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CURSO DE TÉCNICAS QUANTITATIVAS PARA 
PESQUISAS SOCIAIS

Objetivo: Qualificar membros da comunidade haitiana como “agentes 

de coleta e analistas de dados quantitativos”. 

Público: integrantes da comunidade haitiana no Brasil

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Instituto Maria e João Aleixo - IMJA torna pública as inscrições do curso de TÉCNICAS 

QUANTITATIVAS PARA PESQUISAS SOCIAIS voltado para migrantes haitianos residentes no 

Brasil.

2. SOBRE O INSTITUTO MARIA E JOÃO ALEIXO

O Instituto Maria e João Aleixo (IMJA) é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos 

que contribui para a compreensão das formas, funções e processos que caracterizam os 

territórios periféricos, levando em conta as práticas sociais dos seus sujeitos e suas formas de 

inserção no mundo social. Além disso, o Instituto sistematiza e difunde metodologias e 

tecnologias sociais que ampliam as possibilidades dos sujeitos oriundos das periferias e o seu 

lugar político no mundo, reforçando a perspectiva de potência desses sujeitos e territórios. Por 

fim, não menos importante, o IMJA fomenta o movimento Internacional das Periferias que articula 

pesquisadores associados, ativistas sociais e produtores culturais para a criação de processos 

colaborativos que ampliam os estudos e as proposições de políticas de desenvolvimento plural 

desses territórios.

Para alcançar seus objetivos o IMJA está estruturado em 2 Programas: a Universidade 

Internacional das periferias – UNIperiferias – e o Instituto de Pensamentos e Ações para Defesa da 

Democracia - IPAD. 

A UNIperiferias contribui no desenvolvimento de uma rede internacional dedicada à formação de 

sujeitos, e produção de conhecimentos e de ações que visibilizam e fortalecem as potências das 
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periferias. Ela atua a partir de um conceito ampliado de periferia, que não se restringe ao aspecto 

territorial, considerando como periféricos os povos migrantes; grupos refugiados; as minorias 

étnicas; as populações LGBTQI+, quilombolas, e que vivem em aldeias, entre outros.

O IPAD é o segundo programa estruturante da organização. Ele se materializa como uma rede de 

formação política que atinge ativistas de vários estados brasileiros e objetiva contribuir, atualizar e 

construir elementos conceituais que sustentem a luta pela democracia brasileira, em particular 

superando a desigualdade estrutural e defendendo os direitos fundamentais dos sujeitos das 

periferias. Através de cursos de formação diversos buscamos ampliar a capacidade conceitual, 

teórica e metodológica dos grupos sociais periféricos comprometidos com a democracia e, desse 

modo, ampliar sua capacidade de ação política. Fortalecer o olhar crítico, atento às diferenças, é 

um dos objetivos centrais, agregando linguagens e influências estéticas diferentes para criar uma 

grande força de defesa do Estado democrático de direitos e ampliar suas possibilidades em 

termos de garantia dos direitos fundamentais.

Além dos programas estruturantes, o IMJA conta com a Editora Periferias, voltada para a edição de 

livros impressos e online e da Revista Periferias, com eixo editorial de publicações que contribuam, 

através de vários gêneros, para difundir as potências das periferias, bem como sistematizar a 

difundir conteúdos e saberes periféricos e de nossa rede de pesquisadores e dos demais projetos 

do IMJA.

3. SOBRE O PROJETO MIDEQ

O projeto de pesquisa em questão está inserido em uma rede de parceiros de pesquisas 

distribuídos por 12 países e seis “corredores” de migração Sul-Sul: Burkina Faso-Costa do Marfim; 

China-Gana; Egito-Jordânia; Etiópia-África do Sul; Nepal-Malásia e Haiti-Brasil, sendo, no caso do 

último corredor assinalado, o foco da presença migratória do Haiti no Brasil. Seu objetivo geral é 

estabelecer um entendimento interdisciplinar, baseado em evidências, das relações 

multidimensionais entre migração Sul-Sul, desigualdade e desenvolvimento. 

O projeto envolve, entre outras ações, a aplicação de um questionário (survey) para haitianos/as 

residentes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e entrevistas qualitativas com haitianos/as 

residentes dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo, além de 

atores-chave no contexto da migração.
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4. SOBRE AS VAGAS PARA O CURSO E SEU ESCOPO

- O curso é gratuito para todos os participantes e em todas as suas etapas.

- Serão selecionados todos os inscritos, visto que o curso será realizado online.

