
REUNIÃO OBSERVATÓRIO FONAPRACE
Grupo Piloto – UFSCar agosto/2013

I - RECUPERANDO A HISTÓRIA DO OBSERVATÓRIO:I - RECUPERANDO A HISTÓRIA DO OBSERVATÓRIO:

    A proposta original: slides da Reunião do Grupo Piloto (UFSCar, março A proposta original: slides da Reunião do Grupo Piloto (UFSCar, março 
de 2013)de 2013)

  II. A evolução dos trabalhos da Equipe Técnica  do Observatório: II. A evolução dos trabalhos da Equipe Técnica  do Observatório: 

      a) o roteiro do perfil a) o roteiro do perfil discentediscente                                          

      b) Roteiro perfil b) Roteiro perfil institucionalinstitucional                                      

III – Os dilemas atuais  III – Os dilemas atuais      



 Recursos: PROACE e PROEX (sala, computadores, bolsistas, 
material de consumo)

   Site:     www.observatorio.fonaprace.ufscar.br

    Pessoas envolvidas:

  Equipe UFSCar: Vera Cepêda (C. Política),  Antonio Carlos H. Marques 
(Estatística e Computação); Maria Aparecida Melo (Metodologia Ensino), 
Douglas Campos (Metodologia Ensino),  Claudia Stefane (PROACE).   
Aline Zambello, Danilo Rosa, Simone Braghin, Carolina Costa Miguel, 
Antonio Carlos Reis, Nathalia Zaparolli,  Rita de Souza 

     Convite à Participação:  Comitê Gestor de Ações Afirmativas e  PROGRAD.

  I. Estrutura do Observatório (recursos e equipe)I. Estrutura do Observatório (recursos e equipe)



SITE OBSERVATÓRIO

 

  Estrutura do ObservatórioEstrutura do Observatório

(A)
Perfil Discente

(demanda)

(B)
Perfil Institucional
(instrumentos de 

cobertura)

(C)
Documentos

(D)
Pesquisas/ Produção 

Bibliográfica

(E)
Editais: 

Universais/Locais

(F)
Fórum/Ouvidoria

(A), (B), (C), (D)  Repositório de informações = BANCO DE DADOS

FunçõesFunções
Agregar

Formatar

Publicizar

InformaçõesInformações

(E)  Marco da construção de Políticas da área      (F) Arenas de Comunicação

Fase I – estática (2013/14)
Fase II – interativa (2015)



II. Fontes de Dados disponíveis - Perfil Discente (Demanda)II. Fontes de Dados disponíveis - Perfil Discente (Demanda)

FONTES INSTITUCIONAIS:
IBGE e SEADE – Dados Gerais (cobrem população e têm seriação longa)
GEOCAPES, FAPESP  -       Pesquisas Pontuais ou focais
OECD, UNESCO    - Parâmetros comparativos Mundiais
PINGIFES    - Dados sobre as Instituições (IES)
INEP – três instrumentos de coleta (Censo da educação Superior – CES)
             ENEM
             ENADE

FONTES ALTERNATIVAS DE COLETA DE DADOSFONTES ALTERNATIVAS DE COLETA DE DADOS
1. Pesquisa Perfil ANDIFES – 1. Pesquisa Perfil ANDIFES – SIPESIPE
2. Grupo 2. Grupo IPEAIPEA
3. Rede Nacional de Ações Afirmativas3. Rede Nacional de Ações Afirmativas
4. 4. NiremaNirema (UERJ;UFRJ, PUC/Rio)  (UERJ;UFRJ, PUC/Rio) 

Dilemas:         Criar survey próprio ? Dilemas:         Criar survey próprio ? 
                                                Definir o Definir o NomeNome do Observatório do Observatório 



Visualização regional 
Mapa (exemplo):



III.  Perfil InstitucionalIII.  Perfil Institucional

Nome da Instituição
Perfil Administrativo – Unicampi, multicampi (desagregar por campus)
Comunidade – n° total de Docentes, TA's e alunos

• Desenho Administrativo

É Pró-Reitoria?

É coordenadoria?
É Secretaria?
 É Assessoria?
Tem mais de uma 
divisão (é mista)?



III.  Perfil InstitucionalIII.  Perfil Institucional

• Serviços

Moradia, Alimentação – 1º geração

  Saúde, Transporte, Cultura, Creches

Bolsas (descrição de tipos)

Instrumentos de empoderamento 

Tipo de recursos existentes

Nº recursos aplicados

Número de alunos

Cobertura da demanda

Montante ($)

  Esporte e Lazer

 Acessibilidade à pessoas com deficiência

Apoio Pedagógico (tutorias, grades especiais,
nivelamento, etc.)

   Outros Incentivos 

 Inclusão Digital



  
4.  Repositório de Documentos4.  Repositório de Documentos

   Documentos Institucionais (MEC, INEP, Portarias governo Federal, PNE)
   Diretrizes das IFES (Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI)

5. Pesquisas e Produção Bibliográfica

   Repositório/Banco de teses, dissertações, monografias, relatórios 
   técnicos, artigos, livros
 
6. Editais

7. Ouvidoria



IV. Cronograma de trabalhoIV. Cronograma de trabalho

  Março: encontro e  finalização da rede/piloto (OK)
  Abril: 
1) Criação de rede de comunicação do grupo piloto (google drive e  facebook - OK) 
2) Endereço para comunicação geral: observatório@ufscar.br (OK)
3) Definição de roteiro de coleta de dados: perfil discente (mix entre Censo Ensino
    Superior + Enem + SIPE, com observações metodológicas dos recortes) e perfil
    institucional  (envio ao G/Piloto até 15/04; retorno e  finalização 29/04)
4) primeira versão (web design) do site 
   Maio/junho/julho:  coleta de dados das IFES/Piloto; lançamento dos dados no
    Site
   Agosto: checagem e crítica dos dados; 1º versão do site OBSERVATÓRIO/Piloto
   Setembro: finalização da 1º versão do site e distribuição para FONAPRACE
   Outubro: discussão primeira versão no Encontro Nacional
   Novembro/dezembro: adaptações
   2014 (janeiro) – definição de novo calendário incorporando mudanças e incluindo 
Conjunto  nacional das IFES/FONAPRACE



