
METADADOS PRÊMIO OLIVEIRA SILVEIRA - CNIRC 

 

DIMENSÃO TEMPORAL 

Início: Agosto/2016  

Fim: Dezembro/ 2017 

Tempestividade: Divulgação de eventos de lançamento dos livros vencedores do Edital de 

Concurso nº 01/2015 - I Prêmio Oliveira Silveira. 

DIMENSÃO METODOLÓGICA 

Cobertura: Relaciona todos os eventos de lançamento das obras vencedoras do I Prêmio 

Oliveira Silveira, no período informado. 

Caracterização: A planilha consolida os dados dos lançamentos.  

Fontes de Informações: Os indicadores são obtidos pelo CNIRC com base em listas de presença 

nos eventos, quantitativo dos livros distribuídos, locais de realização por município/Estado de 

realização e mês/ano do evento. 

Comentários Metodológicos: O arquivo gerado contém todos os dados levantados por este 

Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra no que tange aos eventos de 

lançamento dos romances do I Prêmio Oliveira Silveira.  

Política de Revisão: Os indicadores podem ser revistos em virtude de alterações da base de 

dados primária, em decorrência, por exemplo, da identificação de erros de consolidação, ou de 

alguma mudança ocorrida na apuração do indicador, desde que respaldada por instrumento 

legal ou por decisão judicial irrecorrível. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS 

 

COLUNA A – NOME 

Descrição: Nome do evento  

Formato: Campo de Texto. 

Tamanho: Até 51 caracteres 

 

COLUNA B – DESCRIÇÃO 

Descrição: Descreve o evento de lançamento dos livros vencedores do I Prêmio Oliveira 

Silveira disponibilizado 

Formato: Campo de Texto. 

Tamanho: 304 caracteres 

 

COLUNA C – PARCEIROS 

Descrição: Relaciona os parceiros do evento informado (Nome das entidades governamentais 

e/ou não governamentais que contribuíram direta ou indiretamente para a realização do 

evento). 

Formato: Campo de Texto 

Tamanho: Até 600 Caracteres 

Domínio: A coluna conterá o nome de cada parceiro, separado por ponto e vírgula. O nome do 

parceiro será seguido pela respectiva sigla, entre parêntesis, quando houver. 

 

COLUNA D – META GERAL 

Descrição: Informa a meta geral alcançada no evento  

Formato: Campo de texto 

Tamanho: Até 100 caracteres 



 

 

COLUNA E – META ESPECÍFICA 

Descrição: Informa a meta específica alcançada no evento 

Formato: Campo de Texto 

Tamanho: Até 88 caracteres  

 

COLUNA F – LOCAIS 

Descrição: Informa os municípios onde ocorreram os eventos de lançamento das obras 

Formato: Campo de texto 

Tamanho: Até 180 caracteres 

Domínio: A coluna conterá o nome das cidades onde os eventos foram realizados, separadas 

por vírgulas entre si. O nome de cada cidade será seguido pela sigla do Estado à qual pertence, 

entre parênteses. 

 

 

COLUNA G – PÚBLICO ALVO 

Descrição: Informa o perfil do público alvo participante nos eventos de lançamento dos 

romances (Lista de participantes presentes anexa). 

Formato: Campo de texto 

Tamanho: Em andamento até dezembro/2018 

Domínio:  O nome de cada participante estará separado por ponto e vírgula, seguido do nome 

e/ou sigla da entidade à qual faz parte, caso houver. 

Obs: a coluna será alimentada até o mês de dezembro/2018 

 

COLUNA H – PESSOAS ATENDIDAS 



Descrição: Informa o número de pessoas atendidas nos eventos de lançamento em todos os 

municípios onde foram realizados.   

Formato: Campo numérico 

 

COLUNA I – LIVROS DISTRIBUIDOS 

Descrição: Quantidade total de livros distribuídos durante a execução do evento de 

lançamento dos romances. 

Formato: Campo Numérico (valores inteiros) 

 

COLUNA J – TIPO DE EXECUÇÃO 

Descrição: Informa se o evento foi realizado diretamente pela Fundação Cultural Palmares ou 

se foi realizado por terceiros. 

Formato: Campo de texto 

Tamanho: Até 6 caracteres 

 

COLUNA K – FORMA DE EXECUÇÃO 

Descrição: Informa a modalidade de uso do recurso financeiro para realização do evento de 

lançamento dos romances 

Formato: Campo de texto 

Tamanho: Até 72 caracteres 

Domínio: Cada forma de custeio estará separada por vírgulas e poderá assumir os seguintes 

valores: Pagamento de Diárias, Emissão de passagens Aéreas, outros. 

 

 

COLUNA L – VALOR TOTAL 

Descrição: Informa o valor total dispendido, em reais, com a realização do evento de 

lançamento dos romances 



Formato: Monetário 

 

 

COLUNA M – PERÍODO 

Descrição: Informa o período de realização do evento 

Formato: Campo de texto 

Tamanho: Até 39 caracteres 

Domínio: O campo conterá os meses (nome por extenso) em que o projeto foi realizado, 

separados pelo caractere “/”, seguidos pelo ano em que foi concluído. Caso o evento/projeto 

tenha começado em um determinado ano e terminado no ano seguinte os meses deverão ser 

seguidos pelo seu respectivo ano de início e término (ex: Novembro 2016/Janeiro de 2017). 

Caso o evento/projeto tenha um início e término no mesmo mês, o campo conterá apenas o 

nome do mês seguido pelo seu respectivo ano de término (ex: Dezembro 2016). Caso o 

evento/projeto ainda esteja em andamento o campo conterá o mês e ano de início seguido 

pelo termo “Em andamento”, separados pelo caractere “/” (ex: Julho 2016/Em andamento). 

 

 

COLUNA N – RESULTADOS ESPERADOS 

Descrição: Objetivos finalísticos do evento que deverão ser obrigatoriamente concluídos ao 

seu término. Caso houver mais de um resultado esperado, os mesmos deverão ser separados 

por vírgulas. 

Formato: Campo de Texto 

Tamanho: Até 122 caracteres 

  

 

COLUNA O – DATA DE ATUALIZAÇÃO 

Descrição: Data da última atualização do conjunto de dados. Na publicação de determinado 

projeto/evento pela primeira vez, este campo conterá a própria data de cadastro de tal 



projeto/evento. A coluna G (Público alvo) será alimentada até dezembro/2018, com base nas 

listas de participantes presentes nos eventos de lançamento dos romances. 

Formato: Campo de Data no formato DD/MM/YYYY, onde, DD = Dia (com 2 dígitos), MM = 

Mês (com 2 dígitos) e YYYY = Ano (com 4 dígitos) 

Domínio: Data válida compreendida entre os meses de Janeiro a Dezembro de determinado 

ano. 

  

 


