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Plataforma IPEA de Pesquisa em Rede 
PESQUISA: 

PROJEÇÕES MULTIRREGIONAIS DA MÃO DE OBRA QUALIFICAD A NO BRASIL 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

(versão 13/04/2012) 

 

1. Título da Pesquisa/Projeto: 

Projeções multirregionais da mão de obra qualificad a no Brasil  

2. Unidade Responsável no IPEA: 
 

DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS REGIONAIS, URBANAS E AMBIENTAIS (DIRUR) 
 

3. Coordenação Nacional e Equipe Técnica do IPEA 
 

Coordenador Nacional: Rafael Henrique Moraes Pereira, Técnico de Planejamento, rafael.pereira@ipea.gov.br 
Coordenador estadual (MG):  Geovane da Conceição Máximo, geovane.maximo@fjp.mg.gov.br  
Coordenador estadual (RN):  Lara de Melo Barbosa, lara@ccet.ufrn.br  

 
3.1. Equipe: 
 

IPEA  

Paulo A. Meyer M. Nascimento, Técnico de Planejamento e Pesquisa DISET, paulo.nascimento@ipea.gov.br  

Thiago Costa Araújo, Bolsista PNPD, DISET, thiago.araujo@ipea.gov.br 
Herton Ellery Araujo Técnico de Planejamento e Pesquisa DISET, DISOC,  herton.araujo@ipea.gov.br  

 

Plataforma Ipea: Fundação João Pinheiro 

Glauco José de Matos Umbelino - glauco.umbelino@fjp.mg.gov.br  

Juliana de Lucena Ruas Riani - juliana.riani@fjp.mg.gov.br  

 

Plataforma Ipea: Secretaria de Gestão da Informação (SAGI/MDS) 

Paulo Martino Jannuzzi, paulo.jannuzzi@mds.gov.br 

Enrico Moreira Martignoni, enrico.martignoni@mds.gov.br 

Paula Montagner, paula.montagner@mds.gov.br  

 

Plataforma Ipea: Programa de Pós-graduação em Demografia do Departamento de estatística (UFRN) 

Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire - fhfreire@ccet.ufrn.br  

 
4. Proposta: 
 

Nos anos recentes tem se observado uma discussão no Brasil sobre como as perspectivas de 
desenvolvimento do país para as próximas décadas poderiam estar sendo comprometidas por um 
possível quadro de escassez de mão de obra qualificada. Embora se reconheça que a escassez de 
profissionais qualificados em áreas estratégicas (como engenharia, produção, construção, áreas de 
saúde, ciência e tecnologia, etc) possam impor gargalos para o desenvolvimento econômico e social, 
o diagnóstico de que o Brasil está efetivamente passando por um quadro de escassez não é 
consensual e merece ser analisado com maior profundidade. 

O presente projeto de pesquisa visa contribuir nesse debate aportando uma abordagem 
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demográfica para discussão acerca da formação de recursos humanos qualificados (com nível 
superior de escolaridade) em algumas dessas áreas estratégicas para o país. Nesse sentido, busca-
se contribuir com a construção de projeções demográficas da disponibilidade desses profissionais no 
Brasil e suas sub-unidades espaciais com cenários para o ano de 2020.  

As projeções demográficas têm se tornado cada vez mais importante no cenário do 
planejamento público e privado brasileiro, especialmente diante do ritmo acelerado de 
envelhecimento populacional e do crescimento da economia que se tem observado nos últimos anos 
no Brasil. Contudo, embora as clássicas projeções demográficas para a população total, por sexo e 
idade, apresentem razoável nível de amadurecimento do ponto de vista metodológico, em se tratando 
de projeções de grupos populacionais muito específicos, tais como a oferta futura de profissionais de 
uma determinada área de formação acadêmica e/ou que estarão disponíveis para trabalhar em um 
determinado setor da economia, há ainda um amplo espaço para aprimoramentos metodológicos. 

Os estudos de Pereira, Nascimento & Araújo (2011) e de Rodrigues (2008) trazem uma 
contribuição nesse sentido ao construírem metodologias para projetar, respectivamente, a população 
de engenheiros para o Brasil e o número total de médicos para Minas Gerais, ambos com horizontes 
de projeção até 2020. O presente projeto busca avançar sobre essas propostas incorporando alguns 
importantes aprimoramentos metodológicos. Dentre as inovações metodológicas ora propostas por 
este projeto, merece destaque a incorporação da dimensão espacial no modelo de projeção 
demográfica, o que permitirá obter resultados desagregados para diferentes sub-unidades espaciais. 

