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Roles and responsibilities
A base de dados em questao é fornada a partir do cruzamento de 3 bases de dados distintas:
Os dados referentes aos ALUNOS e às ESCOLAS são fornecidos pelo INEP (www.inep.gov.br) e MEC (www.mec.gov.br), dois
órgãos subordinados ao Governo Federal, por meio da aplicação de questionários do SAEB, que é feita a cada dois anos
(http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb). (Os dados utilizados nesta análise foram liberados em 2017.
O dados sobre a evasao escolar, sao fornecidos pelo INEP, anualmente.(disponíveis
em http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais)

Type of data and format to be shared

A base de dados final utilizada para análises está disponível em doi.org/10.5281/zenodo.1117374.
Todos os dados foram fornecidos em formato CSV, divididos da seguinte forma:
Base 1: Evasão escolar por município brasileiro
Código identificador do município
Nome do município
Taxa de evasão para o …
Taxa de promoção para ...
Taxa de migração para ...
Base 2: indicadores do SAEB sobre estrutura das escolas (questões disponíveis no Anexo I - Questionário Escola)
Código identificador da escola
Código identificador do município
X questões referentes à estrutura física da escola (instalações, …)
Base 3: respostas ao questionário do SAEB para diretores (questões disponíveis no Anexo II - Questionário Diretor)
Código identificador da escola
Código identificador do município
X questões respondidas pela direção da escola
Base 4: Coordenadas geográficas por município brasileiro
Código identificador do município
Nome do município
Latitude
Longitude
O trabalho foi baseado na junção destes dados, utilizando como chave de conexão o código do municipio, o que permitiu a criação de
uma tabela unica, com as colunas apresentando as perguntas e as linhas com as respostas a cada uma delas

Documentation to be provided
A Base de dados é disponibilizada pelo Governo federeal, e a documentaçao pertinente encontra-se em www.inep.gov.br.

Confidentiality of data
Esta base de dados é pública, devendo-se entretanto ser referenciada sempre que for utilizada.
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Expected schedule for data sharing
Esta base sera atualizada a cada ano (indice de desempelnho escolar e taxa de evasão), e a cada 2 anos (demais dados), na medida
em que os dados forem disponibilizados pelo governo federal.

Method of data sharing
A base sera compartilhada por meior eletronico, através do endereço:
doi.org/10.5281/zenodo.1117374

Data sharing agreement
Os usuários que acessarem a base devem concordar em manter a base aberta, e sempre referenciar a origem da base em seus
trabalhos.
Nao há nenhuma responsabilidade implicita ou explicita dos autores na utilização desta base, sendo que sua utilização se dá por
conta e risco do usuário

Circumstances that prevent sharing
Nao estao previstas circunstancias que impedem o compartilhamento desta base.
Entretanto, os autores se reservam o direito de alterar quaisquer termos desta licença a qualquer tempo.
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