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TRABALHO FINAL DA DISCIPLINA 
ELABORAÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS 

 
Data de entrega: 23/07/2009 
 
Professor: 
Ernesto Friedrich de Lima Amaral eflamaral@gmail.com  www.ernestoamaral.com 
 

Com o intuito de explorar o conhecimento adquirido na disciplina “Elaboração de Indicadores 
Sociais” do Curso de Pós-Graduação “Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos Sociais em Áreas 
Urbanas” do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Minas Gerais, os alunos deverão elaborar um trabalho em que devem explorar 
indicadores sociais relacionados a uma problemática social escolhida pelo próprio aluno. 
 

A principal intenção desse trabalho é de propiciar aos alunos: (1) pensar uma problemática para a 
qual os indicadores sociais podem ser utilizados para explicação; (2) captar dados para a elaboração de tais 
indicadores; (3) e finalmente analisar tais dados em relação à problemática proposta. Seria interessante que 
os alunos realizassem esse exercício direcionando ao tema de monografia a ser realizado no final desse curso 
de especialização. Com isso, o aluno poderá utilizar esse trabalho como um primeiro passo para a elaboração 
da monografia, e não somente utilizá-lo para a presente disciplina. Caso o aluno não tenha definido o tema de 
monografia, ou caso o acesso aos dados não seja possível de ser realizado nesse momento, sugiro que os 
alunos escolham uma outra problemática social. As fontes de dados apresentadas no decorrer do curso e 
utilizadas nos exercícios da disciplina podem servir para a coleta de indicadores para esse trabalho. 
 

Algumas dicas para esse trabalho são que os alunos: (1) pensem primeiramente um problema social, 
podendo fazer referência a trabalhos anteriores (introdução); (2) busquem dados que possam analisar essa 
problemática (fontes de dados); (3) organizem os dados em uma série de indicadores sociais (metodologia); 
(4) analisem os dados de forma a melhor entender o problema estudado, avaliando o contexto social, 
temporal e espacial ao qual o estudo se refere (resultados e conclusão). Minha sugestão é de pensar esse 
trabalho como se o aluno estivesse contando uma pequena história de um problema analisado. Em minhas 
aulas, depois de apresentar as fórmulas de cálculo de indicadores, eu apliquei as fórmulas a dados reais da 
sociedade brasileira. Após essa aplicação, fiz conexões entre tais indicadores, buscando conceituá-los na 
realidade sócio-econômica do país. Pensem numa ordem lógica de apresentação dos indicadores, de forma a 
“contar a história” de uma maneira clara e coerente. 
 

O trabalho deverá ser enviado ao professor por email (eflamaral@gmail.com), editado no programa 
computacional “Microsoft Word”, formatado em papel A4, margens esquerda, direita, superior e inferior de 
2 centímetros, espaçamento simples, fonte Times New Roman. O texto do trabalho deverá ter o mínimo de 
10 páginas. Lembrem-se de incluir no mesmo arquivo a capa, bibliografia, tabelas, gráficos, figuras, mapas e 
demais dados analisados. 
 

Esse trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos de até três alunos. Se esse exercício 
também estiver sendo realizado para outra disciplina, informar na introdução o nome do professor e 
disciplina para os quais esse trabalho também foi entregue. 


