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Base de dados sobre Conferências Nacionais 

Apresentação 

A base de dados aqui apresentada tem por objetivo sistematizar as distintas regras de 

funcionamento das conferências nacionais e as suas variações, com o intuito de 

compreender os traços do desenho institucional desses processos. Este trabalho 

corresponde à consolidação de informações sobre o desenho institucional de conferências 

nacionais realizadas entre 2003 e 2011, objetivo constante no componente "Conferências 

Nacionais" do projeto “A efetividade da participação social no Brasil” da Diretoria de 

Estudos e Pesquisas sobre o Estado, Instituições e Democracia (Diest) do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

 

Uso dos dados 

As informações constantes na base de dados1 são de uso livre não comercial, sendo 

necessária a atribuição de autoria ao esforço de pesquisa. Para citar esta pesquisa utilize:  

 

(IPEA, 2013) IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ampliação da 

participação na gestão pública: um estudo sobre Conferências Nacionais realizadas 

entre 2003 e 2011. Base de dados. Disponível em <www.ipea.gov.br/participacao> 

Brasília: Ipea, 2013. 
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 Todos os documentos consultados para a construção da base de dados estão disponíveis no site 

“Participação em Foco”, acesso em <www.ipea.gov.br/participacao>. 
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Organização da base de dados 

Unidade de análise: cada edição de conferência ocorrida entre 2003 e 2011.  

Fonte de informação: atos normativos (ato convocatório, regimento e regulamento) e 

relatórios finais.  

Informações gerais sobre a organização: 

 A base está organizada por conferência. Cada conferência é um indivíduo, uma linha 

na planilha. E cada coluna, por sua vez, é uma variável (todas descritas na sequência 

deste documento). 

 As variáveis foram organizadas em cinco grupos: G1 - Caracterização da conferência; 

G2 - Forma de organização; G3 - Normas para deliberação; G4 - Potencial inclusivo; e 

G5 - Outputs do processo da conferência. 

 As informações referentes aos quatro primeiros grupos (G1 a G4) foram preenchidas a 

partir de documentos que estabelecem as regras e o desenho organizacional da 

conferência.  Desse modo, essas informações foram buscadas nos atos convocatórios, 

regimentos e regulamentos. O grupo G5, por sua vez, foca nos outputs do processo 

conferencial e, dessa forma, as informações foram extraídas dos relatórios finais.  

 Na planilha que contem os dados e neste documento orientador as variáveis aparecem 

com o mesmo nome para facilitar a visualização.  

 Nesta base, as variáveis possuem respostas fechadas2 (pré-categorizadas) ou abertas3 

(descritivas).  

 Para todos os tipos de variáveis, a base trabalha com duas opções de resposta padrão: 

Não se aplica; Sem informação. Essas opções foram usadas da seguinte maneira: 

o "Não se aplica" foi usado quando a questão não pode ser preenchida por alguma 

especificidade da conferência. 

                                                           
2
 Uma resposta fechada na base corresponde as variáveis com categorias já definidas, podendo ser binárias, 

ordinárias ou nominais. Uma variável binária é aquela que aceita apenas dois níveis de resposta, como sim 

ou não. Já uma variável ordinária segue uma ordenação das coisas como as edições das conferências: 1ª, 2ª 

e 3ª. Uma variável nominal, por sua vez, não considera nenhuma ordenação. Por exemplo, as áreas 

temáticas das conferências – Políticas Sociais, Garantia de Direitos, Desenvolvimento Econômico, 

Infraestrutura e recursos naturais.  

3
 Uma variável com resposta aberta não tem suas opções de respostas pré-categorizadas, podendo ser 

nominal ou numérica. 
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o "Sem informação" foi usado quando a documentação consultada não ofertou 

informações sobre o quesito analisado ou quando a documentação está incompleta.  

