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 Associação internacional não-governamental sem fins 
lucrativos.

 Constituída em 1885, e sediada em Haia, na Holanda.

 Sede fica no Central Bureau of Statistics da Holanda.

 Composta por membros individuais, membros 
organizacionais, e por sete associações ‘especializadas’.

 Missão: promover a compreensão, desenvolvimento e boa 
prática da Estatística ao redor do Mundo.

www.isi-web.org





 Teoria e métodos (Bernoulli – desde 1975)

 Computação estatística (IASC – desde 1977)

 Educação estatística (IASE – desde 1991)

 Negócios e indústria (ISBIS – desde 2005)

 Estatísticas oficiais (IAOS – desde 1985)

 Pesquisas estatísticas (IASS – desde 1973)

 Estatística e meio ambiente (TIES – desde 2009)



 Congressos, conferências e outros eventos e reuniões

 Publicações

 Capacitação e Literacia em Estatística

 Prêmios e apoios

 Ética profissional

 ‘Networking’

 Serviços de informações aos membros

"Statistical Science for a Better World”



 Congresso Mundial de Estatística (WSC) – cada 2 anos
◦ ISI2017 – Marrakech – Marrocos (http://www.isi2017.org/)

◦ ISI2019 – Kuala Lumpur – Malásia

 Conferências regionais do ISI
◦ Malásia – Kuala Lumpur – Nov./2014

◦ Indonésia – Bali – Mar./2017

 Eventos satélites da reunião anual da Comissão de Estatística 
da ONU

 Congressos e eventos das associações do ISI
http://isi-web.org/index.php/activities/calendar



 International Statistical Review
◦ Desde 1933

◦ Publicado através da Wiley-Blackwell

 Stat
◦ Desde 2012

◦ Publicado juntamente com a Wiley-Blackwell

◦ On-line

 Proceedings dos congressos do ISI

 Revistas mantidas ou co-patrocinadas pelas associações



 Comitê ‘Statistical Capacity Building’ (SCB).

 Oficinas sobre Liderança e Direção para Dirigentes dos 
Institutos Nacionais de Estatística
◦ Etiópia (2011)

◦ Senegal (2012)

◦ Coréia do Sul (2012)

◦ Tanzânia (2015)

◦ Camarões (2016)



 Cursos curtos junto dos Congressos Mundiais de Estatística

 Cursos curtos junto das Conferências Regionais de Estatística

 Cursos e oficinas para capacitação em metodologia estatística em 
países em desenvolvimento
◦ Environmetrics (Benin, 2013)

◦ Análise de dados amostrais usando R (Moçambique, 2014)

◦ Computação estatística usando R (Tanzânia, 2015)

◦ Estatística e aplicações (Índia, 2013 e 2015)

 Financiamento para estatísticos dos países em desenvolvimento para 
participar dos Congressos Mundiais de Estatística e outros eventos 
promovidos pelo ISI e associações.



 International Statistical Literacy Project (ISLP)

 Executado pela IASE

 Objetivo: promover a Literacia Estatística ao redor do mundo, 
entre jovens e adultos, em todas as esferas da vida.

 Atividades principais:
◦ Repositório de recursos instrucionais e didáticos;

◦ Atividades internacionais para promoção dos recursos;

◦ Atividades de ‘outreach’ (exposição) para conscientização.

 Website
http://iase-web.org/islp/



 Karl Pearson Prize for Contemporary Research Contribution

 Mahalanobis International Award in Statistics

 Jan Tinbergen Competition for Young Statisticians

 World Bank Trust Fund for Statistical Capacity Building

 A partir de 2017, a cada 2 anos

The International Prize in Statistics
http://www.statprize.org/



 Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais (ONU)

 Declaração do ISI sobre ética profissional 
(http://isi-web.org/index.php/activities/professional-ethics)

 Comitê consultivo sobre ética profissional
◦ Aconselhamento (sob demanda)

◦ Intervenção em casos de violações de princípios éticos



 Informações mensais via ‘boletim eletrônico’

 Website

www.isi-web.org

 Calendário de eventos

 Glossário de termos estatísticos

 Notícias diversas de interesse da comunidade

 Diretório de membros

 Contatos interpessoais

 Etc.



1.897 Membros Eleitos do ISI
550 Membros Regulares do ISI
107 Membros Ex-ofício representando organizações

1.770 Membros das Associações
4.217   Total de membros individuais

Para se tornar membro, basta visitar:
https://www.isi-web.org/index.php/membership
E conectar-se a mais de 4200 outros membros em mais de 
120 países.



107 Institutos Nacionais de Estatística

7 Organizações Internacionais de Estatística

83 Membros Corporativos (Bancos Centrais, Empresas)

87 Membros Organizacionais das Associações

33 Organizações Afiliadas 

(Associações Nacionais de Estatística, 

Departamentos de Estatística em universidades, etc.)

Para se tornar membro, basta visitar:

https://www.isi-web.org/index.php/membership




