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1 INTRODUÇÃO
A primeira etapa do trabalho a ser realizado no âmbito do contrato Qualitest/SMADS,
refere-se à constituição da equipe responsável pela execução das pesquisas contratadas.

A seguir, é apresentado a relação da equipe técnica disponibilizada pela Qualitest para a
realização a contento do objeto contrato.

A equipe técnica terá as seguintes atribuições: elaborar os questionários que serão
aplicados na abordagem da população; contratar e treinar equipe de supervisores e
entrevistadores; definir e acompanhar os procedimentos de trabalho de campo; calcular a
amostra; analisar os dados gerados e elaborar o trabalho final.

1.1 Pesquisadores
• Valdir José de Sousa, estatístico (UFES), mestre em estatística (UFMG) e 25 anos de
experiência em estudos quantitativos e qualitativos, nas áreas: acadêmicas, sociais,
mercado, eleitoral e governamental. É responsável pelo setor de ciência de dados da
Qualitest.
• Cássia Cazaes, estatística (UFBA), com pós-graduação em administração de
empresas (FGV). 15 anos de experiência em estudos quantitativos e qualitativos, nas
áreas: acadêmicas, sociais, mercado, eleitoral e governamental. É responsável pelo
setor de recursos humanos da Qualitest, atuando principalmente na organização de
equipes de trabalho de campo, treinamento e gerenciamento dos projetos.
• Rosana Estrela Adamos, cientista social (USP), com pós-graduação e especialização
em pesquisa de mercado. Experiência na coordenação dos últimos Censos realizados
no município de São Paulo e Santos (SP). Possui expertise em levantamento de dados
para projetos acadêmicos, sociais, mercado, eleitoral e governamental.
• Cristiano Luiz Ribeiro Araújo, assistente social (UFES), com pós-graduação em
administração pública, especialização em gestão pública e mestrado em Política Social.

Possui 12 anos de experiência em coordenação de trabalhos sociais voltados à
população em situação de rua.
• Patrícia Maria Sousa de Jesus, assistente social (UFES), atuando há 10 anos em
trabalhos sociais voltados à população em situação de rua.
• José Vasconcelos Maria, economista (UFES) com 25 anos de experiência em análises
econômicas e sociais.
• Karoliny Morello, graduação em direito e pós-graduação em direito público. 5 anos de
experiência na organização e gestão de projetos da Qualitest.
• Phellippe Tavares, administrador. Atua como coordenador de equipe de campo há 10
anos para a Qualitest. Possui expertise em levantamento de dados para projetos
acadêmicos, sociais, mercado, eleitoral e governamental.

1.2 Equipe de campo para o Recenseamento
Levantamento censitário da população em situação de rua exige a constituição de uma
equipe de campo numerosa e com a qualificação necessária para desempenhar as
diversas funções. Serão selecionados e treinados aproximadamente 180 recenseadores,
para a realização do trabalho nos logradouros públicos e nos centros de acolhida.
A qualificação técnica exige experiência com a abordagem da população em situação de
rua, bem como conhecimento de técnicas de pesquisa. A seleção e treinamento serão
feitas pela equipe de coordenação.
Serão contratados também 18 supervisores de campo, com experiência em pesquisas
com a população de rua, responsáveis pela execução/coordenação do trabalho de cada
um dos subgrupos em que a equipe de campo é dividida. Ou seja, 1 supervisor de campo
para 10 recenseadores.

1.3 Equipe de campo para a Pesquisa Amostral
Serão selecionados 80 entrevistadores e 10 supervisores de campo para realização da
etapa de coleta de dados para a pesquisa amostral.
A qualificação técnica exige experiência com a abordagem da população em situação de
rua, bem como conhecimento de técnicas de pesquisa. A seleção dos entrevistadores
partirá preferencialmente do conjunto de recenseadores do censo, haja vista a experiência
com o tema e a avaliação feita pelos supervisores do levantamento censitário.
Essa equipe receberá treinamento adequado para realização a contento da pesquisa
amostral.