A incorporação desse detalhamento metodológico é de valiosa relevância uma vez que o 
resultado agregado de uma projeção demográfica dessa natureza para todo o Brasil acabaria por ser 
parcial e incompleto para o tema em foco. Uma discussão sobre escassez de mão de obra qualificada 
vai além de uma questão da quantidade de profissionais disponíveis no mercado, pois possui 
nuances importantes sobre como esses profissionais se encontram distribuídos no território vis a vis a 
atividade econômica. Num país de dimensão continental com tamanhas desigualdades regionais, 
como é o caso do Brasil, a obtenção de estimativas desagregadas para suas subunidades espaciais 
permite qualificar com maior propriedade o debate sobre escassez de mão de obra. 

 

5. Justificativa: 

  

O Brasil é um país marcado por grandes desigualdades regionais em seus indicadores sociais 
e desenvolvimento econômico. A projeção de mão de obra qualificada desagregando-se a informação 
por sub-unidades espaciais permitirá estimar, prospectivamente, as desigualdades regionais em 
termos de recursos humanos com alta qualificação em setores considerados cruciais para a 
economia.  

Atualmente, o Brasil não conta com um estudo sobre este tema com o grau de detalhamento 
que se pretende realizar neste projeto. Há, portanto, um enorme potencial de contribuição no que diz 
respeito à produção de informações que poderão subsidiar a tomada de decisão por instituições 
públicas e privadas nos setores de educação e no setor produtivo. 

Acredita-se que a projeção de mão de obra qualificada para as sub-unidades do país é um 
exercício demográfico que se justifica também pelas contribuições que trará para o aprendizado e 
capacitação das instituições envolvida na Plataforma Ipea de Pesquisa, bem como pela contribuição 
que pode fazer para a área de demografia aplicada no Brasil. 

 

6. Objetivos: 
 

1.1. Geral: 

 
O objetivo geral desse projeto de pesquisa é projetar a oferta futura de profissionais de alta 

qualificação (com nível superior de escolaridade em áreas a serem definidas) para o Brasil e suas 
sub-unidades espaciais no período 2012-2020.   

 

1.2. Específicos:  
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I. Aprimorar a metodologia de projeções da força de trabalho qualificada com especial 
atenção para a incorporação da função “migração” naquelas estimativas 

II. Projetar para cada sub-unidade espacial a população de alunos ingressantes e 
concluintes nos cursos de nível superior de interesse até 2020; 

III. Fazer projeção da Decremento para população com nível superior de escolaridade até 
2020; 

IV. Fazer uma análise descritiva da distribuição espacial da mão de obra qualificada nas sub-
unidades do Brasil e do seu padrão migratório nos anos recentes;  

V. Projetar (por sexo e idade) a disponibilidade de mão-de-obra qualificada no Brasil e suas 
sub-unidades espaciais;  

VI. Viabilizar a criação de um grupo de pesquisas em projeções demográficas da força de 
trabalho brasileira composto pela FJP, o IPEA, o MDS e a UFRN; 

7. Atividades e Procedimentos Metodológicos: 
 
7.1. Agentes da Pesquisa: 

AGENTE RESPONSÁVEL  RESPONSABILIDADES/ATRIBUIÇÕES  

IPEA 

1. Concepção e delimitação do escopo do estudo junto com a 
FJP 

2. Coordenação geral, discussão e acompanhamento dos 
trabalhos. 

3. Delimitação dos enfoques a serem desenvolvidos nas 
diversas etapas da pesquisa junto com as demais 
instituições 

4. Participação na elaboração dos relatórios previstos no 
estudo, em conjunto com as instituições participantes; 

5. Leitura, revisão e validação dos documentos e relatórios da 
pesquisa 

6. Organização de eventos previstos na pesquisa (1º 
seminário geral e seminário final) 

7. Coordenação/edição da publicação dos resultados 
8. Gestão da pesquisa (Aspla e Dides) 

 

Fundação João Pinheiro (FJP) 