 As variáveis binárias, na maioria das vezes, funcionam como questões de filtro, ou seja, 

delimitam se a questão seguinte deveria ser respondida. A questão seguinte só foi 

respondida caso a resposta da questão de filtro tenha sido positiva.  
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Apresentação dos grupos e especificação das variáveis 

 

G1 - Caracterização da conferência - Este grupo de variáveis apresenta informações 

gerais que possibilitam a identificação de cada conferência. Neste bloco, portanto, são 

evidenciadas as características gerais da conferência em questão.  

 

1. Nome – como se intitula o processo.  

Tipo: variável nominal com reposta fechada 

 

2. Edição – Edição da conferência (ex: décima edição)  

Tipo: variável nominal com reposta fechada 

 

3. Ano – ano de realização da etapa nacional.  

Tipo: variável ordinária com resposta fechada 

OBS: Foi considerado o ano em que a etapa nacional aconteceu, mesmo que 

etapas preparatórias tenham acontecido no ano anterior. 

 

4. Responsável – órgão responsável pela realização da conferência 

Tipo: variável nominal com resposta fechada 

OBS: No caso de corresponsabilidade na realização (quando mais de um órgão foi 

responsável pela convocação da conferência), foi indicada a opção 

“Corresponsabilidade” e incluídos os nomes de todos os órgãos responsáveis na 

variável “Responsabilidade”. Quando a resposta foi “Conselho gestor da política”, a 

indicação do órgão colegiado foi feita na variável “Responsabilidade”. O conselho 

responsável foi diferenciado de outros conselhos que atuaram na organização da 

conferência, indicados nas variáveis “Atuação do conselho”.  

 

5. Responsabilidade (conselho / corresponsabilidade) – especificação dos órgãos 

responsáveis pela conferência quando convocada em corresponsabilidade ou pelo 

conselho gestor da política. 

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

Opções de resposta:  
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 Não se aplica – Quando a conferência teve a convocação realizada por 

apenas um órgão, já indicado na variável anterior “Responsável”. 

 

6. Papel do Conselho Nacional - Papel do conselho na conferência 

Tipo: variável nominal com resposta fechada  

OBS: Esta variável está relacionada com as variáveis "Responsável" e 

"Responsabilidade" (as duas anteriores). Uma vez que Conselho é mencionado 

como responsável pela realização da conferência nessas duas variáveis 

mencionadas, aqui foi indicado que o "Conselho é responsável ou corresponsável". 

Caso contrário, foi informado que o "Conselho não é nem responsável, nem 

corresponsável". O objetivo dessa variável foi contabilizar quantas conferências 

contaram com a participação ativa dos conselhos relacionados à temática da 

conferência.  

 

7. Área de política - área temática da conferência. 

Tipo: variável nominal com resposta fechada 

OBS: As conferências foram categorizadas a partir de quatro grupos: Garantia de 

direitos, Políticas sociais, Desenvolvimento econômico, Infraestrutura e recursos 

naturais, e Apoio à gestão.  

o Garantia de direitos - conferências a respeito de políticas transversais que visam 

efetivar direitos e prover oportunidades a grupos sociais historicamente excluídos ou 

marginalizados dos processos políticos.  

o Políticas sociais - conferências que tratam da provisão de bens e serviços públicos 

destinados a promover condições e oportunidades de vida digna para a população e 

a impedir situações de risco social.  

o Desenvolvimento econômico - conferências que lidam com assuntos relacionados 

ao fomento da economia como ações de apoio, financiamento, organização e 

regulação de diferentes atividades econômicas.  

o Infraestrutura e recursos naturais - conferências voltadas para o desenvolvimento de 

condições materiais e de infraestrutura nas diversas áreas e à preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

o Apoio à gestão – conferências sobre questões que subsidiam as atividades da 

administração pública e que dão suporte às atividades de gestão do Estado. 
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8. Tipo de convocação – tipo de ato convocatório (lei, decreto, portaria ministerial ou 

interministerial). 

Tipo: variável nominal com resposta fechada 

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando a documentação consultada explicita que não foi 

publicado ato convocatório. 

 Sem informação: quando a documentação consultada não informa sobre 

o ato convocatório ou quando a documentação está incompleta. 

