
Associação Internacional 
para Serviços de 

Informação e Tecnologia 
das Ciências Sociais 

iassist 
Uma organização internacional  

de profissionais que trabalham 

com a tecnologia da informação e 

serviços de dados em apoio à 

pesquisa e educação na área das 

ciências sociais. 

mais de 300 membros de variadas origens 

 Mundo acadêmico                                     

 Governo 

 Setor voluntário                   

 Setor privado                          

 

expertise e colegas 

 Bibliotecários de dados e referências  

 Pesquisadores das Ciências Sociais  

 Arquivistas e Gerenciadores de Dados   

 Profissionais de Tecnologia 

 

oportunidades de criar rede de contato 

 Conferências annuais                          

 Lista ativa de discussão  

 Comitês e grupos de ação                                     

 Grupos de tópicos de interesse                         

A IASSIST ajuda a interligar os 
interesses e preocupações de três 

comunidades. 

Pesquisadores e cientistas das ciências 
sociais, que são os produtores e usuários de 
dados sociais a nível micro e macro;  
 

Especialistas da informação, que preservam 
os dados sociais, gerenciam os recursos e 
disponibilizam serviços que promovem o uso 
secundário de dados sociais;  
 

Metodologistas e especialistas informáticos, 
que desenvolvem métodos técnicos para 
analisar e trabalhar com dados sociais.  

 

benefícios para os membros 
 
A IASSIST está aberta a novos membros e 
oferece uma série de benefícios: 

 Apoio mútuo entre os membros em uma 

rede internacional de profissionais de 

dados;  

 Participação na lista de e-mail de 

discussão da organização;  

 Oportunidades para participar e liderar 

diferentes comitês e grupos de ação;  

 Acesso à Lista de Membros e intranet da 

IASSIST.  

vista geral  

www.iassistdata.org 

IASSIST

Membros em Todo o Mundo

Canadá

Europa

EUA

Ásia-Pacífico

África

http://www.iassistdata.org/


 

metas 

Como organização, a IASSIST se empenha em: 

 Incentivar e promover uma rede de 
excelência para a disponibilização de 

serviços de dados  

 Desenvolver infraestrutura na área de 

ciências sociais  

 Disponibilizar oportunidades para o 

intercâmbio colegial de práticas  
profissionais íntegras  

 
plano estratégico 
 

Em 2010, a IASSIST adotou um Plano Estratégico 
que reunia uma série de abordagens para 
enfrentar novos desafios. O foco do plano é nas 
seguintes direções estratégicas: 

Advocacia: Para políticas que aumentem o acesso 
a dados e promovam o gerenciamento responsável 
de dados. 

Comunidade: Cultivar uma comunidade que apoie 
o ciclo de vida completo de dados: criação, uso e 
preservação de dados.  

Desenvolvimento Profissional: Fornecer recursos 
para incentivar o desenvolvimento de profissionais 
de dados.   

Os membros da IASSIST estão trabalhando juntos 
na luta pelo gerenciamento e uso responsável de 
dados, para construir uma comunidade mais 
ampla em torno de dados de pesquisa e incentivar 
o desenvolvimento de profissionais de dados. 

 
para mais informações: 

Visite o site da IASSIST para obter mais 
informações a respeito da afiliação, 
conferências e o trabalho dos comitês e 
grupos de ação.  

Entre em contato conosco na Internet: 
www.iassistdata.org 

conferência anual 

No início de todos os anos, a conferência oferece 
aos profissionais de dados uma série de 
oportunidades para participar em discussões sobre 
o compartilhamento de dados, ferramentas de 
acesso a dados, melhores práticas para a 
preservação de dados, recursos globais para 
informação e muito mais.  Entre os temas 
recorrentes estão a alfabetização estatística, 
gerenciamento de dados,novas tecnologias, 
obstáculos ao 
compartilhamento de 
dados, formatos de meta 
dados, repositórios 
digitais, preservação de 
dados e citação. 

O formato da conferência consiste em: 

 Oficinas focadas na profissão, novas 
tecnologias e acesso de dados 

 Painel estimulante, pôster e sessões plenárias 
 Oportunidades de formação de rede de 

contatos com colegas em todo o mundo 

Os locais das conferências internacionais refletem a 
base de nossos membros e geralmente são em 
diferentes regiões todos os anos. 

incentivando o intercâmbio  

A IASSIST incentiva e apoia centros de dados de 
ciências sociais locais e nacionais.  

Como grupo de especialistas da informação, a 
organização promove intercâmbio internacional e a 

disseminação de informações sobre 

desenvolvimentos substantivos e técnicos 
relacionados a dados das ciências sociais.  

A IASSIST oferece um foro para a discussão de 
questões pertinentes à preservação de informações 

digitais e o estabelecimento e compartilhamento de 

Melhores Práticas no arquivo e disseminação de 

dados das ciências sociais. 

a estrutura da iassist 

Secretários Regionais fornecem apoio para atividades 
em suas regiões designadas. Há secretários já 
posicionados para: 

África 
Ásia-Pacífico 
Canadá 
Europa 
Estados Unidos 

Atualmente estão sendo realizados esforços para o 
aumento do número de membros nas áreas de língua 
espanhola e portuguesa do mundo.  

 

liderança 

Temos um Comitê Administrativo que é composto de 
representantes eleitos incluindo o Presidente, Vice-
Presidente, Tesoureiro, Secretário e Presidente 
Anterior imediato bem como Secretários Regionais e 
representantes de cada uma das regiões.  O Comitê 
Administrativo conta também com presidentes de 
comitês e representantes designados na posição de 
membros sem direito a voto.   

Os atuais comitês permanentes são os seguintes: 

 Comitê Administrativo  
 Comitê de Revisão Constitucional  
 Comitê de Desenvolvimento 

Profissional 
 Comitê de Sócios da IASSIST  
 Comitê de Membros 
 Comitê de Eleições 
 Comitê de Comunicações  

Os grupos de ação são formados para desenvolver 
soluções para iniciativas específicas.   Os grupos de 
interesse desenvolvem conhecimento coletivo sobre 
um tema relevante aos membros e, em seguida, 
passam-no para a comunidade mais ampla da IASSIST. 

 
O Prêmio de Realização da 
IASSIST reconhece as 
contribuições acumulativas de 
um indivíduo para a organização 

e para a profissão. 

http://www.iassistdata.org/

