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Nome do Projeto de Pesquisa: Dossiê ENEM – 2015 e Vitimação e 

Sentimento de Segurança em Santa Catarina  

 

Numero do Comitê de Ética aprovado: 

 

Número de pesquisadores envolvidos: 6 (quatro). 

Participantes do projeto e contrapartidas da Instituição solicitante 

Nome Função Carga horária de dedicação ao 

Projeto 

Tarefas  

Erni José Seibel Coordenador 20 hrs semanais Coordenar e dirigir as tarefas de pesquisa. 

Fábio Cadore Hartmann Desenvolviment

o 

20 hrs semanais Tratamento das bases de dados, uso de software 

especializado e análise estatística (descritiva e 

avançada).  

Marcos Rogério Desenvolviment

o 

20 hrs semanais Análise de dados e cooperação entre o Instituto e sua 

tese de doutorado 

Helena Hinke Dobrochinski 

Candido 

Desenvolviment

o 

20 hrs semanais Análise de dados e organização de livro. 

Felipe Mattos Desenvolviment

o 

20 hrs semanais Desenvolvimento de tese e análise de dados. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797879U8
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Gabriela Cardoso Desenvolviment

o 

 20 hrs semanais Desenvolvimento de tese e análise de dados. 

Resumo 

Produção do Proponente em relação ao tema dessa pesquisa: 

1. Projeto ENEM:  

2. Análise e Evolução dos Indicadores Educacionais da Região Sul; 

2 - Analise e Avaliação de Politicas Publicas em Santa Catarina. Estudos Preparatórios para uma avaliação da década de noventa. 

3 - A evolução dos indicadores sociais na região sul a partir da perspectiva dos gastos e da oferta de serviços públicos na década de noventa. 

4 – Vitimização e Sentimento de Segurança na Universidade Federal de Santa Catarina e UNOCHAPECO.  

5 - Reflexões sobre a literatura de homicídios. 

Objetivo Geral 

Projeto DOSSIÊ/ENEM: 

- Organizar os dados do ENEM (desempenho e questionário) para que possam ser utilizados por estudantes e pesquisadores em trabalhos acadêmicos. 

- Descrever e analisar o perfil dos participantes do Enem – 2015, a distribuição geográfica dos resultados e os fatores –sexo, renda, capital cultural, 

expectativas, etc. - associados aos desempenhos. 

 

 

Projeto Vitimização e Segurança Pública. 

- Analisar o estado da arte das pesquisas sobre percepção de criminalidade em diversos países. 

- Descrever o perfil da população estudada. 

- Analisar as percepções sobre a criminalidade e segurança. 

- Analisar os fatores associados à percepção de violência e o sentimento de (in)segurança. 

Objetivos Específicos 

Projeto Dossiê ENEM: 

- Revisar a literatura que trata das avaliações em larga escala no Brasil, principalmente os estudos ligados ao ENEM. 

- Apresentar as características gerais do ENEM: histórico, implementação, objetivos, instrumentos e áreas/competências/disciplinas avaliadas. 

- Identificar o perfil dos indivíduos e grupos sociais que participaram do ENEM. 

- Descrever a distribuição dos resultados nas diversas áreas avaliadas, considerando os seguintes recortes geográficos: Brasil, Grandes Regiões e as 



Unidades da Federação. 

- Analisar quais são os fatores individuais, familiares, educacionais e socioeconômicos que estão associados aos desempenhos no ENEM. 

- Contribuir com a produção de conhecimento na área da sociologia da educação. 

- Produzir informações que possam subsidiar a implementação de políticas públicas. 

- Resultado/produto: lançar livro virtual (e-book) na área da educação, contendo um artigo do coordenador da pesquisa e os resultados de três teses de 

doutorado.  

 

Projeto Vitimização e Segurança Pública. 

- Realizar um seminário sobre vitimização (maio/2018). 

- Realizar um workshop sobre geoprocessamento e seus usos para os estudos sobre criminalidade (03/2018) 

- Realizar pesquisa de vitimização na UFSC (06/2018). 

Variação sociocultural que se quer explicar 

Projeto Dossiê ENEM: 

- Variação do perfil dos participantes do Enem – 2015 

- Diferenças de desempenhos entre as Grandes Regiões do Brasil e as Unidades da Federação. 

- Diferenças nos desempenhos quando consideradas as características sociodemográficas (sexo, idade), sociais (cor/raça, renda), familiares (profissão, 

capital cultural) dos participantes do Enem – 2015. 

 

Projeto Vitimação e Sentimento de Segurança em SC: 

- Variação do perfil da população estudada. 

- Diferenças nas percepções sobre a criminalidade, a violência e o sentimento de segurança. 

- Analisar as diferenças na percepção e no medo da criminalidade de acordo com a cidade, local de moradia, sexo, idade, renda, meios de informação 

sobre a violência, etc. 

Etapas da Pesquisa 



 Etapas 

1 – Inicial 
Status  

Planejame

nto e 

execução 

inicial de 

pesquisa. 

Estratégias 

Financiamento 
Recursos Financeiros 

Investimento 

R$ 20.000,00 

Aquisição 

Financiamento do Projeto 

Estruturado 

Quant

. 

1 

Valor  

R$ 20.000,00 

Custeio 

R$ 20.000,00 

Uni Total IPVES

C 

Outro tipo 

de 

financiamen

to 

2 - Equipe Finalizada Equipe já montada.   1 R$ 

20.00

0,00 

R$ 

20.000,

00 

Não 

3 – Coleta de dados  Em 

andamento 

Baixar os dados online e 

realizar o 

Tratamento das 

informações. 

      

4 – Produção de material e 

análise estatística. 

Depende 

de etapas 

anteriores 

Produção de gráficos, uso 

de software e análises dos 

testes estatísticos. 

      

 Total projeto Total 

IPVES

C 

Total 

contrapartid

a  

5 – Relatórios Finais  Apresentar os resultados 

da pesquisa através de um 

Relatório Final. 

R$ 20.000,00 R$ 

20.000,

00 

Horas de 

trabalho dos 

pesquisador

es 

Cronograma 

Etapas 2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Revisão de 

literatura e 
 X X          



confecção 

do Projeto 

Coleta de 

dados 
   X X        

Análise de 

dados do 

campo 

     X X      

Seminários     X X       

Workshop    X         

Testagem 

e 

confirmaçã

o dos 

resultados 

do campo 

em 

Laboratóri

o 

       X X X   

Relatórios 

Finais  
          X X 

Os pesquisadores solicitantes assumem o compromisso de agradecer o financiamento total ou parcial do Instituto Werner em suas 

publicações. 

Data: Florianópolis, 05 de Janeiro de 2018. Assinatura: ____________________________ 

 