 

9. Ato convocatório – identificação do ato convocatório 

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

OBS: Descrição literal do nome, número e data do ato convocatório. Ex.: Decreto 

4.576 de 27/03/2005 ou Decreto sem número de 15/08/2009.  

 

10. Objetivo de agendamento – existência de objetivos classificados como de 

agendamento  

Tipo: variável binária 

OBS: Os objetivos foram considerados de agendamento quando se referem à 

difusão de ideias e à afirmação de compromissos.  

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informou que o agendamento fez parte dos 

objetivos da conferência.  

 Não: quando a documentação não menciona objetivos classificados como 

de agendamento. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre os objetivos 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

11.  Objetivo de avaliação – existência de objetivos classificados como de avaliação 

Tipo: variável binária 

OBS: Os objetivos foram considerados de avaliação quando estão em foco ações 

de diagnóstico de uma situação ou avaliação de políticas, inclusive avaliação do 

encaminhamento de deliberações de conferências.  
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Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informou que a avaliação fez parte dos 

objetivos da conferência.  

 Não: quando a documentação não menciona objetivos classificados como 

de avaliação. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre os objetivos 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

12. Objetivo de participação – existência de objetivos classificados como de participação 

Tipo: variável binária 

OBS: Os objetivos foram considerados de participação quando falam em ampliação 

ou fortalecimento de espaços participativos na gestão de políticas públicas.  

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informou que a participação fez parte dos 

objetivos da conferência.  

 Não: quando a documentação não menciona objetivos classificados como 

de participação. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre os objetivos 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

13. Objetivo de proposição – existência de objetivos classificados como de proposição 

Tipo: variável binária 

OBS: Os objetivos foram considerados de proposição quando trazem aspectos de 

formulação de estratégias ou políticas para garantia de direitos, articulação entre 

entes federados e financiamento de ações, identificação de prioridades de ação 

para órgãos governamentais, além de intenções específicas de criação ou 

reformulação de planos, programas, políticas e sistemas.   

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informou que a proposição fez parte dos 

objetivos da conferência.  

 Não: quando a documentação não menciona objetivos classificados como 

de proposição. 
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 Sem informação: quando a documentação não informa sobre os objetivos 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

14. Tema – tema central da conferência 

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

OBS: Preenchimento a partir da cópia literal do tema constante no ato convocatório 

ou no regimento.  

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando a documentação consultada explicita que não houve 

tema central. 

 Sem informação: quando a documentação consultada não informa o tema 

central ou quando a documentação está incompleta. 

 

15. Eixos temáticos – eixos temáticos orientadores do debate em todas as etapas  

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

OBS: Preenchimento a partir da cópia literal dos eixos especificados nos 

documentos. 

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando a documentação consultada explicita que não 

houve eixos temáticos. 

 Sem informação: quando a documentação consultada não informa os 

eixos temáticos ou quando a documentação está incompleta. 
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G2 - Forma de organização - Este grupo de variáveis aborda questões em torno da 

organização da conferência, dando ênfase às regras de funcionamento, ao apresentar as 

que delimitam o formato (etapas); o tempo (período), a organização/convocação 

(comissão, o conselho e a gestão); o tipo e número de participantes na comissão 

organizadora nacional. 

 

16. Etapas livres – existência de etapa livre 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se etapa livre uma etapa preparatória não-eletiva, fundada na 

liberdade de organização da sociedade. Estas etapas, cumprindo alguns requisitos 

expressos nos atos normativos da conferência (registrar a discussão e a presença 

dos participantes no modelo proposto), são realizadas pela sociedade. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência desta etapa.  

 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo (a 

organização da conferência) não menciona etapas livres. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre as etapas 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

17. Etapas virtuais – existência de etapas virtuais 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se como etapa virtual aquela etapa preparatória que utiliza 

ferramentas de interação à distância, em especial chats e fóruns de discussão na 

Internet, sem que haja encontro presencial ou eleição de representantes para 

etapas seguintes.  