1.4 Equipe de Apoio Logístico
A execução dos trabalhos exige, também, a constituição de equipe de apoio, técnico e
logístico. A seleção do pessoal técnico é feita pela equipe de planejamento e o apoio
logístico é dado pelo pessoal que integra a estrutura administrativa da Qualitest.
Quanto ao apoio técnico, são selecionados estagiários, estudantes de graduação da área
de ciências sociais, economia, administração e estatística, para suporte à equipe de
planejamento.
O apoio logístico é dado por uma secretária e outros integrantes das áreas jurídica,
administrativa e financeira da Qualitest, alocados para acompanhamento das pesquisas.
A equipe de apoio logístico será ampliada, quando da realização do levantamento
censitário, por seguranças privados contratados pela Qualitest e as equipes de campo
contarão com veículos de apoio alugados para a realização do trabalho.
Ante o exposto, afirma-se que a equipe disponibilizada executará a contento os itens
contratuais e manterá contato constante com a Coordenaria de Políticas Sociais da
SMADS para planejamento e avaliação dos resultados. Além disso, manterá diálogo com
a Coordenaria de Proteção Social Especial da SMADS e organizações sociais que atuam
com a população em situação de rua para subsidiar a definição de estratégias de
pesquisa.

2 OBJETIVOS
Os objetivos dos projetos são apresentados a seguir.
2.1 Objetivos gerais
• Realização de levantamento censitário da população em situação de rua na cidade de
São Paulo;
• Pesquisa amostral para levantamento do perfil sócio econômico da população em
situação de rua;
• Identificação das necessidades da população em situação de rua e levantamento das
políticas de atenção a essa população.
2.2 Objetivos levantamento censitário
• Obter o número de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo;
• Identificar a distribuição espacial dessa população;
• Obter informações demográficas sobre a população: sexo, idade e cor;
• Características dos locais onde forem encontradas as pessoas em situação de rua
pernoitando nas ruas e praças da cidade.

2.3 Objetivos pesquisa amostral
• Variáveis demográficas: idade, sexo, cor autodeclarada, origem, escolaridade;
• Vínculos familiares: última moradia, contatos familiares, filhos;
• Condições de trabalho e geração de renda, atuais e passadas;
• Informações sobre condições de saúde declaradas pelos entrevistados.

2.4 Identificação das necessidades da população e serviços de atenção oferecidos
• Caracterização das políticas de habitação e trabalho;
• Relação entre as políticas de atenção e as necessidades identificadas pela pesquisa
do perfil socioeconômico da população.

3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLDIDAS
3.1 Levantamento Censitário
As atividades a serem desenvolvidas seguem o termo de referência e edital.

Os seguintes itens compõem o cronograma de atividades:
1. Construção do sistema de referência para o levantamento censitário;
2. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos;
3. Elaboração dos instrumentos de levantamento das informações (questionários);
4. Implementação dos questionários no sistema de coleta de dados;
5. Seleção e treinamento da equipe de campo;
6. Realização do pré-teste;
7. Realização do trabalho de campo;
8. Crítica e análise dos dados;
9. Elaboração do relatório;
10. Apresentação dos resultados.

As atividades, em cada um dos tópicos, são as seguintes:

1. Construção do sistema de referência para o levantamento censitário:
O sistema de referência constitui o conjunto de informações quantitativas e qualitativas
atuais que possibilitem a identificação das áreas com presença de pessoas em situação
de rua, pontos de maior concentração e indicações sobre o seu padrão de deslocamento,
entre outros aspectos determinantes para o planejamento do projeto.
•

Levantamento de informações junto aos técnicos da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria
de Direitos Humanos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e
Secretaria de Habitação, do município de São Paulo;

•

Reuniões junto aos representantes/organizações da população em situação de rua,
para identificar as demandas e os pontos de concentração e dinâmica atual.

•

Levantamento de dados secundários;

•

Levantamento de informações gerais sobre a rede junto à SMADS.

•

Identificação da distribuição espacial da população na cidade;

•

Comparação dos pontos de concentração com os censos anteriores;

•

Consolidação das informações;

•

Elaboração dos mapas e roteiros para o trabalho de campo.

2. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos:
•

Definição dos distritos censitários, regiões que serão recenseadas em uma única
noite;

•

Definição dos setores censitários, áreas dos distritos censitários que devem ser
percorridas por uma única equipe de campo em uma noite;

•

Definição dos procedimentos a serem seguidos no trabalho de campo nos serviços
de acolhida;

•

Definição da composição das equipes de campo;

•

Montagem e treinamento da equipe de retaguarda, acompanhamento e orientação
da evolução do trabalho de campo no escritório central;

•

Montagem do material de campo de cada pesquisador/equipe.

