Independentemente de ter escolhido o
diagnóstico Completo ou o Parcial, a
próxima etapa é preencher o quadro de
informações básicas sobre o processo que
será avaliado, todas obrigatórias.

Qual oferta pública será objeto de avaliação?
Campo destinado a informar nome do projeto,
programa, ação ou serviço que será analisado.
Ex.: Serviço de proteção e atendimento integral
à família de determinado local.
Qual(is) segmento(s) do público
tomados como foco de atenção?

serão

Aqui é preciso informar qual população será
considerada para análise. Ex.: jovens, indígenas,
mulheres, idosos, população negra etc.

Selecione as categorias
Nesse campo, é importante selecionar os temas que
correspondem ao processo analisado e/ou ao(s) grupo(s)
especíﬁco(s) em relação aos quais irá conduzir o
diagnóstico. É possível escolher quantos forem necessários
– basta clicar com o mouse em cima de cada uma, que elas
ﬁcam ativas (em azul). Essas informações serão utilizadas
posteriormente como ﬁltro para a recomendação de
recursos adequados.
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Realizando o
diagnóstico: a escolha
das dimensões
Atenção: Caso tenha dúvidas no
objetivo de cada dimensão, há
textos explicativos nas páginas
sobre cada uma.

Para realizar o diagnóstico completo, é
preciso preencher as cinco dimensões de
avaliação, cada uma indicada por ícones de
cor e símbolos diferentes. Caso opte pelo
diagnóstico parcial, basta escolher a
dimensão que queira avaliar, clicando
diretamente no ícone.
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O preenchimento
das dimensões
Ao escolher uma dimensão, aparece na tela um formulário simples a
ser preenchido com as informações sobre o projeto de política
pública, programas, ação ou serviço que será analisado. Basta ir
rolando a página para baixo, com a ajuda da barra de rolagem
(localizada no canto direito da tela), e preencher os campos.
Importante: Cada dimensão possui dois ou mais indicadores. Assim,
é preciso preencher um indicador de cada vez. Preencha o primeiro e,
para ir para os seguintes, clique no botão localizado abaixo do
formulário. Depois da dimensão preenchida, se estiver realizando o
diagnóstico parcial, basta clicar no botão Enviar diagnóstico parcial
(também localizado abaixo do formulário). Se estiver realizando o
diagnóstico completo, basta ir para a próxima dimensão.
Botões de navegação
Todas as páginas das
dimensões
contêm
esse botão para ajudar
a seguir no processo
do diagnóstico. Ele vai
aparecer
de
duas
formas:
Próximo indicador: neste
caso, você será levado(a)
para o próximo indicador
da dimensão em questão.

Voltar e avançar: aqui você pode
voltar para o passo anterior ou seguir
adiante para o próximo passo, que
pode ser a próxima dimensão.

9

Repare, ainda, que, independentemente da dimensão
que está sendo analisada, todos os formulários são
muito semelhantes, com preenchimento intuitivo. No
geral, basta ler a pergunta e clicar com o mouse na
bolinha que representa a melhor opção de resposta
entre as opções dadas.
Exemplo 1

Exemplo 2

Atenção: No ﬁnal de cada formulário, sempre haverá
uma questão que chamamos de reﬂexiva. Para
respondê-la, basta clicar com o mouse no número que
melhor corresponde a sua resposta ou clicar e arrastar
com o mouse a bolinha azul pela linha gradativa.
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O envio do
formulário
Após preencher todas as dimensões (e seus
respectivos indicadores), é hora de enviar o
formulário para obter os resultados. Para isso, basta
clicar no botão Enviar diagnóstico completo,
localizado abaixo do formulário, do último indicador
da última dimensão (a de número 5).

Atenção: caso esteja faltando alguma informação, você receberá
um aviso da plataforma, descrevendo a(s) dimensão(ões) e o(s)
indicador(es) que não foram preenchidos.
Exemplo

Nesse caso, basta voltar à(s) dimensão(ões) e ao(s) indicador(es)
apontados que não foram preenchidos utilizando os botões de
navegação (ver pág. 9) e preencher o que estiver faltando. Na
sequência, vá para a página do último indicador da última dimensão
(de número 5) e clique no botão Enviar diagnóstico completo.
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Recebendo o
resultado
Após o envio do diagnóstico, é hora de veriﬁcar os resultados
obtidos a ﬁm de veriﬁcar os possíveis riscos identiﬁcados.
Assim como na parte de preenchimento, você navega pelos
ícones coloridos que correspondem às dimensões analisadas
(e respectivos indicadores) para acessar os resultados (cada
indicador apresenta um resultado). Os resultados aparecem
direto na tela ou, se preferir, pode imprimi-los, clicando no
ícone que representa uma impressora.
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Entendendo o
resultado
De maneira geral, os resultados são classiﬁcados em 3
níveis, lembrando que é exibido um resultado para cada
indicador constante dentro das 5 dimensões analisadas:
1. Risco baixo
2. Risco moderado
3. Risco alto

No cabeçalho, temos a dimensão analisada - Dimensão 1: Relações
interinstitucionais e instrumentos de gestão inclusiva representada pela sua cor laranja. Nessa dimensão, o resultado do
diagnóstico atribui um risco moderado de reprodução de
desigualdades na oferta do serviço avaliado.