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência desta etapa.  

 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo (a 

organização da conferência) não menciona etapas virtuais. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre as etapas 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 
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18. Etapas setoriais – existência de etapas setoriais 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se etapa setorial aquela voltada para a mobilização de grupos 

específicos dentro do tema em pauta, visa garantir a presença das ideias e 

representantes destes grupos na etapa nacional. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência desta etapa.  

 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo (a 

organização da conferência) não menciona etapas setoriais. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre as etapas 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

19. Etapas intermunicipais – existência de etapas intermunicipais 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se etapa intermunicipal aquela organizada em torno de uma 

unidade territorial mais ampla que um município, pode ser entre dois ou mais 

municípios da região de um estado, para a formulação de propostas e eleição de 

representantes para etapas seguintes.  

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência desta etapa.  

 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo (a 

organização da conferência) não menciona etapas intermunicipais. 

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre as etapas 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

20. Etapas municipais – existência de etapas intermunicipais 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se etapa municipal aquela organizada em um município para a 

formulação de propostas e eleição de representantes para etapas seguintes. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência desta etapa.  

 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo (a 

organização da conferência) não menciona etapas municipais. 
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 Sem informação: quando a documentação não informa sobre as etapas 

da conferência ou quando a documentação está incompleta. 

21. Etapas estaduais – existência de etapas estaduais 

Tipo: variável Binária 

OBS: Considera-se etapa estadual aquela organizada pela comissão organizadora 

estadual para a formulação de propostas e eleição de representantes para a etapa 

nacional. 

Opções de resposta:  

Sim: quando a documentação informa a existência desta etapa.  

Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo (a organização 

da conferência) não menciona etapas estaduais. 

Sem informação: quando a documentação não informa sobre as etapas da 

conferência ou quando a documentação está incompleta. 

 

22. Etapas extraordinárias - previsão de convocação de etapas municipais e estaduais 

por organizações da sociedade em caso de inexistência de convocação pelo poder 

público 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

Sim: quando a documentação prevê a convocação de etapas municipais e estaduais 

por organizações da sociedade em caso de inexistência de convocação pelo poder 

público.  

Não: quando a documentação consultada não menciona a convocação de etapas 

municipais e estaduais por organizações da sociedade em caso de inexistência de 

convocação pelo poder público.  

Sem informação: quando a documentação está incompleta.  

 

23. Período de realização – número de meses entre a convocação e a etapa nacional 

Tipo: variável ordinária 

OBS: Foram desconsiderados os dias e contados apenas os meses, incluindo na 

contagem o mês de convocação e o de realização da etapa nacional. Ex: 

conferência convocada em fevereiro de 2003 e etapa nacional realizada em 

dezembro de 2003 = 11 meses de realização. 



 
 

12 
 

24. Conselho vinculado – existência de conselho vinculado à conferência 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

 Sim: quando existe conselho vinculado à conferência. 

 Não: quando a documentação não traz qualquer tipo de atuação de 

conselho na conferência. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta.  

 

25. Especificação do conselho – especificação dos conselhos vinculados à conferência 

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

OBS: Lista os nomes dos conselhos vinculados.   

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando a variável anterior “Conselho vinculado” tiver 

resposta negativa. 

 

26. Estrutura organizacional da Com. Org. Nacional – especificação de todos (pessoas 

e/ou órgãos) que fazem parte da coordenação/organização da conferência, sejam 

subcomissões ou órgãos representados na comissão organizadora nacional.  

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

Opções de resposta: 

 Sem informação: quando a documentação não apresentar informações 

sobre estrutura organizacional da comissão ou quando a documentação 

está incompleta. 

 

27. Vagas não-governamentais na Com. Org. Nacional - especificação do número de 

vagas para representantes não-governamentais como titulares da comissão 

organizadora nacional. 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Para essa variável, a base de dados traz apenas as informações referentes 

aos casos válidos, de modo que “sem informação” e “não se aplica” aparecem como 

células vazias. 
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28. Vagas governamentais na Com. Org. Nacional - número de vagas reservadas para 

representantes do governo como titulares da comissão organizadora nacional.   