3. Elaboração dos instrumentos de levantamento das informações (questionários):
•

Elaboração da Ficha do Ponto (ficha para registro do endereço, características do
local e a quantidade de moradores de rua encontrados em cada ponto);

•

Elaboração da Ficha do Censo (ficha para o censo da população em situação de
rua nos logradouros públicos, com questões-filtro e dados demográficos);

•

Ficha para o censo da população em situação de rua pernoitando nos Centros de
Acolhida; e

•

Apresentação dos instrumentais para SMADS.

4. Implementação dos questionários no sistema de coleta de dados:
•

Desenvolvimento e implementação dos questionários na ferramenta de coleta de
dados em Tablets eletrônicos.

•

Apresentação do sistema para SMADS.

5. Seleção e treinamento da equipe de campo:
•

Definir e operacionalizar formas de divulgação do censo;

•

Divulgar os requerimentos para a inscrição e procedimentos para seleção dos
candidatos a pesquisadores e supervisores;

•

Elaborar e divulgar a ficha de inscrição dos candidatos a pesquisador e supervisor
de campo;

•

Realizar a pré-seleção dos candidatos a partir dos currículos;

•

Entrevistar os candidatos selecionados pelos currículos;

•

Selecionar os pesquisadores e supervisores para o censo;

•

Definição das atribuições e responsabilidades do supervisor e pesquisador;

•

Elaborar o manual de treinamento com orientação sobre os procedimentos do
trabalho de campo;

•

Realizar o treinamento com apresentação da proposta de trabalho, dos
questionários, do material de campo e procedimentos;

6. Realização do pré-teste:
•

Seleção da equipe de pesquisadores e supervisores para participar do pré-teste;

•

Saída à campo com os pesquisadores e supervisores;

•

Avaliação dos supervisores quanto ao desempenho dos pesquisadores e
esclarecimento das dúvidas;

•

Aprovação do sistema de coleta de dados (tablet);

•

Confirmação das equipes de campo.

7. Realização do trabalho de campo:
•

Execução do trabalho de campo

•

Instrução dos supervisores sobre as áreas a serem percorridas em cada noite;

•

Entrega do material de campo aos pesquisadores e supervisores;

•

Recepcionar as vans;

•

Instrução dos motoristas, seguranças e acompanhantes;

•

Reunião dos supervisores com suas equipes para orientação prévia do trabalho;

•

Acompanhamento das equipes de campo pela equipe de retaguarda;

•

Acompanhamento da volta das equipes de campo após o trabalho de campo;

•

Retorno das equipes à base de coordenação/ponto de apoio.

•

Relato dos supervisores sobre o andamento do trabalho de campo e eventuais
problemas encontrados;

•

Encaminhamento das soluções aos eventuais problemas encontrados;

•

Envio dos questionários aplicados para o servidor da Qualitest;

•

Devolução dos tablets ao final da noite ao supervisor.

8. Crítica e análise dos dados:
•

Recebimento dos questionários aplicados no servidor;

•

Análise de consistência/crítica no banco de dados;

•

Encaminhamento de dúvidas e inconsistências aos supervisores;

•

Reunião com os supervisores para esclarecimentos de eventuais dúvidas de
preenchimento;

•

Aprovação do banco de dados;

•

Tratamento estatístico dos resultados.

9. Elaboração do relatório:
•

Elaboração do relatório descritivo e em BI (Business Intelligence).

10. Apresentação dos resultados:
•

Apresentação do relatório à SMADS e representantes/organizações da população
em situação de rua.

3.2 Pesquisa Amostral
As atividades a serem desenvolvidas seguem o termo de referência e edital.

Os seguintes itens compõem o cronograma de atividades:
1. Quadro de referência e Instrumentais de Pesquisa;
2. Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo e apoio ao trabalho e
campo;
3. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos;
4. Realização do trabalho de campo;
5. Crítica e análise dos dados;
6. Elaboração do relatório;
7. Apresentação dos resultados.

1. Quadro de referência e Instrumentais de Pesquisa:
•

Revisão das questões a serem pesquisadas;

•

Análise dos resultados do levantamento censitário realizado;

•

Análise dos dados levantados pelos censos anteriores sobre população em
situação de rua na cidade de São Paulo;

•

Análise dos dados levantados pela rede;

•

Revisão da literatura nacional e internacional sobre os temas;

•

Discussão com SMADS das questões de interesse e dos resultados do censo;

•

Seleção das variáveis a serem pesquisadas referentes às diferentes dimensões de
vida da população;

•

Definição das questões a serem pesquisadas;

•

Seleção dos subgrupos da população em situação de rua que serão pesquisados.