9. Concepção e delimitação do escopo do estudo junto com o 
IPEA 

10. Coordenação estadual, acompanhamento dos trabalhos e 
discussão do conteúdo dos relatórios da pesquisa. 

11. Seleção, acompanhamento e avaliação dos bolsistas 
12. Produção dos documentos e relatórios previstos 
13. Participação em workshops e eventos previstos 
14. Organização de eventos previstos na pesquisa (oficinas de 

trabalho e seminários intermediários)  
 

DEMAIS INSTITUIÇÕES 
PARCEIRAS DA REDE IPEA 

15. Coordenação estadual, acompanhamento dos trabalhos e 
discussão do conteúdo dos relatórios da pesquisa. 

16. Seleção, acompanhamento e avaliação dos bolsistas 
17. Produção dos documentos e relatórios previstos 
18. Participação em workshops e eventos previstos 
19. Organização de eventos previstos na pesquisa (oficinas de 

trabalho e seminários intermediários)  
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7.2. Etapas da Pesquisa:  

O projeto é dividido em sete etapas. 
 
Na ETAPA I (Delimitação do escopo metodológico da pesquisa), será realizada uma reunião 

geral (1ª oficina do projeto) com a participação de ao menos um representante de cada instituição 
parceira no projeto. Nesse encontro será apresentada a forma como o projeto se insere no plano de 
trabalho do Ipea, e serão discutidos algumas questões do Termo de Referência e do Plano de 
Trabalho da pesquisa. Nessa reunião pretende-se construir um acordo acerca da delimitação do 
escopo metodológico da pesquisa e a identificação das expertises de cada instituição. 

 
Cada um das quatro etapas seguintes do (ETAPAS II, III, IV e V) será coordenada por uma 

instituição de acordo com a sua expertise e poderá contar com o apoio das demais instituições 
utilizando-se de visitas técnicas. Essas etapas são as seguintes: 

Etapa II – Delimitação dos cursos analisados e obtenção da população no ano base. 
Etapa III – Projeção da "função Incremento" (entrada no mercado de trabalho) 
Etapa IV – Projeção da "função Decremento" (saída do mercado de trabalho) 
Etapa V – Projeção da "função migração" (mobilidade espacial) 
 
Ao final dessas etapas de II a V será realizada a 2ª oficina do projeto, onde serão apresentadas 

e discutidas as metodologias utilizadas e os primeiros resultados obtidos. 
  
A etapa seguinte (ETAPA VI) consistirá na agregação das estimativas obtidas nas etapas 

anteriores de II a V e na redação de uma primeira versão do relatório final de pesquisa. Ao final dessa 
etapa será realizado a 3ª oficina do projeto para apresentação dos resultados obtidos e sua discussão 
com especialistas a título de validação. 

 
A última etapa (ETAPA VII) consistirá na realização de um evento de encerramento do projeto 

com divulgação dos resultados e apresentação do relatório final. 
 
 
7.2.1. Atividades específicas a serem desenvolvidas  

 
• ETAPA I - Delimitação do escopo metodológico;  

o 1ª Oficina do projeto de pesquisa (20 de março no Ipea) 
o Delimitação do período da projeção 
o Delimitação dos profissionais analisados 
o Delimitação da escala espacial utilizada 
o Delimitação das componentes cujas metodologias de projeção serão prioritariamente 

aprimoradas 
o Identificação das expertises de cada instituição 

 
� (produto 1) Conclusão do Termo de Referência e do Plano de Trabalho 

 
 

• ETAPA II - Delimitação dos cursos analisados e obtenção da população no ano base;  
o Delimitação dos cursos de nível superior que serão analisados 
o Estimativa da população base (por sexo e idade) no ano 2010: pessoas com diploma 

de ensino superior nos cursos analisados em cada subunidade espacial do Brasil. 
o Análise descritiva da distribuição espacial da mão de obra qualificada no Brasil 

segundo sua subunidades espaciais (Censo 2010) 
o Mapa da mão de obra qualificada no Brasil segundo sua subunidades espaciais 

(Censo 2010) 
 

�(produto 2) relatório descritivo da distribuição espacial da mão de obra qualificada no Brasil. 
  