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Para essa variável, a base de dados traz apenas as informações referentes 

aos casos válidos, de modo que “sem informação” e “não se aplica” aparecem como 

células vazias. 

 

29. Vagas Conselho na Com. Org. Nacional - Número de vagas destinadas a 

representantes de conselhos ou comissões nos diferentes níveis da federação, 

independente se governo ou não governo. 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Para essa variável, a base de dados traz apenas as informações referentes 

aos casos válidos, de modo que “sem informação” e “não se aplica” aparecem como 

células vazias. 

 

 

 

 

G3 - Normas para deliberação - Este bloco apresenta as regras que ordenam os 

momentos e processos deliberativos que ocorrem na conferência, em especial, na etapa 

nacional. Aqui é evidenciada a forma como se organiza a discussão da temática na etapa 

nacional, além das regras sobre a quantidade de propostas nas diferentes etapas. 

 

30. Plenárias - existência de plenárias na etapa nacional  

Tipo: variável binária 

OBS: Consideram-se plenárias os momentos deliberativos em que todos os 

participantes se reúnem para aprovação do regulamento, das propostas recebidas 

dos grupos de trabalho e das moções. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de plenárias.  

 Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa 

nacional não menciona a existência de plenárias.  
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 Sem informação: quando a documentação não informa sobre a 

organização dos momentos da etapa nacional ou quando a 

documentação está incompleta.  

 

31. Grupos de trabalho (GTs) - existência de grupos de trabalho na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

OBS: Consideram-se grupos de trabalho os momentos deliberativos em que os 

participantes, divididos em subtemas da conferência, discutem e aprovam propostas 

a serem encaminhadas às plenárias. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de grupos de trabalho.  

 Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa 

nacional não menciona a existência de grupos de trabalho.  

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre a 

organização dos momentos da etapa nacional ou quando a 

documentação está incompleta.  

 

32. Plenária intermediária - existência de plenária intermediária na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se plenária intermediária o momento deliberativo em que grupos de 

trabalho de um mesmo eixo temático se reúnem para discutir e alterar propostas a 

serem encaminhadas à plenária. Não existe plenária intermediária sem que a 

conferência tenha GTs, uma vez que uma plenária intermediária é um momento 

intermediário entre os GTs e a plenária geral.  

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de plenária 

intermediária.  

 Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa 

nacional não menciona a existência de plenária intermediária.  

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre a 

organização dos momentos da etapa nacional ou quando a 

documentação está incompleta.  
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33. Palestra - existência de palestra na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

OBS: Consideram-se palestras os momentos em que todos os participantes se 

reúnem para discussões conceituais seja no formato palestra, seminário, painel ou 

mesa redonda. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de palestra.  

 Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa 

nacional não menciona a existência de palestra.  

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre a 

organização dos momentos da etapa nacional ou quando a 

documentação está incompleta.  

 

34. Oficinas - existência de oficinas na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

OBS: Consideram-se oficinas os momentos em que os participantes, divididos em 

temas de interesse, compartilham experiências. As oficinas se destacam das demais 

etapas por serem, caracteristicamente, um momento de maior interação e "trocas" 

entre os participantes. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de oficinas.  

 Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa 

nacional não menciona a existência de oficinas.  

 Sem informação: quando a documentação não informa sobre a 

organização dos momentos da etapa nacional ou quando a 

documentação está incompleta.  

 

35. Limite de propostas em etapas municipais – existência de número limite de 

propostas em etapas municipais 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de número limite de 

propostas a serem formulados em etapas municipais.  
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 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo de 

conferência não menciona a existência de número limite de propostas em 

etapas municipais.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta.  

 

36. Nº limite de propostas em etapas municipais – especificação do número limite de 

propostas em etapas municipais  

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando não há número limite de propostas em etapas 

municipais, tendo a variável anterior “Limite de propostas em etapas 

municipais” a resposta negativa. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

37. Limite de propostas em etapas estaduais – existência de número limite de propostas 

em etapas estaduais  

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de número limite de 

propostas a serem formulados em etapas estaduais.  