2. Seleção, treinamento e constituição das equipes de campo e apoio:
•

Seleção dos pesquisadores e supervisores para a realização das entrevistas nos
logradouros da cidade e nos centros de acolhida;

•

Elaboração de manual de instrução sobre a aplicação dos questionários e escolha
dos entrevistados, conforme plano amostral.

•

Realização de treinamento dos supervisores e pesquisadores sobre os
procedimentos em campo e discussão dos instrumentais;

•

Realização de pré-teste de campo dos pesquisadores e supervisores;

•

Análise das entrevistas realizadas do pré-teste para esclarecimento de dúvidas e
avaliação das dificuldades encontradas;

•

Encaminhamento de soluções para os eventuais problemas encontrados.

3. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos:
•

Definição do plano amostral;

•

Definição de procedimentos de aleatorização;

•

Definição da amostra;

•

Definição dos roteiros de percursos do pesquisador/equipe;

•

Definição dos procedimentos do trabalho de campo nos serviços de acolhida;

•

Definição das equipes de campo;

•

Desenvolvimento e implementação dos questionários na ferramenta de coleta de
dados em Tablets eletrônicos;

•

Reprodução dos mapas;

•

Elaboração de cronograma para realização das entrevistas.

4. Realização do trabalho de campo:
•

Distribuição dos mapas e roteiro por equipe;

•

Acompanhamento da seleção dos entrevistados segundo o critério amostral;

•

Envio dos questionários aplicados para o servidor da Qualitest;

•

Devolução dos tablets ao final da noite ao supervisor;

•

Reunião com supervisores para solução de eventuais dúvidas ou problemas em
campo.

5. Crítica e análise dos dados:
•

Recebimento dos questionários aplicados no servidor;

•

Análise de consistência/crítica no banco de dados;

•

Encaminhamento de dúvidas e inconsistências aos supervisores;

•

Reunião com os supervisores para esclarecimentos de eventuais dúvidas de
preenchimento;

•

Aprovação do banco de dados;

•

Tratamento estatístico dos resultados.

6. Elaboração do relatório:
•

Elaboração do relatório descritivo e em BI (Business Intelligence).

7. Apresentação dos resultados:
•

Apresentação do relatório à SMADS e representantes/organizações da população
em situação de rua.

3.3 Identificação das necessidades da população e serviços de atenção oferecidos
Os seguintes itens compõem o cronograma de atividades:
1.

Sistematização dos resultados do levantamento censitário e do perfil socioeconômico,
metodologia e instrumentais da pesquisa;

2.

Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo;

3.

Realização do trabalho de campo;

4.

Crítica e análise dos dados;

5.

Elaboração do relatório;

6.

Apresentação dos resultados.

1. Sistematização dos resultados do levantamento censitário e do perfil socioeconômico,
metodologia e instrumentais da pesquisa:
•

Sistematização dos resultados do censo e do perfil sócio econômico e definição
das questões a serem pesquisadas;

•

Construção de indicadores de necessidades da população;

•

Discussão com SMADS das necessidades da população identificadas pelas
pesquisas;

•

Priorização das necessidades da população em situação de rua;

•

Levantamento dos serviços de atenção que serão analisados;

•

Elaboração de indicadores para avaliar a relação entre as necessidades da
população e os serviços de atenção;

•

Definição das variáveis e indicadores;

•

Elaboração dos instrumentais para caracterização dos serviços de atenção à
população;

•

Apresentação dos instrumentais para SMADS.

2. Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo:
•

Seleção e treinamento dos pesquisadores;

•

Elaboração do manual de orientação para o pesquisador;

•

Realização de pré-teste de campo dos pesquisadores;

•

Análise das entrevistas realizadas do pré-teste para esclarecimento de dúvidas e
avaliação das dificuldades encontradas;

•

Encaminhamento de soluções para os eventuais problemas encontrados.

3. Realização do trabalho de campo:
•

Organização do trabalho e das equipes de campo;

•

Agendamento das entrevistas com as instituições provedoras dos serviços de
atenção à população

•

Realização das entrevistas com as instituições;

•

Envio dos questionários aplicados para o servidor da Qualitest;

•

Levantamento de informações complementares junto à população, se necessário.

•

Reunião com a equipe para solução de eventuais dúvidas ou problemas em campo.

