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Preenchimento

O Catálogo de Bases de Dados pode ser preenchido

de muitas formas, incluindo Censo (apenas em

2020), acesso direto ao sistema e pela planilha

Este material tem o objetivo de auxiliar no

preenchimento da planilha para envio à SGD.



Planilha

Para facilitar o 

preenchimento da planilha. 

Podemos fornecer uma 

planilha com os dados que 

já tivermos do seu órgão. 

A planilha vai formatada 

com as informações do 

Manual do Catálogo e 

dados de exemplo.



Opção pela planilha

Para optar por este mecanismo 

de atualização, basta manifestar 

essa decisão para nossa equipe. 

Veja e-mails no final. 



A planilha completa

A planilha possui as seguintes abas:



Informações 

A aba INFORMAÇÕES

repete as informações do 

Catálogo sobre como 

preencher cada campo. 



Dados 

A aba DADOS trará as 

informações que já 

estão no Catálogo 

sobre seu órgão, se 

houver. 



Exemplo 

A aba EXEMPLO

trará informações de 

outro Ministério, 

como exemplo de 

preenchimento. 



ANTENÇÃO 

No final da planilha há colunas de apoio, para quem desejar carregar os 

dados dentro de um banco de dados. Não é preciso preencher essa parte. 



Perguntas 

1. A planilha dados está preenchida, mas faltam bases.
Acrescente quantas linhas desejar e inclua as novas bases.

2. Algumas bases não existem ou estão duplicadas. 
Apague as linhas referentes a essas bases. Quando recebermos a planilha, 
iremos apagar todas as informações referentes a seu órgão e inserir os 
dados da planilha. 



Perguntas 

3. Algumas bases listadas não são nossas. 
Nesse caso elas devem ser apagadas. Pedimos que registrem essas bases e 
nos avisem ao final do processo. 

4. O que faço com a parte cinza (Informações de Apoio) ? 
No preenchimento essa parte deve ser ignorada. Elas servem para quem 
quiser carregar esses dados para uma base SQL. 



Perguntas 

5. Devo guardar essa planilha para atualização futura? 
Guardar dados é sempre saudável. 
Mas depois de inseridos os dados no sistema do Catálogo, poderemos gerar 
novas planilhas com seus dados sempre que solicitados. 



Perguntas 

6. Ano que vem deverei atualizar esses dados? Será via planilha?
Sim e não. 
Esperamos atualizar esses dados todos os anos a partir de agora. Quanto a 
forma de atualização, a planilha não deve ser nossa primeira opção, devido 
a algumas limitações. Isso ainda será desenhado ano que vem, mas 
esperamos que cada vez mais gestores acessem o Catálogo diretamente, 
como usuários do sistema



Para Saber Mais

Manual do Catálogo 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/catalogo-de-bases-de-dados.

informações detalhadas

sobre o Catálogo incluindo

as perguntas a serem feitas.
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