 Não: quando a documentação que descreve as etapas do processo de 

conferência não menciona a existência de número limite de propostas em 

etapas estaduais.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

  

38. Nº limite de propostas em etapas estaduais – especificação do número limite de 

propostas em etapas estaduais  

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando não há número limite de propostas em etapas 

estaduais, tendo a variável anterior “Limite de propostas em etapas 

estaduais” a resposta negativa. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 
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39. Limite de propostas em GTs da etapa nacional – existência de número limite de 

propostas nos grupos de trabalho da etapa nacional 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

Sim: quando a documentação informa a existência de número limite de propostas a 

serem formulados em grupos de trabalho.  

Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa nacional não 

menciona a existência de número limite de propostas em grupos de trabalho.  

Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

Não se aplica: quando a conferência não contou com grupos de trabalho na etapa 

nacional. 

 

40. Nº limite de propostas em GTs da etapa nacional – especificação do número limite 

de propostas nos grupos de trabalho da etapa nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

 Não se aplica: quando não há número limite de propostas em grupos de 

trabalho, tendo a variável anterior “Limite de propostas em GTs da etapa 

nacional” a resposta negativa, bem como no caso da inexistência de 

grupos de trabalho na etapa nacional. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

41. Limite de propostas em etapa nacional – existência de número limite de propostas 

na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de número limite de 

propostas a serem formulados na etapa nacional.  

 Não: quando a documentação que descreve os momentos da etapa 

nacional não menciona a existência de número limite de propostas no 

evento.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 
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42. Nº limite de propostas em etapa nacional – especificação do número limite de 

propostas na etapa nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

Opções de resposta:  

Não se aplica: quando não há número limite de propostas na etapa nacional, tendo 

a variável anterior “Limite de propostas em etapa nacional” a resposta negativa. 

Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

43. Priorização de propostas na etapa nacional – existência de priorização de propostas 

na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de priorização na 

etapa nacional, seja no grupo de trabalho ou nas plenárias.  

 Não: quando a documentação que trata da etapa nacional não menciona 

a existência de priorização na etapa nacional.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

44. Formulação de novas propostas na etapa nacional – possibilidade de elaboração de 

novas propostas na etapa nacional 

Tipo: variável binária 

Opções de resposta:  

Sim: quando a documentação informa a possibilidade de elaboração de novas 

propostas na etapa nacional.  

Não: quando a documentação que trata da etapa nacional não menciona a 

possibilidade de elaboração de novas propostas na etapa nacional.  

Sem informação: quando a documentação está incompleta. 
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G4 - Potencial inclusivo -Neste bloco são especificadas informações sobre quem pôde 

participar do processo, dando ênfase ao potencial inclusivo das conferências analisadas.    

 

45. Total de delegados no regimento – Total de vagas para delegados na etapa nacional, 

conforme previsto no regimento. 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Para essa variável, a base de dados traz apenas as informações referentes 

aos casos válidos, de modo que “sem informação” e “não se aplica” aparecem como 

células vazias. 

 

46. Vagas não-governamentais no regimento – especificação do número de vagas para 

delegados não-governamentais na etapa nacional, conforme previsto no regimento. 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Para essa variável, a base de dados traz apenas as informações referentes 

aos casos válidos, de modo que “sem informação” e “não se aplica” aparecem como 

células vazias. 

 

47. Vagas governamentais no regimento – especificação do número de vagas para 

delegados do governo na etapa nacional, conforme previsto no regimento. 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS1: O número total de vagas corresponde ao número dos delegados 

governamentais eleitos em etapas estaduais acrescidas as vagas destinadas ao 

governo federal, quando houver destinação específica.  

OBS2: Para essa variável, a base de dados traz apenas as informações referentes 

aos casos válidos, de modo que “sem informação” e “não se aplica” aparecem como 

células vazias. 