4. Crítica e análise dos dados:
•

Recebimento dos questionários aplicados no servidor;

•

Análise de consistência/crítica no banco de dados;

•

Encaminhamento de dúvidas e inconsistências aos supervisores;

•

Reunião com os supervisores para esclarecimentos de eventuais dúvidas de
preenchimento;

•

Aprovação do banco de dados;

•

Tratamento estatístico dos resultados.

5. Elaboração do relatório:
•

Elaboração do relatório descritivo e em BI (Business Intelligence).

6. Apresentação dos resultados:
•

Apresentação do relatório à SMADS e representantes/organizações da população
em situação de rua.

3.4 Difusão das informações
1.

Workshops com técnicos de SMADS e rede socioassistencial, conselheiros do Comas
e técnicos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos/Coordenação da Política de
População em Situação de Rua para apresentação e discussão dos principais
resultados.

2.

Relatório Final consolidado das pesquisas realizadas para o Comitê PopRua.

4 INOVAÇÃO | CENSO 2019
Coerente com o contrato firmado entre Qualitest e SMADS, serão seguidos os mesmos
critérios e metodologia dos últimos Censos realizados com moradores em situação de rua
no município de São Paulo/SP.
Para o Censo de 2019, a Qualitest submeteu à SMADS proposta para realização da coleta
de dados por meio de aparelhos eletrônicos (tablets). Os questionários serão
implementados no software de pesquisa da Qualitest para a realização do
censo/pesquisa.
O referido sistema permite o acompanhamento em tempo real da coleta de dados, o
registro das coordenadas geográficas (georreferenciamento) das entrevistas e outros
recursos importantes para garantir a qualidade dos dados.
A utilização dessa ferramenta garantirá maior transparência e qualidade nos dados
coletados, além de agilidade para elaboração das análises e relatórios parciais e finais.
Em relação aos produtos finais, foi proposto também a elaboração de relatórios
personalizados em BI (Business Intelligence).
Os relatórios serão apresentados em painéis dinâmicos contendo gráficos, tabelas e
análises referentes às variáveis pesquisadas nos instrumentos de pesquisa, possibilitando
ao usuário o cruzamento e obtenção de qualquer informação desejada, por exemplo:
resultados por perfil do entrevistado (sexo, faixa etária, local, situação: acolhido ou rua,
entre outros), tipo de serviço, secretaria municipal, distrito, subprefeitura, entre outros
filtros preestabelecidos.
O relatório em BI também disponibilizará os resultados dos últimos Censos, para análises
individuais e comparativas.
A equipe da Qualitest desenvolveu uma breve apresentação (modelo) em BI para
demonstrar a forma de entrega dos produtos finais do Contrato 008/SMADS/2019.
Clique aqui para acessar o modelo de relatório em BI.

5 ORÇAMENTO
A seguir é apresentado o orçamento para realização a contento das etapas do contrato
008/SMADS/2019 cujo objeto é: Contratação de serviço de consultoria, com instituição
especializada no tema, dada a especificidade de metodologia de trabalho, para realização
de pesquisa que possibilite a identificação quantitativa e espacial da população em
situação de rua, perfil socioeconômico e identificação das necessidades dando subsídios
ao aprimoramento da Política Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua.

FASE

FASE 1

PARCELAS

Parcela 1
Parcela 2

FASE 2

Parcela 3

Parcela 4

Parcela 5

FASE 3
Parcela 6

FASE 4

Parcela 7

FASE 5

Parcela 8

VALOR GLOBAL

PRODUTOS ESPERADOS comprovação para pagamento
da parcela
Produto I: Relatório com Plano de
Trabalho Detalhado
Produto II: Relatório Detalhado de
Metodologia da Pesquisa
censitária
Produto III: Relatório de Execução
do Campo Pesquisa Censitária
Produto IV: Relatório Preliminar do
Censo
Produto V: Relatório Completo do
Censo
Produto VI: Relatório Detalhado de
Metodologia da Pesquisa Amostral
de Perfil Socioeconômico
Produto VII: Relatório de Execução
do Campo Pesquisa Amostral
Produto VIII: Relatório Preliminar
da Pesquisa Amostral de Perfil
Socioeconômico
Produto IX: Relatório Completo da
Pesquisa Amostral de Perfil
Socioeconômico
Produto X: Relatório Detalhado de
Metodologia da Pesquisa para
Relatório Temático de Identificação
das Necessidades
Produto XI: Relatório Preliminar de
Identificação das Necessidades
Produto XII: Relatório Final de
Identificação das Necessidades
Produto XIII: Relatório Final do
Censo e Pesquisa Amostral de
Perfil Socioeconômico e de
Identificação das Necessidades
Produto XVI: Difusão das
Informações

