7ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
Realizada em 18 de agosto de 2010 no INEP – Brasília – DF


Participantes
Carine Cristina de Almeida dos Santos – MTE
Eduardo da Silva Pereira – MPS
Gilmar Trindade dos Santos – MDS
Herton Ellery Araújo – IPEA
Jacques Levin – MS
Jailson Mangueira Assis – IBGE
Jomar Álace Santana – MDS
Juliana Marques da Silva – INEP
Liliane Aranha Oliveira – INEP
Luiz Scultori Júnior – MS
Maria das Graças Parente Pinto – MTE
Marcia Maria Melo Quintslr – IBGE
Monalisa de Abreu Leite – INEP
Ricardo José Grossi Fabrino – MEC

 A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes e a aprovação da agenda (Anexo),
com sugestão de passar o item 2 para o final e inclusão de um item para discutir o seminário
sobre as estatísticas sociais no país.
 Lacunas das bases de dados
• IBGE, MDS e MTE já têm as lacunas, identificadas pelo próprio produtor,
adequadas ao formato de lacunas geográficas, temáticas e temporais. O INEP disse
que tem este trabalho adiantado e enviará ao IBGE em breve, restando MEC, MPS e
MS adequarem as lacunas para este formato.
• Em relação às lacunas identificadas em outras bases de dados, foi discutido que este
tema estaria relacionado às novas orientações do Comitê Gestor e, com o
desenvolvimento destes trabalhos, a identificação se tornaria mais fácil.
 Orientações do Comitê Gestor
• Conforme consta do anexo, o Comitê Gestor demandou do Grupo Executivo as
seguintes tarefas:
1. Produzir uma publicação anual conjunta contendo indicadores do que são as
principais ações sociais do país;
2. Documentar as formas de acesso às bases de dados e trocar esta experiência
entre as instituições do Comitê; e
3. Fazer levantamento dos questionários e informações da área social que são
demandadas do Brasil pelos organismos internacionais.
• Foi discutido, que para atender ao item 1, o Grupo Executivo poderia tomar por base
alguns produtos que já estão prontos, como um boletim do IPEA, a RIPSA (Rede
Interagencial de Informações para a Saúde) e a Síntese de Indicadores Sociais do
IBGE.
• Marcia Quintslr sugeriu ter uma conversa com o Ministério do Planejamento para
verificar as ações previstas no PPA.
• Herton Araújo enviará uma proposta das principais ações sociais, que são baseadas
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na Constituição Federal.
Liliane Oliveira lembrou que existem as Metas do Milênio.
Ricardo Fabrino disse que o Comitê já caminha para chegar a indicadores que
cruzam dados com outros Ministérios. Com base nestes indicadores, será possível
identificar lacunas futuras. Entretanto, criticou a falta de indicadores temporais.
Em relação às formas de acesso às bases de dados, já existe um item na
documentação de metadados que trata das formas de disseminação. Uma maneira de
lidar com esta demanda é discutir melhor este item e verificar seus possíveis
desdobramentos.
Jomar Santana informou que diversas informações do MDS estão disponibilizadas
no Consórcio de Informações Sociais – CIS, mantido pela USP e pela ANPOCS.
Foi discutido que a Casa Civil tem feito um esforço para colocar todas as ações do
governo em um único site, sendo importante para o Comitê fazer contato com a
pessoa da Casa Civil responsável por este trabalho.
Ricardo Fabrino levantou que é preciso saber quais informações podem ser
disseminadas, e que o MEC possui um sistema de informações que são restritas.
Sugeriu também que, no futuro, sejam consideradas informações financeiras.
Eduardo Pereira disse que há informações técnicas no MPS que precisam ser
estudadas para disponibilização aos usuários e que há um trabalho interno para
organizar as informações estruturais. Além disto, o MPS não libera todas
informações, mas pode atender usuários por demandas.
Liliane Oliveira informou que o INEP possui um sistema de Data Warehouse que
organiza as informações internamente.
Marcia Quintslr disse que o Comitê, de certa forma, harmoniza alguns conceitos
mais gerais e que pode apontar para conceitos mais específicos no futuro.
Em relação aos questionários demandados por organismos internacionais, o INEP
informou que presta informações para a OCDE com questionários periódicos ou não.
As informações demandadas pela Unesco são retiradas diretamente da OCDE.
Liliane Oliveira sugeriu que as instituições participantes do Comitê enviassem os
nomes das pessoas responsáveis pelos questionários internacionais ao IBGE.
O IBGE marcará uma reunião com os responsáveis pelos questionários com a
finalidade de listar o que é demandado e identificar possíveis duplicidades.
Ricardo Fabrino identificou que uma lacuna temática para o futuro é que a OCDE
tem apenas informações sobre educação pública e não sobre privada.