 

• Etapa III – Projeção da "função Incremento" (entrada no mercado de trabalho) 
o Seleção de bolsistas 
o Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o tema e as metodologias 

utilizadas, incluindo a estimação da taxa de sucesso acadêmico; 
o Definição da metodologia que será adotada para projeção dessa componente 
o 1ª Visita técnica à instituição responsável (entre 3 e 14 de Setembro/2012) 
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o A partir dos dados do Censo da Educação Superior, projetar para cada sub-unidade 
espacial do país a população (por sexo e idade) de alunos ingressantes e de alunos 
concluintes nos cursos de nível superior de interesse até 2020; 
 

�(produto 3) relatório sobre a projeção espacializada da expansão do ensino superior nos 
cursos analisados com resultados até 2020 para o Brasil. 

 
 

• Etapa IV – Projeção da "função Decremento" (saída do mercado de trabalho) 
o Seleção de bolsistas 
o Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o tema e as metodologias 

utilizadas com foco em população de alta escolaridade 
o Definição da metodologia que será adotada para projeção dessa componente 
o 2ª Visita técnica à instituição responsável (entre 3 e 14 de Setembro/2012) 
o A partir das estatísticas vitais disponíveis, projetar para cada sub-unidade espacial do 

país as razões de sobrevivência (por sexo e idade) da população com alta 
escolaridade até 2020; 
 

�(produto 4) relatório sobre a projeção espacializada da expansão do ensino superior nos 
cursos analisados com resultados até 2020 para o Brasil. 

 
 

• Etapa V – Projeção da "função migração" (mobilidade espacial) 
o Seleção de bolsistas 
o Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o tema e as metodologias 

utilizadas com foco em população de alta escolaridade 
o Análise descritiva do padrão migratório da mão de obra qualificada no Brasil segundo 

sua subunidades espaciais no período recente (Censo 2010 e RAIS) 
o Definição da metodologia que será adotada para projeção dessa componente 
o 3ª Visita técnica à instituição responsável (entre 1 e 13 de Out/2012) 
o Projetar, até 2020, para cada sub-unidade espacial do país as taxas liquidas de 

migração da população (por sexo e idade) diplomada nos cursos analisados; 
 

�(produto 5) relatório sobre a projeção espacializada da expansão do ensino superior nos 
cursos analisados com resultados até 2020 para o Brasil. 

 
• 2ª Oficina do projeto de pesquisa (ao final das etapas de II a V) (entre 5 e 09 de Nov) 

 
 

• ETAPA VI – Agregação dos resultados (interação das componentes) 
o Revisão bibliográfica sobre projeções de força de trabalho foco em população de alta 

escolaridade 
o Receber resultados das etapas anteriores 
o 4ª Visita técnica à instituição responsável (entre 1 e 22 de Abr/2013) 
o Agregação dos resultados e redação do relatório. 
o 3ª Oficina do projeto de pesquisa com participação de especialistas (entre 1 e 9 de 

Ago/2013) 
 

�(produto 6) 1ª versão do relatório final com resultados dos cenários de projeções de mão de 
obra qualificada para o Brasil e suas sub-unidades espaciais até 2020. 
 

 
• ETAPA VII – Evento de encerramento e divulgação dos resultados 

o Consolidação do Relatório final 
o Publicar os resultados da pesquisa no site da Fundação João Pinheiro, 

disponibilizando todos os bancos de dados através das ferramentas DataGerais e 
Ipeadata  para consulta online. 

o 4ª Oficina do projeto de pesquisa com divulgação de resultados e encerramento d 
projeto. (entre 2 e 6 de Dez/2013) 

� Realizar Evento de lançamento - uma apresentação final dos resultados do 
projeto aberta a todos os interessados: pesquisadores da Fundação João 
Pinheiro, do IPEA, do MDS, da UFRN, bem como Secretarias de Governo, 
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entidades de classe e sociedade civil, promovendo também ampla divulgação 
na mídia impressa e eletrônica. 

 
�(produto 7) relatório final com resultados dos cenários de projeções de mão de obra 
qualificada para o Brasil e suas sub-unidades espaciais até 2020. 

 
*Obs. As “visitas técnicas” tem como objetivo promover discussão dos aspectos metodológicos e 
técnicos dos trabalhos e de seus resultados preliminares, bem como a troca de experiências entre as 
equipes das instituições parceiras. 
 
 
 
7.3. Período de duração do projeto: 
 
Período total: 22 meses. 

 
8. Produtos e Resultados Esperados: 

 

8.1. Resultados e produtos esperados: 

Os principais resultados e produtos esperados do tr abalho proposto: quadro a seguir. 