PRAZO

VALOR DA
PARCELA – EM
PROPORÇÃO COM
RELAÇÃO AO
CUSTO TOTAL (%)

VALOR DA
PARCELA

Mês 1 - semana 2

10,00

R$ 195.600,00

Mês 2 - semana 2

34,00

R$ 665.040,00

Mês 2 - semana 5

20,00

R$ 391.200,00

Mês 4 semana 5

14,00

R$ 273.840,00

Mês 5 - semana 1

5,00

R$ 97.800,00

Mês 6 - semana 3

6,00

R$ 117.360,00

Mês 8 - semana 3

9,00

R$ 176.040,00

Mês 9 - semana 4

2,00

R$ 39.120,00

R$ 1.956.000,00

6 CRONOGRAMA
Conforme o contrato assinado, o prazo previsto para a realização das ações é de 9 (nove)
meses de trabalho, a contar da data de assinatura do contrato. O contrato foi assinado
em 8 de agosto de 2019 e o cronograma foi definido seguindo a periodização das
atividades definidas no Termo de Referência, conforme detalhamento a seguir.

FASE

1

PRODUTOS

Produto I: Relatório com
Plano de Trabalho
Detalhado
Produto II: Relatório
Detalhado de Metodologia
da Pesquisa censitária

2

Produto III: Relatório de
Execução do Campo
Pesquisa Censitária
Produto IV: Relatório
Preliminar do Censo
Produto V: Relatório
Completo do Censo
Produto VI: Relatório
Detalhado de Metodologia
da Pesquisa Amostral de
Perfil Socioeconômico
Produto VII: Relatório de
Execução do Campo
Pesquisa Amostral

3

4

Produto VIII: Relatório
Preliminar da Pesquisa
Amostral de Perfil
Socioeconômico
Produto IX: Relatório
Completo da Pesquisa
Amostral de Perfil
Socioeconômico
Produto X: Relatório
Detalhado de Metodologia
da Pesquisa para Relatório
Temático de Identificação
das Necessidades

ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO

PRIMEIRA ETAPA: Constituição da equipe de
Coordenação dos trabalhos
SEGUNDA ETAPA: Construção do sistema de
referência para o levantamento censitário
TERCEIRA ETAPA: Elaboração dos
instrumentos de coleta de informações
QUARTA ETAPA: Seleção e treinamento da
equipe de campo
QUINTA ETAPA: Realização do trabalho de
campo
SEXTA ETAPA: Codificação, crítica e digitação
dos dados

DATA DE ENTREGA

22/08/2019
12/09/2019
19/09/2019
26/09/2019
10/10/2019
07/11/2019

SÉTIMA ETAPA: Análise crítica dos dados

28/11/2019

OITAVA ETAPA: Quadro de Referência e
Instrumentais de Pesquisa

07/11/2019

NONA ETAPA: Seleção, treinamento e
constituição da equipe de campo e de apoio ao
trabalho de campo

28/11/2019

DÉCIMA ETAPA: Realização do trabalho de
campo

12/12/2019

DÉCIMA PRIMEIRA ETAPA: Codificação, crítica
e digitação dos dados

09/01/2020

DÉCIMA SEGUNDA ETAPA: Análise crítica dos
dados

30/01/2020

DÉCIMA TERCEIRA ETAPA: Sistematização
dos Resultados Obtidos, Definição Metodológica
e Instrumentais de Pesquisa
DÉCIMA QUARTA ETAPA: Seleção, treinamento
e constituição da equipe de pesquisa

09/01/2020
30/01/2020

FASE

PRODUTOS

ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO

DÉCIMA QUINTA ETAPA: Realização do
trabalho de campo
Produto XI: Relatório
Preliminar de Identificação
das Necessidades
Produto XII: Relatório Final
de Identificação das
Necessidades

5

DATA DE ENTREGA

13/02/2020
12/03/2020

DÉCIMA SEXTA ETAPA: Codificação, crítica e
digitação dos dados e Análise crítica dos dados

Produto XIII: Relatório Final
do Censo e Pesquisa
Amostral de Perfil
Socioeconômico e de
DÉCIMA SÉTIMA ETAPA: Difusão das
Identificação das
informações
Necessidades
Produto XIV: Difusão das
Informações

02/04/2020

30/04/2020

14/05/2019