 Seminário
• Organizar seminário sobre o estado das artes das estatísticas sociais convidando os
Ministérios, incluindo a Casa Civil, e sociedades científicas e acadêmicas, tais como
ABEP, ABET e ANPOCS.
• O seminário deverá ser realizado em Brasília já que todos Ministérios estão aqui.
Devido ao período eleitoral, a data deve ser marcada para a primeira semana de
novembro, com duração de um dia.
• O convite deve ser formalizado pelo Comitê Gestor, que deve pensar no formato a
adotar para permitir a inserção de outros Ministérios e Instituições, tanto para
acompanhamento dos trabalhos do Comitê, como para serem ouvidos em definições
tais como: outras bases a integrar a documentação, lacunas nas estatísticas sociais e
outros aspectos.

 Informes sobre a atualização na Portaria de Criação do Comitê.
• O novo formato da Portaria foi elogiado, pois não amarra as áreas dos Ministérios
que devem participar do Comitê, uma vez que são estruturas internas e que sofrem
frequentes modificações.
• Herton Araújo lembrou que o IPEA agora faz parte da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência – SAE e não mais do MPOG.
• O Grupo Executivo achou melhor alterar a redação em relação à Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação – SAGI, uma vez que esta não se caracteriza
como um órgão, mas sim uma secretaria dentro do MDS.
• IBGE ficou de preparar proposta, circular entre todos e providenciar assinaturas para
publicação da nova portaria.
 Site
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Jailson Assis apresentou as propostas do IBGE para padronização dos oito primeiros
itens da documentação de metadados. Como resposta, o Grupo Executivo sugeriu
que o item Tema deveria ser desdobrado em Tema e Subtema. Além disto, o item
Periodicidade deveria ser desmembrado em Periodicidade de Coleta e Periodicidade
de Publicação.
A Secretaria Executiva chegou a pedir os questionários e documentações de todos os
processos com o objetivo de conhecer mais a fundo e assim melhorar a padronização
dos metadados. Entretanto, devido à imensa quantidade material que seria envolvido
esta ideia foi descartada.
Foi proposta a ideia de, quando necessário, o IBGE visitar o órgão produtor das
estatísticas para tentar dar uma melhor padronização aos metadados descritos.

 Encaminhamentos
• A próxima reunião do Grupo Executivo ficou agendada para o dia 19 de outubro de
2010 no horário habitual e com local ainda a ser definido.
• Os órgãos participantes do Comitê devem enviar suas respectivas logomarcas e os
links referentes a cada base documentada para a Secretaria Executiva do Comitê.
• Cada instituição deverá trazer suas formas de disseminação na próxima reunião para
informar o Comitê Gestor.
• Todas instituições deverão encaminhar o nome do responsável pelos questionários
internacionais para a Secretaria Executiva para que possa ser marcada uma reunião.
• O Comitê Gestor deve formalizar convite ao Ministério da Justiça para participar
como convidado dos trabalhos do Comitê de Estatísticas Sociais.
• O IBGE continuará com o trabalho de padronização dos metadados apresentados
pelas instituições.

ANEXO
7a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
18 de agosto de 2010, das 10:00 às 13:00h
Local – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP – W3 Sul, SRTVS 701, Quadra 03, Bloco M
Edifício Dário Macedo – 1º andar
Sugestão de Agenda

 Aprovação da Agenda pelos participantes.
 Site.
• Sugestões e comentários apontados pelo IBGE para padronização dos
metadados;
• Links e logomarcas para as instituições participantes.
 Lacunas das bases de dados.
• Avaliação do tópico lacunas nas próprias bases de dados por cada órgão
produtor, segundo a classificação geográfica, temática e temporal;
• Plano de trabalho para catalogar lacunas identificadas em outras bases de
dados.
 Novas orientações do Comitê Gestor:
• Definir plano de trabalho para:
• Produzir uma publicação anual conjunta contendo indicadores do que
são as principais ações sociais do país;
• Documentar as formas de acesso às bases de dados e trocar esta
experiência entre as instituições do Comitê; e
• Fazer levantamento dos questionários e informações da área social
que são demandadas do Brasil pelos organismos internacionais.

 Informes sobre a atualização na Portaria de Criação do Comitê.
 Próxima reunião e compromissos.

