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Resumo

O 
 Programa de Extensão Observatório de Políticas Públicas-OPP\UFC tem  
como objetivo precípuo contribuir para a formação acadêmica e para o  
fortalecimento da cidadania e do controle social visando uma atuação  
mais eficaz do Estado na concepção e implementação de políticas públicas 
 para a melhoria das condições de vida da população cearense. 
Dessa forma, o mundo virtual torna-se uma ferramenta importante para o  
acompanhamento e avaliação das políticas públicas a partir da  
disponibilidade de estudos, pesquisas, informações, dados e análises  
críticas e propositivas sobre as mais diferentes problemáticas relativas 
 às dimensões política, econômica, social e ecológica em níveis global,  
nacional e local. Para tanto,o blog do  
OPP(https://oppceufc.wordpress.com/)procura atender a tais  
finalidades,cumprindo assim um papel informacional, pedagógico e  
cultural por meio da divulgação de informações e análises, como também  
da promoção do debate, sempre atento aos princípios de independência,  
autonomia e transparência. Ele traz vários canais de disseminação do  
conhecimento e de consulta, com a publicação de artigos, análises, dados 
 estatísticos, finanças públicas, leis, produções acadêmicas como teses, 
 dissertações e monografias, eventos etc. Mantém interface com outros  
blogs, sites, revistas especializadas, facebook, etc., sempre na  
perspectiva de disponibilizar às instituições, movimentos sociais e ao  
público em geral informação de qualidade e de ilibada fidedignidade.
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