 
 

Quadro 1 – Resultados Esperados e Produtos 
 

ETAPA 

 
EQUIPE ATIVIDADES 

I 

(3 meses) 

Março a 

maio de 

2012 

IPEA 

FJP 

UFRN 

MDS 

SEADE? 

 

I – Delimitação do escopo metodológico 

 

• 1ª Visita técnica (06 de Fevereiro) do Ipea na FJP (já realizado) 

• 1ª Oficina do projeto de pesquisa 

• Delimitação do período da projeção 

• Delimitação dos profissionais analisados 

• Delimitação da escala espacial utilizada 

• Delimitação das componentes cujas metodologias de projeção serão 

prioritariamente aprimoradas 

• Identificação das expertises de cada instituição 

 

Produto 1 

Plano de Trabalho e Termo de Referência 

 (IPEA e FJP) 

 

1ª Oficina do Projeto – 20 de março de 2012 

(discussão do escopo do estudo, TR e PT) 

II 

(7 meses) 

Maio-Nov 

de 2012 

IPEA 

II – Delimitação dos cursos analisados e obtenção da população no ano base 

 

• Delimitação dos cursos de nível superior que serão analisados 

• Estimativa da população base no ano 2010 da população (por sexo e idade) de 

pessoas com diploma de ensino superior nos cursos analisados em cada 

subunidade espacial do Brasil. 

• Análise descritiva da distribuição espacial da mão de obra qualificada no Brasil 

segundo sua subunidades espaciais (Censo 2010) 

• Mapa da mão de obra qualificada no Brasil segundo sua subunidades espaciais 

(Censo 2010) 

 

Produto 2 

Relatório descritivo da distribuição espacial da mão de obra qualificada no Brasil  
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III 

(9 meses) 

Mai/12 a 

Jan/2013 

FJP  

III – Projeção da "função Incremento" (entrada no mercado de trabalho) 

 

• Seleção de bolsistas 

• Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o tema e as metodologias 

utilizadas, incluindo a estimação da taxa de sucesso acadêmico 

• Definição da metodologia que será adotada para projeção dessa componente 

• 1ª Visita técnica à instituição responsável (entre 3 e 14 de Setembro/2012) 

• A partir dos dados do Censo da Educação Superior, projetar para cada sub-

unidade espacial do país a população (por sexo e idade) de alunos ingressantes 

e alunos concluintes nos cursos de nível superior de interesse até 2020; 

 

Produto 3 

Relatório sobre a projeção espacializada da expansão do ensino superior nos cursos 

analisados com resultados até 2020 para o Brasil 

 

2ª Oficina do Projeto – entre 18 e 28 de Fev/2013 

 (apresentação e discussão das metodologias utilizadas e dos primeiros resultados) 

IV 

(9 meses) 

Mai/12 a 

Jan/2013 

FJP 

VI – Projeção da "função Decremento" (saída do mercado de trabalho) 

 

• Seleção de bolsistas 

• Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o tema e as metodologias 

utilizadas com foco em população de alta escolaridade 

• Definição da metodologia que será adotada para projeção dessa componente 

• 2ª Visita técnica à instituição responsável (entre 3 e 14 de Setembro/2012) 

• A partir das estatísticas vitais disponíveis, projetar para cada sub-unidade 

espacial do país as razões de sobrevivência (por sexo e idade) da população com 

alta escolaridade até 2020 

 

Produto 4 

Relatório sobre a projeção espacializada da expansão do ensino superior nos cursos 

analisados com resultados até 2020 para o Brasil 

 

2ª Oficina do Projeto – entre 18 e 28 de Fev/2013 

 (apresentação e discussão das metodologias utilizadas e dos primeiros resultados) 

V 

(9 meses) 

Jun/2012 a 

Fev/2013 

FJP 

V – Projeção da "função migração" (mobilidade espacial) 

 

• Seleção de bolsistas 

• Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o tema e as metodologias 

utilizadas com foco em população de alta escolaridade 

• Análise descritiva do padrão migratório da mão de obra qualificada no Brasil 

segundo sua subunidades espaciais no período recente (Censo 2010 e RAIS) 

• Definição da metodologia que será adotada para projeção dessa componente 

• 3ª Visita técnica à instituição responsável (entre 1 e 13 de Out/2012) 

• Projetar, até 2020, para cada sub-unidade espacial do país as taxas liquidas de 

migração da população (por sexo e idade) diplomada nos cursos analisados; 

 

