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INTRODUÇÃO
O treinamento oferece uma introdução às PRINCIPAIS
FERRAMENTAS para coletar, filtrar e trabalhar com
bases de dados de órgãos públicos
O domínio dessas bases de dados e das técnicas de
análise de informações pode ajudar uma EQUIPE A SE
DESTACAR na velocidade de apuração, na qualidade das
matérias e na confecção de pautas, além de oferecer
contexto às reportagens.

CONTEÚDO
Prático e dividido em dois módulos de 6 horas cada

O primeiro módulo, BASES DE DADOS ON-LINE,
mostra aos alunos algumas das principais fontes de
informações em estado bruto.
O instrutor usa exemplos de matérias já feitas para
conduzir os estudantes nos (nem sempre simples)
portais de dados do Governo Federal, da Receita, da
Justiça Eleitoral, do Ministério da Saúde, do Comércio
Exterior, entre outros. Para veículos locais, são usados
exemplos com portais da transparência estaduais.
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