O primeiro indicador dessa dimensão - Indicador 1 - Representação
institucional - também foi classiﬁcado com risco moderado. O texto
"Consequência" explicita os riscos de seguir com o processo de
execução da política sem modiﬁcações e aprimoramentos
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Importante!
No mesmo quadro de resultados aparece um campo com
indicações de recursos para intervenção. Esse campo oferece
material de apoio ao usuário, gratuito e de livre acesso, que
pode ser estudado a ﬁm de melhorar o processo analisado e a
pontuação do diagnóstico, no caso de realização de um novo
diagnóstico. São textos, vídeos, sites etc., relacionados ao tema
e público da política pública, ação ou serviço proposto capazes
de ajudar o usuário a reﬂetir melhor sobre a proposta e
aperfeiçoá-la. Ao clicar nesse campo, aparecem na tela os
recursos indicados.
Exemplo

Os recursos indicados são visualizados em “caixas”. Em cada
uma, há as informações sobre o material disponibilizado (título,
autor, formato, idioma etc.) e dois botões:

Acessar: ao clicá-lo, o
usuário é direcionado
para o link de acesso ao
material proposto.

Detalhar: ao clicá-lo, aparece na
tela uma caixa com um texto que
oferece mais informações sobre
o material proposto.
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Outras funcionalidades

Biblioteca de
recursos
Essa seção da Plataforma INCLUA oferece uma ampla biblioteca de
recursos produzidos por organizações governamentais e
não-governamentais em torno da agenda pró-equidade.
São materiais de intervenção – ideias, casos, cursos, vídeos,
ferramentas, publicações, guias, relatos de experiências etc. – que
têm como principal objetivo apoiar e estimular a criatividade, a
reﬂexão e a inovação na adoção de medidas que permitam, em cada
contexto especíﬁco, os avanços necessários para a efetivação da
inclusão de todas as pessoas que devem se beneﬁciar das ofertas de
bens e serviços públicos.
A Biblioteca pode ser acessada direto no menu principal ou
por meio do banner dinâmico, ambos localizados na página
inicial da plataforma.
Os recursos podem ser acessados gratuitamente, a partir de uma
busca simples no campo abaixo, por categoria, tipo de documento
ou palavra-chave. A busca por categoria ﬁltra os recursos segundo o
tema de análise, por exemplo, acessibilidade urbana, linguagem
inclusiva, participação social, juventude etc. (ver ﬁgura da página 5 Preenchendo as informações gerais). A busca por tipo seleciona a
forma como esses recursos estão disponibilizados (ex.: curso, site,
livro, indicador, podcast etc.). Por ﬁm, a busca por palavra-chave
oferece uma alternativa de ﬁltro no qual nomes e resumos dos
recursos são utilizados como base para a seleção.
Os resultados aparecem na tela no formato de pequenas caixas
(conforme demonstrado na pág. 14).
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Outras funcionalidades

Curadoria
Periodicamente,
a
Plataforma INCLUA
convida
especialistas no assunto de políticas públicas e/ou
equidades para recomendarem e comentarem recursos
que podem ser úteis para os(as) usuários(as) da
Plataforma, de acordo com temas especíﬁcos. Assim
como a Biblioteca de recursos, a Curadoria pode ser
acessada direto no menu principal ou por meio do banner
dinâmico, ambos localizados na página inicial da INCLUA.
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Outras funcionalidades

Interaja
Essa seção da Plataforma INCLUA é dedicada à sua
participação, para que possamos construir uma rede e
uma plataforma cada vez melhor. Nela é possível
indicar recursos para compor nossa Biblioteca (ícone
Compartilhe), enviar um depoimento de como foi sua
experiência com o uso da plataforma (ícone Relate) ou
participar de discussões temáticas (ícone Fórum).

No primeiro acesso, é necessário um breve cadastro,
feito de maneira simples e gratuita apenas para
registrar login e senha. Nos acessos seguintes, basta
efetuar o login com a senha previamente cadastrada.
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Outras funcionalidades

Outras informações
Após ler esse Manual, caso ainda tenha dúvidas
sobre o funcionamento da Plataforma INCLUA,
você pode acessar a seção Mapa do site, disponível
no rodapé de todas as páginas (inicial e internas)
ou enviar um e-mail para inclua@ipea.gov.br
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