Produto 5 

Relatório sobre a projeção espacializada da expansão do ensino superior nos cursos 

analisados com resultados até 2020 para o Brasil 

 

2ª Oficina do Projeto – entre 18 e 28 de Fev/2013 

 (apresentação e discussão das metodologias utilizadas e dos primeiros resultados) 

VI 

(15 meses) 

Jul/2012 a 

Set/2013 

IPEA 

FJP 

 

VI – Agregação dos resultados (interação das componentes) 

 

• Revisão bibliográfica sobre projeções de força de trabalho foco em população 

de alta escolaridade 

• Receber resultados das etapas anteriores 

• 4ª Visita técnica à instituição responsável (entre 1 e 22 de Abr/2013) 
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• Agregação dos resultados e redação do relatório. 

 

Produto 6 

Relatório dos cenários de projeções de mão de obra qualificada para o Brasil e suas 

sub-unidades espaciais até 2020 

  

3ª Oficina do Projeto – entre 1 e 9 de Ago/2013 

(apresentação dos resultados obtidos e sua discussão com especialistas a título de 

validação) 

 

VII 

(4 meses) 

Set-Dez de 

2013 

IPEA 

FJP 

UFRN 

MDS 

 

VII – Evento de encerramento e divulgação dos resultados 

 

• Publicação dos resultados da pesquisa nos sites DataGerais e Ipeadata  para 

consulta online. 

• Evento de lançamento. 

 

Produto 7 

Relatório Final da pesquisa 

 

Evento de divulgação dos resultados do Projeto – entre 2 e 6 de Dez/2013 

(divulgação oficial dos resultados da pesquisa) 
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9. Cronograma: 
 

A presente pesquisa será realizada em 22 meses, no período de março de 2012 a Dezembro de 2013. O quadro, a seguir, traz o cronograma físico de 
desenvolvimento do projeto. 

 
Quadro 2 – Cronograma Físico ( Conforme o arquivo em Excel) 

Cronograma Físico  

Atividades e Produtos 

2012 2013 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

i 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

t 

Ou

t 

No

v 

De

z 

Ja

n 

Fe

v 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

i 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

t 

Ou

t 

No

v 

De

z 

ETAPA I - Delimitação do escopo metodológico                                             

1ª Oficina do projeto de pesquisa 20 de março) no Ipea X                 
 

                
 

      

Delimitação do período da projeção X                 
 

                
 

      

Delimitação dos profissionais analisados X                 
 

                
 

      

Delimitação das componentes cujas metodologias de 

projeção serão prioritariamente aprimoradas 
X                 

 
                

 
      

Identificação das expertises de cada instituição X                 
 

                
 

      

(produto 1) Conclusão do Termo de Referência e do 

Plano de Trabalho 
X                 

 
                

 
      

Assinatura dos ACTS X X X             
 

                
 

      

                                              

ETAPA II - Delimitação dos cursos analisados e 

obtenção da população no ano base 
                                            

Delimitação dos cursos de nível superior que serão 

analisados 
    X X                               

 
    

Estimativa da população base no ano 2010 da 

população (por sexo e idade) de pessoas com diploma 

de ensino superior nos cursos analisados em cada 

subunidade espacial do Brasil. 

    

 

X                               
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Análise descritiva da distribuição espacial da mão de 

obra qualificada no Brasil segundo sua subunidades 

espaciais (Censo 2010) 

    

 

X X X X X                       
 

    

Mapa da mão de obra qualificada no Brasil segundo sua 

subunidades espaciais (Censo 2010) 
    

 

X X X X X                       
 

    

(produto 2) relatório descritivo da distribuição espacial 

da mão de obra qualificada no Brasil 
  

 

          

 

X                     
 

    

                                              

Etapa III – Projeção da "função fecundidade" (entrada 

no mercado de trabalho) 
  

 

                                        

Seleção de bolsistas   

 

X X                               
 

    

Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o 

tema e as metodologias utilizadas, incluindo a 

estimação da taxa de sucesso acadêmico 

  

  

X X X X X X                     
 

    

Definição da metodologia que será adotada para 

projeção dessa componente 
    

 

X X X X X X                     
 

    

1ª Visita técnica à instituição responsável (entre 3 e 14 

de Setembro/2012) 
    

 

      X                         
 

    

A partir dos dados do Censo da Educação Superior, 

projetar para cada sub-unidade espacial do país a 

população (por sexo e idade) de alunos ingressantes e 

alunos concluintes nos cursos de nível superior de 

interesse até 2020; 

    

 

    X X X X X                   
 

    

(produto 3) relatório sobre a projeção espacializada da 

expansão do ensino superior nos cursos analisados com 

resultados até 2020 para o Brasil. 