 

48. Previsão de cotas – existência de vagas em cotas para delegados de grupo social na 

eleição para etapa nacional  

Tipo: variável binária 

OBS: Entende-se por cotas todo tipo de reserva de vagas para um grupo social, 

independente da forma/maneira que essa reserva ocorre (vagas para concorrer ou 

assentos já garantidos) 



 
 

20 
 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de cotas por grupo 

social para a etapa nacional.  

 Não: quando a documentação que descreve a forma de composição das 

delegações estaduais para a etapa nacional não menciona a existência de 

cotas por grupo social.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta.  

 

49. Cotas para mulheres – especificação do número de vagas em cotas para mulheres na 

eleição para etapa nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

Opções de resposta: 

 Não se aplica: quando não há cotas para mulheres na eleição para etapa 

nacional, tendo a variável anterior (Previsão de cotas) resposta negativa 

ou se a resposta for positiva e as mulheres não estiverem nos grupos com 

as cotas. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

50. Cotas para grupos étnicos – especificação do número de vagas em cotas para 

grupos étnicos na eleição para etapa nacional. 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

Opções de resposta: 

 Não se aplica: quando não há cotas para grupos étnicos na eleição para 

etapa nacional, tendo a variável 48 (Previsão de cotas) resposta negativa 

ou se a resposta for positiva e grupos étnicos não contarem com cotas. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

51. Cotas para outro grupo – especificação do número de vagas em cotas para outro 

grupo social (além de mulheres ou grupos étnicos raciais) na eleição para etapa 

nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Esta questão deve ser respondida apenas se a variável nº 48 ("Previsão de 

cotas") tiver resposta positiva e fizer referência a outro grupo além de mulheres e 

grupos étnicos raciais.  
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Opções de resposta: 

 Não se aplica: quando não há cotas para outros grupos na eleição para 

etapa nacional, tendo a variável 48 (Previsão de cotas) resposta negativa 

ou se a resposta for positiva e outro grupo não contar com cotas. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

52. Especificação do outro grupo com cotas – especificação do outro grupo social que 

contou com cota na eleição para etapa nacional. 

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

Opções de resposta:  

 Não se aplica: quando não há cotas para outros grupos na eleição para 

etapa nacional, tendo a variável 48 (Previsão de cotas) resposta negativa 

ou se a resposta for positiva e outro grupo não contar com cotas, caso em 

que a variável anterior “Cotas para outro grupo” terá resposta “na”. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

53. Previsão de vagas para delegados natos – existência de vagas para delegados natos 

na etapa nacional. 

Tipo: variável binária 

OBS: Considera-se delegado nato aquela pessoa que, por ocupar determinado 

cargo, não necessita de eleição para participar como delegado da etapa nacional. 

Os atos normativos mencionam explicitamente a existência de delegados natos que 

são, em geral, integrantes da comissão organizadora e membros de conselhos. 

Vagas destinadas para o governo federal, sem menção a cargos ocupados, não 

foram consideradas vagas de delegados natos e sim contadas nas vagas de 

delegados do governo – variável 47 (Vagas governamentais no regimento). 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de delegados natos 

para a etapa nacional.  

 Não: quando a documentação não menciona a existência de vagas para 

natos.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta.  
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54. Nº de vagas para delegados natos – especificação do número de vagas na etapa 

nacional para delegados natos 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Quando há vagas para delegados natos de mais de um grupo, apresenta-se o 

total.  

Opções de resposta: 

Não se aplica: quando não há delegados natos na etapa nacional, tendo a variável 

anterior (Previsão de vagas para delegados natos) resposta negativa. 

Sem informação: quando há delegados natos, mas sem especificação do número de 

vagas, ou quando a documentação está incompleta. 

 

55. Especificação dos delegados natos – especificação dos beneficiados por vagas 

como delegados natos 

Tipo: variável nominal com resposta aberta 

OBS: O preenchimento contem a identificação de cada grupo e o respectivo número 

de vagas.  

