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Curso Indicadores Sociais com o uso do PSPP:
Construção, Seleção e Aplicabilidade

Objetivo: O curso tem como objetivo qualificar o aluno para o uso de
indicadores sociais na construção, monitoramento e avaliação de políticas
sociais levando em considerações suas principais características dentro do
ciclo avaliativo. O curso também tem como intenção capacitar o aluno para o
uso de estatística descritiva e construção de indicadores com o uso do
Software PSPP que é a versão open-source, do software SPSS.

Ementa: Significado e uso de indicadores sociais, apresentação de fontes de
dados disponíveis para a quantificação de conceitos sociais; Elucidação a
elaboração de indicadores sociais em diferentes áreas temáticas; Vantagens e
Limites na utilização de indicadores sociais na avaliação das condições de vida
da população; Discussão de conceitos operacionais tais como: indicador social,
sistema de indicadores, índices; classificações e as propriedades de
indicadores sociais; Sistema de Indicadores; Relação entre indicadores sociais
e avaliação de políticas públicas. Áreas temáticas importantes para as políticas
públicas serão acessadas para construção de indicadores como: saúde,
educação e indicadores socioeconômicos.

Público alvo: Profissionais de qualquer área do conhecimento e interessados
em

capacitarem-se

em

uso

de

indicadores

sociais

na

construção,

monitoramento e avaliação de políticas sociais e no aprendizado e uso de
software PSPP como ferramenta de apoio nestas práticas.
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Sobre o PSPP:
- Capacitar o aluno para o uso de estatística descritiva e construção de
indicadores com o uso do Software PSPP.
O uso do PSPP por Windows para realizar análises estatísticas tem inúmeras
vantagens algumas delas eu listo abaixo:
1- Por ser um software livre, o PSPP é gratuito e não oferece restrições de uso
qualquer lugar seja em empresas privadas ou órgãos públicos;
2- Por ser a versão open source do SPSS, o PSPP oferta as mesmas
facilidades de ser utilizável no Windows;
3- Assim como o software R, o PSPP é um projeto do GNU-Free Software
Foundation (FSF) e usa a biblioteca de cálculos mais utilizada no meio do
software livre que é a GSL https://www.gnu.org/software/gsl/ O R inclusive
utiliza partes do PSPP na importação de arquivos ".sav".
4- O PSPP oferece muita facilidade de montagem e transformações de bases
de dados e variáveis, pois, assim como o SPSS, oferece uma interface
conectada entre os comandos do Windows e sua programação nos inputs
"syntax".
5- Download do PSPP https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Metodologia: curso à distância utilizando a plataforma Moodle da área de
cursos de extensão da UFMG (https://virtual.ufmg.br/extensao/). O curso utiliza
de metodologia de acompanhamento interativo. Ou seja, durante todo o seu
desenvolvimento do curso haverá acompanhamento em tempo real e todas as
atividades serão revisadas individualmente e retornada aos alunos.
Todos os materiais do curso e atividades ficarão disponíveis durante o período
do curso. A disciplina exige uma dedicação diária de aproximadamente 1 hora.

Organização do curso:
O curso possui uma carga horária de 120 horas e duração aproximada de dois
meses. Pelo fato de apresentar um formato à distância, todos os estudos e
atividades serão realizadas neste ambiente virtual de aprendizagem - AVA. Os
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conteúdos estão organizados em 4 unidades. Cada uma delas apresentará
materiais de estudo e atividades formativas e avaliativas. A última unidade é
destinada ao desenvolvimento do trabalho final e demanda a leitura e
aprendizado do material de todas as outras unidades. As 4 unidades avaliativas
somam um total de 100 pontos sendo necessário 70 pontos para obter
aprovação no curso.

Distribuição de pontos
Introdução

10 pontos

Unidade 1

20 pontos

Unidade 2

20 pontos

Unidade 3
Unidade 4

25 pontos
25 pontos
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Conteúdo Programático:

Unidade 1
Na primeira unidade vamos abordar a concepções básicas relacionadas a
indicadores sociais. O que é um indicador social, o que são índices, o que são
sistemas de indicadores e índices, quais as diferenças e aplicabilidades.
Conceito, tipologias, riscos e mau uso dos indicadores. Os indicadores no ciclo
das políticas públicas. Com o PSPP iremos aprender a criar uma matriz de
dados a partir de questionários aplicados (ou máscara de dados), manipular
arquivos e salva-los. Termos também uma pequena introdução à estatística
descritiva com foco em indicadores sociais na área de educação dentre outras.

Unidade 2
Na segunda unidade iremos aprender sobre as diferentes fontes de dados
públicos para construção de indicadores sociais com a introdução ao uso de
microdados: PNAD, CENSO, e dados do INEP. Com o PSPP aprenderemos
cálculo envolvendo variáveis já existentes em uma matriz de dados,
recodificação de variáveis, manipulação de arquivos de relatórios de análise
descritivas de dados: frequências, tabelas univaridas e multivariadas. Variáveis
e níveis de mensuração e construção de variáveis.

Unidade 3
Na terceira unidade aprenderemos sobre a importância do uso e construção de
indicadores no contexto do enfoque avaliativo e da gestão orientada para
resultados. A intenção é aprendermos a construção e uso de indicadores de
saúde e educação e padronização de medidas brutas. Construção de um
sistema de indicadores. Com o PSPP aprenderemos como fazer uma análise
descritiva baseada em medidas de tendência central e medidas de dispersão
(moda, média, mediana, desvio padrão, etc). Análises baseadas na distribuição
de frequência e manipulação de bases de dados.
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Unidade 4
Na quarta unidade aprenderemos sobre a importância do uso de indicadores
no processo de avaliação e monitoramento e seu uso na construção do marco
lógico a partir da análise de indicadores educacionais, de saúde e
socioeconômicos, tais como o IDH, coeficiente de GINI, dentre outros. Com o
PSPP aprofundaremos o conhecimento de ferramentas de análises de
estatística descritiva e manipulação de bases de dados como construção e
transformação de variáveis, construção e transformação de bases de dados e
como fazer análises comparadas.
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