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Atribuições da GEGIN

Compete a gestão e o desenvolvimento das Compete a gestão e o desenvolvimento das ááreas de reas de 
atividades relativas a:    atividades relativas a:    

Geografia e CartografiaGeografia e Cartografia

Gestão de DadosGestão de Dados

DocumentaDocumentaçção e Informaão e Informaççãoão



Atribuições da GEGIN

Geografia e Geografia e 
CartografiaCartografia

participar da definição 
da política cartográfica 
e geográfica para o 
Ceará;

realizar estudos 
geográficos e 
mapeamentos 
temáticos;

proceder à
reconstituição 
aerofotogramétrica;

assessorar a a 
Assembléia Legislativa 
quanto aos limites 
territoriais dos 
municípios.

Gestão de DadosGestão de Dados

planejar, sistematizar e 
alimentar o banco de 
dados com indicadores e 
informações geo-sócio-
econômicos e 
demográficos em âmbito 
estadual, regional e 
nacional;

gerar publicações que 
forneçam ao cidadão 
informações referentes ao 
Estado do Ceará;

prestar informações 
sobre a realidade 
cearense aos diversos 
órgãos do governo e aos 
usuários em geral.

DocumentaDocumentaçção e ão e 
InformaInformaççãoão

catalogar e organizar os 
materiais bibliográficos;

atender aos usuários do 
acervo bibliográfico;

controlar, guardar e 
conservar a memória de 
todo material bibliográfico 
do IPECE;

manter atualizado o 
cadastro dos órgãos 
federais, estaduais e 
municipais e outros, para 
emissão de mala-direta de 
publicações do IPECE.



Gestão de Dados - Produtos

AnuAnuáário Estatrio Estatíístico do Cearstico do Cearáá::
publicação anual disponível na página do 
Ipece (www.ipece.ce.gov.br), onde são 
apresentados dados e informações sobre as 
características geográficas, demográficas, 
sociais e políticas do Estado, bem como 
dados sobre a economia e finanças.

Ceará em Números:
publicação anual que fornece uma síntese 
do atual cenário do Estado do Ceará nas 
mais diversas dimensões tais como: 
educação, saúde, trabalho e rendimento, 
infra-estrutura, desenvolvimento econômico 
etc.



Gestão de Dados - Produtos

Perfil BPerfil Báásico Municipal:sico Municipal:
documento que destaca informadocumento que destaca informaçções ões 
geogrgeográáficas, ficas, sociodemogrsociodemográáficasficas, infra, infra--
estrutura, economia e finanestrutura, economia e finançças e poder local, as e poder local, 
para cada um dos 184 municpara cada um dos 184 municíípios que pios que 
compõem o Estado do Cearcompõem o Estado do Cearáá. . 

Perfil das Regiões:Perfil das Regiões:
tem como base as informatem como base as informaçções ões 
apresentadas no Perfil Bapresentadas no Perfil Báásico Municipal sico Municipal 
agregadas nas oito agregadas nas oito macrorregiõesmacrorregiões de de 
planejamento.planejamento.

Atendimento de demandas:Atendimento de demandas:
resposta a solicitaresposta a solicitaçções de informaões de informaçções ões 
ssóócioeconômicas referentes ao Estado do cioeconômicas referentes ao Estado do 
CearCearáá junto ao pjunto ao púúblico em geral.blico em geral.



Gestão de Dados – Corpo Técnico

A área de Gestão de Dados dispõe de três analistas e três técnicos 
em políticas públicas, dos quais três são economistas, dois são 
estatísticos e um, matemático.

Analistas/Técnicos Telefone E-mail
José Freire Júnior 3101-3517 josefreire@ipece.ce.gov.br
Ana Cristina 3101-3524 anacristina@ipece.ce.gov.br
Claudia Viana 3101-3517 claudia@ipece.ce.gov.br
Fátima Juvenal 3101-3524 fatima@ipece.ce.gov.br
Margarida 3101-3517 margarida@ipece.ce.gov.br
Kathiuscia 3101-3517 kathiuscia@ipece.ce.gov.br
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