    

 

            

 

X                 
 

    

                                              

Etapa IV – Projeção da "função mortalidade" (saída do 

mercado de trabalho) 
  

 

                                        

Seleção de bolsistas   

 

X X                               
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Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o 

tema e as metodologias utilizadas com foco em 

população de alta escolaridade 

  

 

  X X X X X X                     
 

    

Definição da metodologia que será adotada para 

projeção dessa componente 
  

 

  X X X X X X                     
 

    

2ª Visita técnica à instituição responsável (entre 3 e 14 

de Setembro/2012) 
  

 

        X                         
 

    

A partir das estatísticas vitais disponíveis, projetar para 

cada sub-unidade espacial do país as razões de 

sobrevivência (por sexo e idade) da população com alta 

escolaridade até 2020 

  

 

      X X X X X                   
 

    

(produto 4) relatório sobre a projeção espacializada da 

expansão do ensino superior nos cursos analisados com 

resultados até 2020 para o Brasil. 

  

 

          

  

  X                 
 

    

                                              

Etapa V – Projeção da "função migração" (mobilidade 

espacial) 
  

 

                                        

Seleção de bolsistas   

 

  X X                             
 

    

Revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre o 

tema e as metodologias utilizadas com foco em 

população de alta escolaridade 

  

 

    X X X X X X   
 

              
 

    

Análise descritiva do padrão migratório da mão de obra 

qualificada no Brasil segundo sua subunidades espaciais 

no período recente (Censo 2010 e RAIS) 

  

  

  X X X X X     
 

              
 

    

Definição da metodologia que será adotada para 

projeção dessa componente 
  

  

  X X X X X X   
 

              
 

    

3ª Visita técnica à instituição responsável (entre 1 e 13 

de Out/2012) 
  

  

        X       
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Projetar, até 2020, para cada sub-unidade espacial do 

país as taxas liquidas de migração da população (por 

sexo e idade) diplomada nos cursos analisados; 

  

  

      X X X X X 
 

              
 

    

(produto 5) relatório sobre a projeção espacializada da 

expansão do ensino superior nos cursos analisados com 

resultados até 2020 para o Brasil. 

  

  

                X   

 

          
 

    

    

 

                                        

2ª Oficina do projeto de pesquisa ao final das etapas de 

II a V (entre 18 e 28 de Fev/2013) na FJP 
                      X                     

 

  

 

                                  
 

    

ETAPA VI – Agregação dos resultados (interação das 

componentes) 
  

 

                                  
 

    

Revisão bibliográfica sobre projeções de força de 

trabalho foco em população de alta escolaridade 
  

 

    X X X X X X X 
 

              
 

    

Receber resultados das etapas anteriores   

 

                  X               
 

    

4ª Visita técnica à instituição responsável (entre 1 e 22 

de Abr/2013) 
  

 

                  
 

  X           
 

    

Agregação dos resultados e redação do relatório   

 

                  X X X X X X X X 
 

    

3ª Oficina do projeto de pesquisa com participação de 

especialistas entre 1 e 9 de Ago/2013) na FJP ou no Ipea 
  

 

                  
 

        

 

X   
 

    

(produto 6) 1ª versão do relatório final com resultados 
dos cenários de projeções de mão de obra qualificada 
para o Brasil e suas mesoregiões até 2020. 

  

 

                  
 

        

 

  X 
 

    

                                              

ETAPA VII – Evento de encerramento e divulgação dos 

resultados 
  

 

                                        

Consolidação do Relatório Final   

 

                                X X     

(produto 7) Relatório Final com resultados dos cenários 

de projeções de mão de obra qualificada para o Brasil e 

suas mesoregiões até 2020. 

  

 

                          

 

      

 

X   
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Publicar os resultados nos sites DataGerais e Ipeadata  

para consulta online. 
  

 

                          

 

        X   

4ª Oficina do projeto de pesquisa com Evento de 

encerramento e divulgação dos resultados entre 2 e 6 

de Dez/2013). 

  

 

                          

 

          X 
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