II. A evolução dos trabalhos da Equipe Técnica  do II. A evolução dos trabalhos da Equipe Técnica  do 
Observatório:Observatório:  
      a) o roteiro do perfil a) o roteiro do perfil discentediscente                                          
      b) Roteiro perfil b) Roteiro perfil institucionalinstitucional      

Foram realizadas 24 reuniões de trabalho desde abril de 2013, com Foram realizadas 24 reuniões de trabalho desde abril de 2013, com 
seguinte pauta: seguinte pauta: 
➢  preparação do roteiro de Dados Perfil Discentepreparação do roteiro de Dados Perfil Discente

➢  preparação do roteiro de Dados Perfil Instituiçõespreparação do roteiro de Dados Perfil Instituições

➢Objetivos: recolher, tratar, checar e criticar bases de dados Objetivos: recolher, tratar, checar e criticar bases de dados 
(CES/ENEM); construir roteiro e plataforma de preenchimento de (CES/ENEM); construir roteiro e plataforma de preenchimento de 
dados por IFES/Pilotodados por IFES/Piloto



Fontes de dados: qualidade do dado e limites



CES                                  ENEM

● Dados IES

● Dados Curso

● Dados Aluno

• Referências ao curso
• Sexo
• Ano de nascimento
• Raça
• Nacionalidade/origem
• Deficiência (qual?)

● Ingresso

• Reserva de vagas
• Vestibular / outro

● Indivíduo
• Sexo
• Idade
• Cor
• Indígena
• Religião
• Estado civil
• Filhos

● Domicílio e família
• Condições atuais de moradia
• Escolaridade dos pais
• Profissão / emprego
• Moradia 
•  Critério Brasil



CES                                ENEM

●  Dados de cobertura

• Bolsas / tipo
• Proteção:  alimentação

                     moradia

                     transporte, outras
• PROUNI
• Outras bolsas

● Integração acadêmica

• Iniciação científica
• Monitoria
• Extensão
• Outros

•  Renda 

•  Entorno / habitabilidade

● Dados sobre Trabalho
• anterior
• atual

●  Formação educacional

• Hábitos culturais
●  Indicador

• Percepção / discriminação



Problemas detectados com as bases de dados

1) a proposta do roteiro visava SOMAR parte dos dados CES + parte  dados 

ENEM (e mesmo assim um volume significativo de variáveis importantes 

para o campo Fonaprace ficaria de fora);

2) Quanto ao CES: apenas dados sobre instituições já se encontram tratados 

e publicizados. Outras variáveis precisam, em cada IFES: 

a) tratamento da base estatística (microdados) a partir de software estatístico;

b) criação de fórmula para agregação de variáveis (linhas e colunas);

c) captação + agregação do dado a partir dessa base; 

d) lançamento em planilha para Observatório.



3) Quanto ao ENEM:

 a) problema central nasce do uso do ENEM pelas IFES (como parte ou 
totalidade da forma de ingresso) – vide próximos slides 

b) acesso aos dados do ENEM (informação privilegiada); 

c) seu tratamento estatístico; 

d) sua sistematização para envio ao Observatório.

A síntese: é necessária uma massa de esforço por IFES (em termos de 
conhecimento técnico, recursos humanos e tempo) muito grande para 
alcançar um conjunto de informações muito básicas. 

Aplicação direta do questionário SIPE?



Comparativo – Concluintes do Ensino Médio x 
Vagas nas IES Federais



Situação utilização do ENEM- IFES Grupo Piloto

Tabela 1: Mecanismos de Ingresso nas IFES, 2009 a 2013



Panorama de utilização do ENEM outras IFES

Tabela 2: Mecanismos de Ingresso nas IFES, 2009 a 2013

FALTA INCLUIR TABELA DA NATALIA



Proposta da Equipe Técnica do Piloto:

1) discutir a possibilidade de desdobramento do Observatório em duas 
direções:

 a) manter a construção da plataforma virtual -  avançar na construção do 
roteiro perfil institucional e na geração de banco de documentos. Focos 
ficariam em COBERTURA (instrumentos institucionais) + instrumento 
midiático (rede)

b) indicar a adoção do SIPE pelas IFES do grupo Piloto para geração do perfil 
discente. Sugestão: aplicar o SIPE na matrícula dos ingressantes a partir 
de  2014 (que geraria um conjunto de dados tipo censo) e uma aplicação 
amostral para rematrículas. Isso nos possibilitaria o seguinte quadro: 

- em 2014 – 1° ano (censo), 2 °, 3°, 4° e 5° anos amostra;

- em 2015 – 1° ano (censo) – anos subsequentes não precisam, sendo o 2° 
censo e os demais amostra. 

- em 2017 – 4 anos regulares cobertos por censo; em 2018 – todos.

 



Síntese:

- já temos um resultado de pesquisa: as fontes de dados 
disponíveis para as IFES, em especial para auxílio na 
gestão eficiente de políticas de permanência estudantil 
no ES,  não disponibilizam as informações necessárias 
para as IFES.

- torna-se assim, necessária a geração de uma política de 
captação desses dados – via SIPE/Andifes ou por 
pressão junto ao MEC.

- por outro lado, as informações sobre o potencial de 
cobertura das IFES (instrumentos institucionais) também 
não é claro nas fontes hoje existentes.  
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