- Ele terá a duração de 24 horas, distribuídas entre 22 de junho e 15 de julho de 2021, de terça a 

quinta-feira, com encontros de duas horas por dia, entre 19 e 21hs (horário de Brasília).

- Data de início: 22 de junho de 2021

- Os participantes devem ser de origem haitiana

- As aulas serão ministradas em língua portuguesa. 

- Não é necessária a comprovação de experiência ou conhecimento prévio sobre técnicas de 

pesquisa de campo

- Aos participantes do curso com frequência mínima de 80% das aulas será concedido um 

certificado de participação emitido pela UNIperiferias/IMJA.

- Será facultada a inscrição no curso para colaboradores/as do IMJA e Observatório de Favelas, 

sem direito à participação no processo seletivo posterior.

5. VAGAS PARA AGENTE DE COLETA DO SURVEY

Após o curso, a instituição selecionará 10 Agentes de Coleta para integrar a equipe de campo de 

uma pesquisa amostral, com aplicação de questionário estruturado, mediante entrevista 

presencial, no âmbito do projeto MIDEQ. 

Para concorrer às vagas de Agente de Coleta, será exigido o certificado de participação no Curso 

de Técnicas Quantitativas para Pesquisas Sociais, acima descrito.

No entanto, vale destacar que a participação no curso não garante, por si só, a admissão na equipe 

de campo, uma vez que o número de vagas é limitado a 10 pessoas.

A seleção será uma atribuição exclusiva da coordenação do Projeto e, além da participação e 

desempenho ao longo do curso, serão apreciados aspectos relevantes para o exercício das tarefas 

pertinentes ao trabalho de campo. Os selecionados para a equipe de campo deverão participar de 

um treinamento adicional, de 24 horas, para conhecer o método e o questionário da pesquisa.    
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Remuneração para agentes de pesquisa (aplicação de survey): 

Remuneração variável -> R$ 35,00 por questionário e um adicional de ajuda de custo de R$ 5,00 

por questionário, totalizando R$ 40,00 por questionário aplicado e aprovado. 

Espera-se que cada agente de pesquisa receba uma remuneração em torno de R$ 4.000,00, 

variando conforme o número de entrevistas realizadas.

6. PROGRAMA DO CURSO

- O que é Pesquisa Social?

- Métodos quantitativos e qualitativos em pesquisa social

- Conceitos e Definições: dados primários e secundários; microdados e dados agregados;

 metadados; dicionário de variáveis.

- Método probabilístico ou não probabilístico

- Apontamentos sobre a coleta de dados primários

- Abordagem ao participante, postura do agente de pesquisa e ética em pesquisa

- Representação gráfica de dados

- Bases e sistemas de dados públicos

- Indicadores sociais: significado e propriedades desejáveis

- Crítica às enquetes e pesquisas de opinião: perspectiva de uma epistemologia periférica

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO CURSO

- Nacionalidade haitiana;

- Domínio da língua portuguesa;

- Disponibilidade para participar das aulas, de terça a quinta, das 19h às 21h (horário de Brasília), 

em plataforma online, entre os dias 22 de junho e 15 de julho;

8. INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário disponível em: 

https://forms.gle/AVKHtzuSYcQf57uG9

Serão aceitas inscrições feitas até o dia 20 de junho de 2021.

Os participantes receberam a confirmação de inscrição no dia 21 de junho de 2021.
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9. ETAPAS DA SELEÇÃO E CRONOGRAMA

ETAPAS CURSO DATA

DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA E INSCRIÇÕES 10 a 20 de junho de 2021

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES NO CURSO 21 de junho de 2021

CURSO 22 de junho a 15 de julho 

de 2021

ETAPAS SELEÇÃO AGENTES DE PESQUISA DE 

CAMPO

DATA

ENTREVISTAS COM CANDIDATOS PARA AÇÃO REMUNERADA: 

AGENTES DE PESQUISA DE CAMPO

21 a 23 de julho de 2021

RESULTADOS 24 de julho de 2021

TREINAMENTO 26 de julho a 06 de agosto 

de 2021

PESQUISA DE CAMPO 08 de agosto a 30 de 

setembro de 2021

10. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES:

rute.duarte@imja.org.br 

Para mais informações sobre o IMJA e seus projetos acesse nossas redes sociais 

@uniperiferias, nosso site:  e a nossa revista: www.imja.org.br

www.revistaperiferias.org. 
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