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Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro
DIEESE/NEAD

APRESENTAÇÃO

O  presente  plano  de  trabalho  faz  parte  do  “Projeto  de  Cooperação  Técnica  BRA/IICA/03/005  – 

Participação  Social”,  realizado  através  do  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  entre  o  Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) (Contrato de Prestação de Serviços n. 205037).

Este  primeiro  produto,  intitulado  de  Plano  de  Trabalho apresenta  as  etapas  e  fases  previstas  para  o 

desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro.
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Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro
DIEESE/NEAD

PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO

Apresenta-se, a seguir, o plano de trabalho previsto para a realização das atividades propostas.

Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

      

Produto 1 - Plano de Trabalho:      

Reuniões DIEESE/NEAD em Brasília para discussão do Plano de Trabalho      

Elaboração e entrega do produto 1

Produto 2 – Elaboração da identificação, caracterização e descrição das fontes e 
subfontes:      

Definição da estrutura do sistema e padronização (recortes)      

Elaboração do conteúdo do sistema (variáveis e fontes)      

Descrição das fontes e subfontes      

Reuniões DIEESE/NEAD em Brasília para discussão do Conteúdo do Sistema de 
Informações      

Elaboração e entrega do produto 2

Produto 3.1 – Relatório parcial do desenvolvimento e implantação do sistema:      

Elaboração do conteúdo dos campos das variáveis e fontes      

Desenvolvimento do Sistema de Informações – elaboração da primeira versão do 
Documento de Especificação Funcional      

Elaboração e entrega do produto 3.1

Produto 3.2 – Relatório – Relatório final, como sistema de informações sobre o 
meio rural implantado:      

Desenvolvimento do Sistema de Informações      

Realização dos testes e implantação do Sistema de Informações      

Disponibilização do Sistema de Informações na web      

Reuniões DIEESE/NEAD em Brasília para apresentação do Sistema de Informações      

Elaboração e entrega do produto 3.2
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Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro
DIEESE/NEAD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PRODUTO 1 – Plano de Trabalho

 Elaboração e entrega ao NEAD do plano de trabalho contendo as etapas e fases previstas para o 

desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro;

 Elaboração e entrega do plano de trabalho.

PRODUTO 2 – Elaboração da identificação, caracterização e descrição das fontes e subfontes

 Elaboração  e entrega  ao NEAD de relatório  contendo o conteúdo e descrição  final das fontes  e 

subfontes do meio rural brasileiro com padronização previamente definida com equipe do NEAD. O 

relatório  deverá  conter  ainda  o  levantamento  completo  das  fontes  e  subfontes  de  informações 

disponíveis  no Cadastro de Variáveis e Fontes relativo às informações já coletadas do Meio Rural 

Brasileiro.

PRODUTO 3 .1 – Relatório parcial do desenvolvimento e implantação do sistema

 Relatório parcial, contendo proposta do sistema de informações sobre o meio rural brasileiro com 

visualização de campos/telas;

 Elaboração  e  entrega  ao  NEAD  da  primeira  versão  do  Documento  de  Especificação  Funcional 

(DEF) do sistema de informações sobre o meio rural brasileiro, com visualização de campos e telas.

PRODUTO 3.2 – Relatório final, com o sistema de informações sobre o meio rural implantado

 Relatório  final,  contendo  desenho  do  sistema  de  informações  sobre  o  meio  rural  brasileiro  com 

visualização de campos/telas e sistema desenvolvido e implantado;

 Elaboração e entrega ao NEAD da versão final do DEF do sistema de informações sobre o meio 

rural brasileiro, com visualização de campos e telas;

 Entrega e disponibilização do sistema desenvolvido e implantado, com acesso pelo sítio do DIEESE 

e do NEAD, desde que providenciado pela equipe web do NEAD. 
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