Opções de resposta: 

 Não se aplica: quando não há delegados natos na etapa nacional, tendo a 

variável nº 53 ("Previsão de vagas para delegados natos") resposta 

negativa. 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 

56. Previsão de vagas para convidados – existência de vagas para convidados na etapa 

nacional  

Tipo: variável binária 

OBS: Consideram-se convidados tanto os convidados como os observadores. 

Opções de resposta:  

 Sim: quando a documentação informa a existência de participantes 

convidados na etapa nacional.  

 Não: quando a documentação que trata da etapa nacional não menciona 

a existência de vagas para convidados.  

 Sem informação: quando a documentação está incompleta.  
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G5 - Outputs do Processo da Conferência - Este bloco apresenta as informações 

referentes a outputs obtidos ao final do processo, em particular dados sobre número de 

participantes, municípios envolvidos e propostas aprovadas na etapa nacional. 

 

57. Nº total de participantes em todas as etapas – especificação do número de pessoas 

envolvidas em todo o processo da conferência 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Esta variável refere-se ao número total de participantes em todas as etapas 

da conferência. 

Opções de resposta:  

 Sem informação: quando a informação não está disponível na 

documentação consultada ou se a documentação está incompleta. 

 

58. Nº de municípios envolvidos em etapas prévias – especificação do número de 

municípios envolvidos na conferência 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

Opções de resposta:  

 Sem informação: quando a informação não está disponível na 

documentação consultada ou se a documentação está incompleta. 

 

59. Nº total de participantes na etapa nacional – especificação do número de 

participantes na etapa nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Esta variável refere-se ao número total de participantes na etapa nacional, 

sejam delegados ou não. 

Opções de resposta:  

 Sem informação: quando a informação não está disponível na 

documentação consultada ou se a documentação está incompleta. 

 

 

60. Nº de mulheres na etapa nacional – especificação do número de mulheres 

participantes da etapa nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 
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OBS: Quando o relatório apontou a proporção, verificou-se o número total de 

delegados para conversão em número absoluto. Nos casos em que o relatório não 

mencionava os números, mas continha a listagem dos nomes dos delegados, a 

contagem foi feita a partir da lista de participantes contida no relatório final. A 

variável 62 (Nº de pessoas não identificadas explicita os casos em que o nome 

constante na lista não permitia a identificação do sexo, enquanto a variável 63 

(Referência do total de homens e mulheres na etapa nacional) explicita qual foi a 

lista usada para a contagem.  

Opções de resposta:  

 Sem informação: quando a informação não está disponível na 

documentação consultada ou se a documentação está incompleta. 

 

61. Nº de homens na etapa nacional – especificação do número de homens participantes 

da etapa nacional 

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

OBS: Quando o relatório apontou a proporção, verificou-se o número total de 

delegados para conversão em número absoluto. Nos casos em que o relatório não 

mencionava os números, mas continha a listagem dos nomes dos delegados, a 

contagem foi feita a partir da lista de participantes contida no relatório final. A 

variável 62 (Nº de pessoas não identificadas explicita os casos em que o nome 

constante na lista não permitia a identificação do sexo, enquanto a variável 63 

(Referência do total de homens e mulheres na etapa nacional) explicita qual foi a 

lista usada para a contagem.  

Opções de resposta:  

 Sem informação: quando a informação não está disponível na 

documentação consultada ou se a documentação está incompleta. 

 

62. Nº de pessoas não identificadas - especificação do número de participantes da etapa 

nacional que não tiveram o sexo identificado pelo nome nas listas. 

 

63. Referência do total de homens e mulheres na etapa nacional - especificação da 

fonte das informações coletadas nas variáveis sobre o sexo dos participantes (Nº de 
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mulheres na etapa nacional; Nº de homens na etapa nacional; Nº de pessoas não 

identificadas).  

 

64. Nº de propostas aprovadas na etapa nacional – número de propostas aprovadas na 

etapa nacional.  

Tipo: variável numérica com resposta aberta 

 Sem informação: quando a documentação está incompleta. 

 


