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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

 

PLANO DE AÇÃO 
Exercício 2021 

 

 

I. Continuidade de Projetos / Programas em andamento 
 

PROJETOS / PROGRAMAS PROVIDÊNCIAS RESPONSÁVEL TÉRMINO 

1. CONSOLIDAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO 
CONFE 

-Obter um arquivo ordenado da legislação e 
das resoluções vigentes de forma a permitir 
uma consulta rápida. 

- Revisão do estágio atual; 
- Preparação de resoluções 
Atualizadas; 
- Geração de arquivo com índice 
remissivo; 
- Inclusão no site e edição em CD. 

Geraldo Magela 
Raquel Murta 
Plenária 

Julho  

2. APROXIMAÇÃO COM O TSE 
- Obter uma melhora nas normas do TSE que 
regula o registro das pesquisas eleitorais; 
- Propiciar uma base mais robusta para o 
processo de fiscalização das Pesquisas 
eleitorais; 
- Propiciar uma cesso pleno aos arquivos do 
PesqEle pelo CONFE; 

- Contato por ofício propondo duas 
reuniões: 
1ª - Com o Secretário Geral, para 
propor convênio de cooperação; 
2ª - Com equipe de informática para 
acesso livre ao PesqEle.  

Mauricio Gama 
Luiz Carlos da Rocha 
 
 
Raquel /murta 

  Fevereiro  

3. ENSINO DE ESTATÍSTICA A DISTÂNCIA 
– EAD 

- Garantir uma formação com qualidade dos 
Estatísticos egressos dos cursos de EAD; 
- Criar mecanismos de acompanhamento dos 
cursos de formação do Estatístico nesta 
modalidade (EAD) 

 
- Ofício e contato direto com o CNE 
sobre o assunto; 
- Contato com o relator no CNE. 

Presidência do 
CONFE 
& Presidência dos 
CONRE’s 

Abril / 
Março  

4. MELHORIAS PARA O 
FUNCIONAMENTO DO CONFE 

- Melhorar o ambiente de trabalho do 
CONFE; 
- Rever as rotinas administrativas visando 
uma maior agilidade; 
-Minimizar ao máximo a burocracia exigida 
para registro e outros registros. 

1- Melhoria do Espaço físico; 
atualizando o mobiliário do CONFE e a     
arrumação das salas 
2- Revisão das Rotinas administrativas 
de funcionamento~ 
3- Implantação de novas Comissões 
no CONFE. 

 Presidência & 
Funcionários 
 
 
 
Gonçalo Alves 
Rogério Garber 

  Fevereiro / 
Abril  

5. PROMOÇÃO  EXTERNA DO SISTEMA 
- Propiciar um melhor conhecimento do 
Sistema CONFE/CONRE pelo público em 
geral; 
- Tornar conhecida a “marca” CONFE; 

- Divulgação sistemática de notícias 
do sistema na mídia e no site 
- Criar a cultura de resposta a todos 
os convites e informações recebidas 
pelo CONFE; 
-Participar, na medida do possível, 
dos eventos públicos para os quais 
receba convite. 

Mauricio Gama 
Gonçalo Alves 
Raquel Murta 
Vanessa Plácido 

Permanente 

6. SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO 
SISTEMAS 

-  Incentivar com máxima prioridade, as 
atividades de fiscalização razão de ser do 
sistema; 

 - Estudo das rotinas empregadas 
pelos CONRE’s; 
-- Desenvolver, para todo o sistema, 
protocolos de fiscalização a serem 
seguidos de forma padronizada pelos 
CONRE’S; 

Mauricio Gama 
Luiz Carlos da Rocha 
Júlio Trecenti 

Abril / Maio  

http://www.confe.org.br/
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- Acompanhar os trabalhos de fiscalização do 
sistema e divulga-lo; 
- Tornar público os resultados dos trabalhos 
de fiscalização divulgando-os; 

- Tocar informações sobre as 
dificuldades encontradas no trabalho 
de fiscalização. 

 

 

II. Novos Projetos / Programas  
 

PROJETOS / PROGRAMAS PROVIDÊNCIAS RESPONSÁVEL TÉRMINO 

7. DESENVOLVER O MODULO 
FINANCEIRO NO CNE 

- Institucionalizar o acompanhamento das 
contas dos órgãos do Sistema de forma 
informatizada; 
- Fornecer as informações contábeis de 
forma mais precisa aos órgãos de controle – 
TCU, PROCURDORIA; 
- Propiciar uma melhor gestão dos recursos 
financeiros do Sistema. 

- Desenvolver e implantar o modulo 
financeiro no CNE; 
- Propiciar interface com o sistema de 
cobrança do Banco do Brasil.  

Raquel Murta 
Joil Operti 
Marcio Bartolomeu 

Dezembro 

8. REFORMULAÇÃO PERIODICA DO SITE 
DO CONFE 

- Permitir uma melhor divulgação das 
informações do Sistema ao público; 
- Tornar o site mais moderno e com maior 
atrativo propiciando uma leitura agradável e 
moderna.  

