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Programa de Mestrado e Doutorado em 

População, Território e Estatísticas 

Públicas (stricto sensu) 

 

Especialização em Análise Ambiental e 

Gestão do Território (lato sensu) 

 

Graduação em Estatística 
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O objetivo geral do curso de Mestrado é promover a formação de 

pesquisadores e profissionais para o desempenho de atividades 

de pesquisa e ensino, capazes de desenvolver e aplicar 

abordagens teóricas, modelos e métodos para a análise de 

processos sócio-espaciais bem como para a produção de 

informações e estatísticas públicas que ampliem o conhecimento 

da realidade populacional e territorial e de sua dinâmica. 

 

Primeira turma de mestrado em março de 1998 

 

Primeira turma de doutorado em março de 2015 

 



 

4 

 

 O Curso de mestrado em População, Território e 
Estatísticas Públicas formará pesquisadores e 
profissionais capazes de trabalhar com os 
conceitos, modelos e métodos ligados à produção 
e análise de informações e estatísticas públicas 
voltados à mensuração e à compreensão das 
diversas dimensões da realidade populacional e 
territorial. 

Perfil do Mestre e do Doutor em 

População, Território e Estatísticas 

Públicas 
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1. População, Território e Condições de Vida 
• Esta linha tem como foco o estudo da dinâmica populacional e territorial 

e das condições de vida da população, englobando aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. Inclui a utilização de indicadores e o emprego 

de métodos e modelos para análise da dinâmica populacional e 

territorial e das condições de vida, o monitoramento e a avaliação de 

políticas públicas. Explora as bases de dados existentes e realiza 

levantamentos de informações quantitativas e qualitativas, considerando 

os aspectos conceituais e metodológicos e respeitando os limites das 

fontes utilizadas. 

2. Produção de Estatísticas Públicas 
• Esta linha tem como foco o estudo de questões ligadas ao planejamento 

e à condução de levantamentos como censos, pesquisas amostrais e 

registros administrativos usados para a produção de estatísticas 

públicas que retratem o estado e a dinâmica populacional e territorial e 

as condições de vida da população. Inclui o desenvolvimento, a análise 

e a avaliação de métodos e modelos que contribuam para o avanço da 

produção de estatísticas públicas, da construção de indicadores e de 

sistemas de indicadores. 

Linhas de Pesquisa do Mestrado 
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 O aluno de Mestrado deve cursar um conjunto de seis disciplinas 

obrigatórias, de três créditos cada, somando 18 créditos em disciplinas 

obrigatórias. Além dos créditos obrigatórios, o aluno deverá completar pelo 

menos mais 14 créditos em disciplinas optativas como requisito parcial 

para a defesa de sua dissertação. A escolha das disciplinas optativas é 

guiada pela linha de pesquisa na qual o aluno pretende desenvolver a sua 

dissertação. Deve cumprir com o programa em até 24 meses. 

 

 O aluno de Doutorado deve cursar um conjunto de oito disciplinas 

obrigatórias, de três créditos cada, somando 24 créditos em disciplinas 

obrigatórias. Além das disciplinas obrigatórias, o aluno deverá completar pelo 

menos mais 24 créditos em disciplinas optativas como requisito parcial 

para a defesa de sua dissertação. A escolha das disciplinas optativas é 

guiada pela linha de pesquisa na qual o aluno pretende desenvolver a sua 

tese. Para completar sua formação o aluno também deverá cursar disciplinas 

na outra linha. Deve cumprir com o programa em até 48 meses. 

Disciplinas 
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Disciplinas optativas 
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Ano da defesa 
 

Anual Acumulada

Dissertações defendidas na ENCE por 

ano de defesa: 2000-2016 



 

9 

 Calendário 
 

• Inscrições: de 8 de setembro a 3 de outubro de 2014 

• Provas escritas: 20 de outubro de 2014 

• Resultado da 1ª e 2ª fases: 19 de novembro de 2014 

• Entrevistas: 1 a 3 de dezembro de 2014 

• Resultado final: 10 de dezembro de 2014 após 20h00 

• Pré-Matrícula (on-line):15 e 16 de dezembro de 2014 

 INFORMAÇÕES 

  Os interessados poderão obter informações complementares na Secretaria da GRC (sala 

105) ou na Secretaria da Coordenação de Pós-Graduação (sala 109) da Escola Nacional de 

Ciências Estatísticas 

 Endereço:           Rua André Cavalcanti, 106  

                                Bairro de Fátima – Rio de Janeiro – RJ  

                                CEP - 20231-050  

 Telefones:         (21) 2142-4691 ou (21) 2142-4696 

 Email:                   secretaria.cpgence@ibge.gov.br 

 

mailto:secretaria.cpgence@ibge.gov.br
http://www.ence.ibge.gov.br/images/ence/doc/ProcessoSeletivo/2015/3274_folder_ENCE_pos2014_v03.pdf
http://www.ence.ibge.gov.br/images/ence/doc/ProcessoSeletivo/2015/3272_cartaz_pos_2015_SRA3.pdf


 

Estamos esperando vocês!!!! 
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 Salud sexual y reproductiva 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Estudios de Género 

 Estudios sobre violencia de género y urbana (criminalización) 

 Empoderamiento de las mujeres (participación política) 

 Estudios de raza 

 Desigualdad territorial y social 

 Producción de datos e indicadores 

 Aplicación de modelos estadísticos y geo-estadísticos 

 Diseños de muestras probabilísticas (y uso de muestras 

complejas) 