- Revisão e modernização do site 
atual; 
- Estabelecer uma rotina de 
atualização permanente das 
informações do site. 

Raquel Murta 
Ricardo da Costa 

  Junho 

9. CONSOLIDAÇÃO INTERNA DO 
SISTEMA E SUA INTEGRAÇÃO 

- Permitir a troca de experiências e 
informações entre os Órgãos do sistema de 
maneira formal;  
- Discutir novas rotinas do Sistema e revisões 
das antigas de forma integrada permitindo a 
sua padronização;  

- Realizar reunião anual com 
presidentes e Vices dos CONRE’s; 
- Reuniões periódicas, On Line, com 
os órgãos dos Sistema sempre que 
necessário; 
- Manter uma política permanente de 
consultas entre os órgãos do Sistema 

Equipe do CONFE / 
CONRE’S 

Agosto / 
Setembro  

10. PROMOÇÃO DA PROFISSÃO/ SISTEMA 
- Tornar a profissão mais conhecida do 
público em geral; 
- Congregar os diferentes setores que 
militam na área de Estatística; 
- Propiciar reconhecimento público aos que 
se destacaram em prol da Profissão  

- Realizações de eventos públicos: 
1º - Ciclos de Palestras 
   - Projeto Enquete de Opinião; 
- As novas designações da Profissão 
de Estatístico; 
- O impacto das novas metodologias 
na profissão; 
 
2º - Entrega pública do Título de 
Estatístico Emérito 

Luiz Carlos da Rocha 
Mauricio Gama 

 
 
 
 
 
 

Equipe do CONFE 

  Julho  
 
 
 
 
 
 

Agosto  

11. ATENDIMENTO AOS  ÓRGÃOS 
PUBLICOS 

- Atender a enorme demanda de 
informações provenientes dos órgãos 
públicos de controle; 
- Evitar a solução de continuidade nos 
trabalhos do Sistema por ocasião dessas 
solicitações, sempre urgentes; 

- Acompanhamento dos trabalhos do 
CONFE e CONRE’s, mantendo dados 
atualizados; 
- Disponibilizar no site do Sistema 
CONFE / CONRE’S; 
Informações atualizadas e fidedignas; 
- Manter contato permanente com os 
órgãos públicos. 

William Cardozo  Permanente 

http://www.confe.org.br/
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- Evitar expor o Sistema e seus órgãos as 
penalidades por atraso na prestação das 
informações. 
- Garantir a qualidade consistência e 
veracidade das informações prestadas  

12. ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DAS 
CONTAS DOS CONRE’S & CONFE 

- Acompanhar o movimento financeiro 
(compras e pagamentos) dos CONRE’S 
conforme preceitua o TCU e a nossa 
legislação; 
- Permitir uma maior economia nos gastos 
do sistema. 
 

 - Acompanhamento dos gastos 
mensais dos CONRE’s vs \orçamento; 
 - Desenvolver sistema informatizado 
para acompanhar os Orçamentos dos 
CONRE’S e CONFE. 

Marcio Bartolomeu 
Ricardo da Costa 
Joil Operti 

Julho  

13. AUMENTO DO Nº DE REGISTROS NO 
SISTEMA 

-Promover esforços no sentido de que maior 
nº de egressos dos cursos de Estatística se 
registrem nos CONRE’S; 
- Regulamentar os registros de egressos de 
cursos superior de Estatística além do 
bacharelado (Mestrado e Doutorado); 
- Regular o registro de professores de 
Estatística conforme preceitua a nossa 
legislação; 

- Elaborar protocolo simplificando o 
registro dos recém-formados nos 
cursos de bacharelado em Estatística; 
- Regulamentar o registro dos alunos 
oriundos dos cursos de Mestrado e 
Doutorado em Estatística 
- Regulamentar o registro de 
professores de Disciplina de 
Estatística em cursos superiores;  
- Estudar a possibilidade de registros 
dos egressos de novos cursos de 
Estat[istica com nova designação . 

Mauricio Gama 
Gonçalo Alves 

Permanente 

14. ESTABELECER POLITICA E AÇÕES PARA 
ATUÇÃO DO SISTEMA DIANTE DE 
NOVAS DESIGNAÇÕES DE CURSOS 
COM CONTEÚDO DO BACHARELADO 
EM ESTATÍSTICA.  

- Ações do Sistema que permitam absorver a 
formação de profissionais de Estatística sob 
nova designação; 
- Atuar para estabelecer a imagem de 
igualdade de cursos com o de Bacharelado 
em Estatística. 

- Estudo dos currículos de novos 
cursos com conteúdo do bacharelado 
de Estatística; 
-Estudar a possibilidade de registro 
desses novos profissionais como 
Estatísticos; 

Mauricio Gama 
Luiz Carlos da Rocha 
Gonçalo Alves 
Rogério Garber 

Permanente 
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